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En  VFO  til   8MHz
Af OZ6NF.

En VFO skal være så stabil som muligt, 
men nogle skal være mere stabile end andre 
(frit efter kammerat Napoleon!). Yderpunk
terne er vel en VFO til en 80 rn AM-sender 
og en VFO til en VHF- eller UHF-station for 
ESB. I sidste tilfælde kræves jo, at frekven
sen ikke må ændre sig mere, end at en ESB- 
forbindelse kan gennemføres uden eftertrim- 
ning hvert øjeblik*). Og så må man overveje 
de mulige kilder til frekvensdrift i VFO- 
kredsløbet for om muligt at uskadeliggøre 
dem.

Denne VFO blev brugt til styring af mod
tageren i en Storno radiotelefon på 2 m. Ved 
konstant temperatur var driften meget nær 
nul, også fra start, måske en enkelt Hz i løbet 
af en snes minutter. Temperaturdriften var 
ca. 35 Hz pr. °C og af en sådan karakter, at 
kompensation med en keramisk kondensator 
med negativ temperaturkoefficient må kunne 
laves meget fint.

Frekvensustabilitet stammer enten fra 
kredsens komponenter eller fra oscillator

*) D. v. s. driften må ikke overstige omkring 
100 Hz på frekvensen pr. kvarter.

transistoren og bufferen. Hvad angår kred
sen, er der ikke andet at gøre end at anvende 
de mest stabile komponenter, man kan få. 
Det er således vigtigere, at spolen er solid og 
fast, end at den har et meget højt Q. Den 
fugleredeopstilling, jeg målte oscillatorstabi- 
liteten på, brugte en spole med et Q på 105, 
altså noget meget dagligdags. Jeg kunne sik
kert have fundet en spole med Q = 300, men 
for det første var det jo altså ikke derfra, at 
en ustabilitet ville komme, siden oscillatoren 
jo er så stabil, og for det andet kunne det 
højst reducere driften til en trediedel.

Kondensatorerne i kredsen har en del at 
sige. Hvis en oscillator skal undgå at svinge 
frem og tilbage på en tilfældig måde i et 
interval på 5—20 Hz hele tiden, altså være 
mikrostabil, må man sætte så få keramiske 
kondensatorer i oscillatoren som muligt. Jeg 
har brugt silver mica-kondensatorer og en 
god drejekondensator (ikke en af de sædvan
lige, hvor kuglelejerne tilsyneladende er 
sparket i facon af en hest), og lufttrimmere, og 
den er mikrostabil. Det med keramikken gæl
der også kondensatoren til bufferen og afkob
lingskondensatorer.
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Hvilken type oscillator, man vil vælge, er 
vel nærmest en smags sag. Hvis kredsen kob
les lige løst til omverdenen, påvirkes de no
genlunde ens af den. Fordelen ved at bruge 
en transistor som oscillator fremfor et rør er 
væsentligst, at man slipper for den varierende 
centralvarme. Desuden er stejlheden 3—10 
gange større, så der kan kobles tilsvarende 
løsere. Men man må lave kredsløbet sådan, 
at indgangs- og udgangskapaciteterne holdes 
konstante, idet variationer i dem jo vil smitte 
af på frekvensen. Man bør vælge en transi
stortype med små kapaciteter, fordi variatio
nerne så også bliver mindre, d. v. s. en tran
sistor med højt fT. Endvidere bør det være en 
type med lille indgangstidskontakt, rbb’ • Ci, 

for da bliver fasedrejningen i transistoren 
mindst. Det er dog ikke alle typer, som man 
kan finde det tal opgivet for, men generelt 
sagt er det også godt nok, hvis FT er mindst 
ti gange større end oscillatorfrekvensen. Jeg 
har i denne oscillator prøvet med 2N706, 
2N918, BF185 og BF155 med samme resultat.

Måden, jeg har koblet løst mellem kredsen 
og transistoren på, er vist skematisk på fig. 1. 
En alm. Hartley-oscillator er vist i a) med 
basis jordet via en blok. På denne måde bliver 
koblingen ikke ret løs, og L/C-forholdet i 
kredsen bliver urimeligt lille, hvis et godt 
resultat skal nås. Husk på, at vi laver en høj
stabil oscillator. Man kan derfor tænke sig at 
flytte kollektor- og emitterkoblingerne til ud
tag nærmere spolens kolde ende, og det er 
for så vidt en god metode. Blot risikerer man, 
at der kommer parasitsving i foretagendet, 
fordi de tre dele af spolen ikke kobler så tæt 
til hinanden, at koblingen kan udligne de for
skelligheder i strømmene, der er i de tre dele. 
Så er c) bedre, for kollektorudtaget sidder ca. 
30 '% fra den kolde ende i denne VFO og om
fatter altså mere end en enkelt vinding. Man 
skal sørge for, at spolen ikke bliver længere 
end diameteren.

Kapaciteterne i en transistor varierer med 
spændingen over den PN-overgang, hvor den 
pågældende kapacitet er. Så hvis frekvensen

ikke skal flyttes, må man altså sørge for, at 
disse spændinger holdes fast. Det har jeg 
gjort dels ved at sørge for en fast forsynings
spænding ved hjælp af en zenerdiode, og dels 
ved med et AGC-kredsløb at sørge for at 
strømmen i oscillatortransistoren holdes kon
stant. Basis-emitterkapaciteten varierer kraf
tigt med spændingen over basis-emitterdio- 
den, og det gør emitterstrømmen også. Hvis 
derfor strømmen holdes fast, holdes også 
kapaciteten fast, og så er den uskadeliggjort.

Basis-kollektorkapaciteten afhænger af 
spændingen mellem basis og kollektor, men 
varierer ikke så slemt. Imidlertid, hvis emit
terstrømmens værdi er konstant, er emitter
spændingen og derved basisspændingen det 
også, og derfor også spændingen mellem basis 
og kollektor. Det hele drejer sig med andre 
ord om at holde emitterstrømmen fast, når 
frekvensen ikke skal flyttes.

Buffertransistorens basis-emitterkapacitet 
ligger faktisk i parallel med oscillator
transistorens. Men ved at forsyne basisspæn- 
dingsdeleren fra zenerdioden holdes den kon- 
konstant.

AGC-kredsløbets opgave er at holde oscil
latortransistorens emitterstrøm konstant. Det 
gøres ved at måle størrelsen af bufferens ud
gangssignal og styre oscillatoren således, at 
signalet holdes på en fast størrelse. Hvis nem
lig oscillatoren skal levere et signal af en be
stemt størrelse, tvinges den til at indrette sin 
forstærkning således, at den netop er 1,0 ved 
denne størrelse. Det kan den kun gøre ved at 
indregulere stejlheden, til den passer, og det 
gøres ved at regulere emitterstrømmen. Stejl
heden er nemlig ca. 35 mA/V for hver mA 
emitterstrøm. Emitterstrømmen reguleres ved 
at ændre basisspændingen.

Diagrammet af det hele er fig. 2. Til ven
stre er oscillatoren, til højre buffertrinet med 
endnu et forstærkertrin og forneden AGC- 
delen. Alle kondensatorer under 10 nF er sil
ver mica-typen, alle modstande ½ W eller 
mindre. Elektrolytkondensatoren i bunden af 
oscillatorkredsen er af tantal-perletypen.
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Værdien af den er ligegyldig, den skal blot 
kunne holde til spændingen. 10 nF’erne er 
polyesterkondensatorer. Da spolen ikke kan 
justeres, behøves to trimmere ved drejekon
densatoren. Størrelsen af de tre kapaciteter, 
ja, også af drejekondensatoren, afhænger af 
bredden af det ønskede frekvensområde. Her 
svarer de 100 pF til ca. 100 kHz. Drejekon
densatoren har lineær kapacitetsvariation, og 
pudsigt nok er skalaen blevet helt lineær.

Bufferen har jordet emitter, og signalet ta
ges ud på kollektoren. Mange ville benytte en 
emitterfølger her, i lighed med katodefølge- 
ren i røropstillinger, men et normalt trin har 
faktisk mindre tilbagevirkning. Det kommer 
af, at Ccb er mange gange mindre end Cbe, 
for BF185 ca. 100 gange. Og samtidig fås lidt 
forstærkning. Andet buffertrin skal levere 
effekt til Storno-modtageren. Transformeren 
i kollektoren er viklet ind igennem to ferrit- 
rør på Ø4X14, ferritarten er ligegyldig, blot 
ikke for højfrekvent. Der afleveres ca. 0,15 V 
i en 50 ohm belastning.

AGC-delen starter med en spændingsdob- 
lerdetektor med et filterled bagefter. Detek
toren giver en positiv DC-spænding til tran
sistoren, som derved får basisstrøm og derfor 
trækker kollektorstrøm. Så øges spændings
faldet over 33 kohm-modstanden, og oscilla
tortransistorens basisspænding synker, hvor 
ved emitterstrømmen falder. Herved reduce
res forstærkningen, signalets amplitude får 
ikke lov at vokse. Omvendt, hvis signalet fra 
bufferen bliver mindre. Der indstiller sig en 
ligevægt, og p. gr. a. forstærkningen i buffe
ren og BC108 reagerer kontrollen meget kraf
tigt, så signalet holdes ganske konstant. Oscil
latoren kører altså i kl. A, og amplituden på 
kollektoren er kun ca. 30 mV. Den kører altså 
meget svagt.

Justering af oscillatortransistorens arbejds
punkt er god at have foretaget på forhånd 
for at give AGC’en gode arbejdsbetingelser. 
Man sætter et voltmeter mellem stel og oscil
latortransistorens basis. Aflæs spændingen 
medens BC108 basis er kortsluttet til stel. 
Fjern kortslutningen og aflæs igen. Få så 
oscillatoren til at gå ud af sving med en fin
ger på toppen af kredsen og aflæs. De tre 
spændinger skal ligge på omkring 1, 2 og 3 
volt. Basisspændingen skal normalt ligge om
kring de 2 volt, men svinger lidt over båndet. 
Hvis spændingen afviger væsentligt, må man 
prøve at flytte kollektorudtaget på spolen 
eller ændre de 5000 pF.

Den mekaniske opbygning skal være gedi
gen og fast uden lange løse ledninger og 
fjernt fra alle varmekilder.

Spændingsforsyningen kan være alt mel
lem 11 og 30 volt. Lavere spændinger går 
også, hvis zenerdioden erstattes med f. eks. en 
6 V type. Jeg har ikke prøvet under 6 V i 
zenerspænding, men det går måske.

Udgangsspændingen blev via et 50 ohm 
coaxialkabel ført over til Storno-modtageren 
til en link omkring en kreds afstemt til ca. 
8 MHz. Kredsen afstemmes midt i båndet og 
sættes ind i stedet for styrekrystallet. Styrin
gen er tilstrækkelig til at styre røret normalt.

Oscillatoren blev lavet primært til at styre 
en Storno-modtager, men er egnet til alle 
VFO-formål, idet indholdet af harmoniske er 
meget lavt, fordi oscillatoren kører i kl. A. 
Anbringes det hele i en skumisoleret kasse, 
bliver temperaturdriften så langsom, at stabi
liteten er fuldt tilstrækkelig til alle amatør
formål. Den kan formodentlig arbejde ved 
alle frekvenser op til 30 MHz ved blot at æn
dre L og C i kredsen proportionalt med fre
kvensen i forhold til de 8 MHz. *
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1) a) Tegn diagram, af en krystaloscillator
(baseret på Colpitts oscillator), hvor 
krystallets serieresonans er frekvensbe
stemmende. Der benyttes en transistor, 

b) Angiv det typiske forløb af et kvarts
krystals impedans ved frekvenser om
kring resonans.

2) En tabsfri transmissionslinie med karakte
ristisk impedans 150 ohm er afsluttet med 
en modstand på 75 ohm.
a) Hvor stor er liniens indgangsimpedans, 

hvis linien er 2½ bølgelængde lang?
b) Hvor stor er indgangsimpedansen, hvis 

linien er 21/4bølgelængde lang?
c) Transmissionslinien tilsluttes en sender. 

Tegn forløbet af spændingen langs li
nien i tilfælde b).

3) En telefonisender med det maksimalt til
ladelige input (kategori A) anodemodule- 
res via en transformator. Anodejævnspæn
dingen er 1200 volt.
a) Hvor stor er anodejævnstrømmen i til

standen uden modulation?
b) Hvor stor er anodejævnstrømmen ved 

100 % sinusformet modulation?
c) Hvor mange °/o stiger antennestrømmen 

i tilfælde b)?
d) Forholdet mellem modulationstransfor

matorens primære og sekundære vin
dingstal (mod henhv. modulator- og sen
derrør) er 1 :2. Med hvor stor impedans 
belastes modulatorrøret?

4) En flertrins 145 MHz amatørsender forår
sager forstyrrelse på TV-kanal 2 (47—54 
MHz). Forstyrrelsen kommer ikke via lys
nettet, og senderen er fri for parasitsving
ninger.
a) Forklar hvorledes forstyrrelsen kan 

tænkes at fremkomme.
b) Angiv en metode til eliminering af for

styrrelsen.

*

BESVARELSE
1) a) Colpitts-oscillatoren er kendetegnet 

ved, at afstemningskredsens udtag dannes ved 
hjælp af to serieforbundne kondensatorer. 
Krystallet Y (se fig. 1 a) er indskudt i tilbage
koblingsvejen, således at tilbagekoblingen 
kun er tilstrækkelig på krystallets seriere
sonans. Trimmeren C3 på fig. 1 a skal kort
sluttes ved besvarelsen, da oscillatoren med 
C3 vil arbejde på krystallets parallelresonans.

5) a) En FM-sender moduleres med en sinus
formet tone og udstyres til et frekvens
sving på ± 15 kHz. Hvilken modula
tionsfrekvens skal benyttes for at få et 
modulationsindex på 2,4? 

b) Angiv omtrentligt hvordan det udsend
te spektrum ser ud, opløst i enkeltfre
kvenser. Hvor stor er frekvensafstan
den mellem de enkelte frekvenser?

6) En pentode, der arbejder som udgangsrør 
i en sender med max. tilladeligt input for 
telegrafi i licenskategori B, får sin skærm- 
gitterspænding fra en spændingsdeler på 
10 kiloohm (til plus 800 volt) og 100 kilo
ohm (til minus), hvorved skærmgitter
spændingen i forhold til minus bliver 600 
volt.
a) Hvor stor er skærmgitter strømmen?
b) Hvor stor skal katodemodstanden være 

for opnåelse af en gitterforspænding på 
28 volt? (Tilnærmet beregning er til
ladt).

7) Tegn principdiagram af en fasemodulator " 
med transistorer.

8) Hvor stor er vekselstrømsmodstanden af
a) en tabsfri kondensator på 50 pF ved 

7 MHz?
b) en tabsfri selvinduktion på 2,6 pH ved 

7 MHz?
Udregn resonansfrekvensen for en 
svingningskreds bestående af de to 
nævnte komponenter. (Tilnærmet bereg
ning er tilladt).

9) Hvor mange decibel svarer til effektfor
hold på
a) 4?
b) 10?

Hvilke spændingsforhold svarer til
c) 3 dB?
d) 40 dB?

*

Fig. la.
Bemærk, at kondensatoren C3 skal kortsluttes
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Reaktans X

Fig. 1b
Bølgelængder fra. belastning 

Fig. 2.

frekvens

b) Se fig. 1 b, der viser krystallets reaktans 
ved forskellige frekvenser. Ved frekvenser no
get borte fra resonanserne optræder krystallet 
som en ren kondensator (5—15 pF efter type). 
Ved serieresonansen er reaktansen nul (f1), 
ved parallelresonansen (f0 ) er reaktansen 
uendelig stor og skifter fra + (induktiv) til 
-t- (kapacitiv).

2) a) Hvis transmissionslinien er en halv 
bølgelængde, giver den ingen transformation, 
d. v. s. indgangsimpedansen bliver lig med 
belastningen på 75 ohm, uanset hvad liniens 
karakteristiske impedans så end er. Det sam
me gælder, når længden er et helt antal halve 
bølgelængder, her 5 stk.

b) Trækker vi de 2 hele eller 4 halve bølge
længder fra, bliver der en kvart bølgelængde 
tilovers, og nu får vi transformeret de 75 ohm 
om til en indgangsmodstand på

3) a) Det maksimalt tilladelige input for en 
telefonisender er ved A-licens 150 W. Anode
strømmen bliver derfor 150/1200 = 0,125 A = 
125 mA.

b) Anodejævnstrømmen ændrer sig ikke, 
når der moduleres, den er altså stadig 125 mA.

c) Modulationsforstærkeren skal afgive 
50 % af PA-inputtet ved 100 % sinusformet 
modulation, således at der alt i alt tilføres og 
også afgives 50 % mere effekt eller 1,5 gange 
mere. Hertil svarer sqr(1,5) = 1,225 gange hø
jere antennestrøm ell. en forøgelse på 22,5 %.

d) Set fra modulationsforstærkeren er PA- 
trinet blot en modstand på Vb /Ia = 1200 V/ 
0,125 A = 9600 ohm. Transformerens impe
dansomsætningsforhold er 1 : 22 = 1 : 4 ,  hvor
for modulationsrøret ser en belastningsmod
stand på 9600/4 = 2400 ohm.

4) a) En meget nærliggende forklaring er, 
at senderen indeholder et triplertrin, der trip
ler fra 48,3 MHz til 145 MHz, og at lidt af 
48,3 MHz-signalet på grund af mangelfuld af
skærmning og/eller filtrering udstråles direk
te fra senderen eller fra antennen, strømfor
syningsledninger, mikrofonkabel eller lign.

b) Den i praksis bedste måde at fjerne for
styrrelsen på er nok at undgå nævnte trip- 
ling, altså at sørge for, at 48,3 MHz slet ikke 
forekommer i senderen. Det gøres ved at lade 
sidste multiplikatortrin arbejde som fordob
ler fra 72,5 MHz til 145 MHz. Det foregående 
trin kan arbejde som dobler fra 36,25 MHz 
eller som tripler fra 24,2 MHz. Ingen af de 
her anførte frekvenser falder i den aktuelle 
TV-kanal.

5) a) Modulationsindex m er forholdet mel
lem frekvenssvinget og modulationsfrekven
sen,
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c) Se fig. 2. Vi tænker os, at vi har belast
ningen yderst til højre, og vi tæller os så de 
21/4 bølgelængder til venstre hen til senderen. 
Vi har jo lov at antage, at linien er tabsfri 
(det gør det hele meget lettere). Vi antager 
endvidere, at senderen afgiver 133,3 watt HF, 
idet denne skæve værdi nemlig giver præcis 
100 volt over 75 ohm. En kvart bølgelængde 
fra belastningen har vi lige fundet ud af, at 
indgangsmodstanden er 300 ohm, og da 133,3 
W afsat i 300 ohm svarer til 200 V, må vi 
have netop 200 V i dette punkt, eller netop 
det dobbelte af spændingen over belastnin
gen. En kvart bølge længere til venstre, d.v.s. 
en halv bølgelængde fra belastningen, har vi 
igen 75 ohm og derfor 100 V, og således vil 
spændingen svinge mellem de to nævnte 
værdier for endelig henne ved senderen at 
blive 200 V. Forløbet bliver altså som vist på 
fig. 2.



b) Som det fremgår af fig. 5 a svarer m = 
2,4 til første bærebølgenul. Endvidere er 1. og 
2. ordens sidefrekvenserne praktisk talt lige 
kraftige og 3. ordens halvt så kraftige som 1.

Fig. 5a.

-3 -2 -1 O +1 -»2 *3 
Fig. 5b.

og 2. ordens sidefrekvenserne. Spektret ser 
derfor ud, som fig. 5 b viser (der regnes med 
en lille bærebølgerest ved 0). Sidefrekvenser
ne er angivet ved deres ordenstal, den indbyr
des afstand er de fundne 6250 Hz.

Fig. 6.

6) a) Strømmen gennem de 10 kohm findes
først ved hjælp af Ohms lov, idet spændingen
over modstanden er 800 - 600 = 200 V:

11 = 200/10 k = 20 mA.
Vi finder på samme måde strømmen gen

nem 100 k-modstanden til
12 = 600/100 k = 6 mA.

Forskellen mellem disse to strømme må gå 
til skærmgitteret, hvorfor svaret bliver

Isg = 20 -  6 = 14 mA.
b) Rørets anodestrøm Ia findes ud fra input, 

der her iflg. licensbestemmelserne må være 
100 W, samt anodespændingen, som må for
modes at være de nævnte 800 V, dette giver 

Ia = 100/800 = 0,125 A = 125 mA. 
Katodestrømmen er summen af anode- og 

skærmgitterstrøm. Vi skulle her også med
tage en eventuel styregitterstrøm, men da vi 
ingen mulighed har for at se, hvor stor denne 
er, kan vi benytte os af tilladelsen til at 
foretage tilnærmet beregning og se bort her
fra. Så får vi

Ik = 125 + 14 = 139 mA 
og kan nu finde katodemodstanden af 
Rk = 28 V/139 mA = 0,2 kohrn = 200 ohm. 

7) Se fig. 7.

hvoraf f0 =14 MHz.
9) a) 6 dB — b) 10 dB —- c) 1,4 gange — 

d) 100 gange.

Kommentarer.
Jeg synes, det er et godt opgavesæt. Spørgs

målene er reelle og skulle alle kunne besvares 
ud fra studium af Vejen til Sendetilladelsen 
(4. udgave). Jeg vil tro, at sp. 2 c samt sp. 5 
kan have voldt visse vanskeligheder, men det 
er jo tilstrækkeligt at besvare 2/3 rigtigt for 
at bestå.

7AQ.
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(Tillæg til transistor-supermodtageren i sidste nr.)

10, 15 og 20 m converter med ét krystal
Af Svend Hinrichsen,
Koldinggade 21, Frederikshavn.

Hermed en converter, der ligner 1BP’s i 
princippet. Fordelen ved denne converter er, 
at den er stabil og kun bruger én omskifter 
samt ét krystal.

Oscillatorens kollektorkreds afstemmes til 
henholdsvis den 3., 5. og 7. harmoniske på 
10,5, 17,5 og 24,5 MHz. Disse frekvenser pas
ser netop som blanderfrekvenser sammen 
med 3,5 MHz til 14, 21 og 28 MHz. Krystallet 
»ligger« på 3,5 MHz. Jeg har således flyttet 
grundmodtageren lidt opad i frekvens, nemlig 
til 3,5—4,0 MHz. Man kan, når man drejer 
grundmodtageren helt ned på 3,5 MHz, lige 
ane lidt susen fra x-tallet.

I HF har jeg brugt AF102, i blander AF124. 
I oscillatoren er anvendt AF102.

Alle kondensatorer bør være keramiske. 
Alle spoler er indkapslet, og vindingstallene 
er som følger:

        L1  L2 L3

Afstemning, vdg. 15 15 16
Basisvdg.tal       3   3
Udtag (regnet fra stel)       5
Outputvikling 3

Spolerne er viklet på glat spoleform med 
kerne. Diameter af spoleformene: 1,0 cm; af 
kernerne: 0,5 cm. Der er viklet med alminde
lig 0,5 lakisoleret kobbertråd.

Endelig skal togangskondensatoren omta
les kort. Den kan være lige fra 100 pF til 
500 pF. Den sidste er vel lettest at få fat i 
(fra gamle BCL’er). Ved hjælp af tilpasnings

ledene i serie med drejekondensatoren regu
leres dennes kapaciteter og tilpasses til om
råderne. Den skal, når den er drejet helt i 
bund, kunne dække 20 m-området.

Kernen i spolen trimmes først. Med dreje
kondensatoren helt uddrejet, trimmes spo
lerne. Først skal L2 trimmes, derefter Li. Nu 
trimmes alle områder, indtil forstærkningen 
er nogenlunde ens.

Til trimningen ville en målesender være 
nyttig, men da en sådan ikke var inden for 
rækkevidde, var gode råd dyre.

Jeg sad og lyttede på 80 m, da en af fami
lien drejede på BCL-spillen. Pludselig hørte 
jeg et fløjt i min modtager. Så tænkte jeg, 
mon det ikke var muligt at bruge BCL-spil- 
lens oscillator som målesender? Det gik over 
al forventning. Jeg drejede hen på kortbølge, 
som på familiens BCL gik op til 16 m. Jeg 
trimmede så på 20 m, mens BCL stod på ca. 
21 m. På 15 m skruede jeg ned i 40 m-båndet 
(7 MHz) og brugte 3. harmoniske. På 10 m 
stillede jeg BCL på ca. 9 MHz (30 m).

Nu er converteren færdig og klar til brug. 
Måske er et par finjusteringer nødvendige, 
for at alle 3 områder passer.

Oscillatoren trimmes blot til største output.

Da jeg har fået en del henvendelser angå
ende modtageren i sidste nr. af OZ, vil jeg 
her anføre nogle detaljer.

Kondensatoren på 200 pF over 2. blander
spole skal udelades. Kondensatoren på 4,7 pF 
i 2. oscillator skal være på 4,7 nF. Drejekon
densatoren i 2. oscillator skal være på 60 pF.
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Af OZ1BP, Bernhard Pedersen, 
Bornholmsgade 66, Ålborg.

En fasesender

Fig. 1.

Den i det følgende beskrevne sender har 
for så vidt angår exciter-delen været frem
stillet i 2 eksemplarer, nemlig først en proto
type og derefter den endelige sender. Såvel 
prototypen som den endelige sender gav så 
lovende rapporter, både hvad kvalitet og 
sidebåndsdæmpning angår, at jeg med glæde 
stiller resultatet til rådighed for andre, som 
måske viger udenom at bygge netop en fase
sender.

Mon ikke det er domefilteret, man afskræk- 
kes af? Det er dog ikke så svært at fremstille 
selv, hvis man har adgang til en pålidelig 
målebro for R og C, samt også et skop med 
både X- og Y-f or stær ker ført ud.

Der har vel nok igennem årene nu og da 
været beskrevet fasesendere, men med hen
syn til den vigtigste del: dome-filteret, ja, så 
har det været noget småt med beskrivelsen 
af dette. Der har været opgivet størrelsen af 
de forskellige komponenter, der danner selve 
filteret, og det har været fortalt, at visse af 
filtrene ikke tålte belastning. Jeg har orien
teret mig i »Single sideband principles and 
circuits«, hvori der på nogle sider er skrevet 
om dome-filtre, og hvad er endnu bedre: der 
findes formler til beregning af sådanne filtre. 
Det fremgår bl. a. af bogen, at man bør holde 
forholdet mellem laveste og højeste frekvens, 
som skal passere filteret, som 1 til 10, idet et 
bredere frekvensspektrum kræver anden be
regning. Det er på den anden side lige meget, 
om man vælger 200—2000 hertz eller for eks. 
500—5000 hertz.

Beregningerne bygger på diagrammet
fig- 1-

Jeg har valgt laveste frekvens = 350 Hz 
og højeste til 8 gange denne eller 2800 Hz, 
herved kan man opnå en maximum fasefejl 
under 1° og en sidebåndsdæmpning på godt 
40 dB; ikke noget helt dårligt resultat.

For at kunne beregne værdierne af kom
ponenterne finder vi først:

I beregningerne indgår desuden nogle stør
relser kaldet K, D og G, som findes i bogen 
af en kurve. I det konkrete tilfælde er disse 
henholdsvis 0,276, 2,825 og 3,86. Vælger man 
frekvensforholdet 1—10, er de samme stør
relser: 0,288, 2,834 og 3,95.

Først vælger man R1 = R4 = 22000 ohm 
dernæst bliver

Selve dome-filteret kommer derefter til at 
tage sig ud, som fig. 2 viser.

Som modstande er anvendt 1 % kullags
modstande: 2 stk. 22 kohm, 2 stk. hver bestå
ende af 3,9 kohm i serie med 82 ohm og ende-
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lig 2 stk. hver bestående af 8,2 kohm i serie 
med 150 ohm. Blokkene, der jo er ret store, 
er sammensat af forskellige polyester- og sty- 
roflex-blokke, alle udmålt på en kapacitets
målebro, og efter at filteret er samlet, er det 
afprøvet på oscilloskop. I mit tilfælde afslø
rede denne afprøvning, at der måtte være no
get galt, og en efterregning af størrelserne 
viste da en regnefejl. Efter at denne var ret
tet, og den rigtige komponent indsat 
i filteret, viste skopet en cirkel (se nærmere 
herom i håndbogen side 212).

22.000 Ω

Fig. 2.

For at forhindre, at andre frekvenser end 
de for filteret egnede når frem til dette, er 
der i mikrofonforstærkeren indsat frekvens
korrigerende RC-led, ligesom der er brugt 
små overføringsblokke.

Det næste svære punkt i en fasesender er 
HF-fasedrejeleddet. Efter at have prøvet for
skellige muligheder, valgte jeg den i diagram
met viste, den findes i den engelske håndbog, 
udgave februar 1962, side 301. Drejeleddet 
egner sig ikke til direkte tilkobling til en dio- 
demodulator, men en dobbelt katodefølger 
klarer let dette lille problem. Spolen og kon
densatoren skal hver for sig have en reak- 
tans på 100 ohm, men heri indgår rørets ka
pacitet, hvorfor de er gjort variable, og man 
kan ved justering af senderen opnå netop de 
rette værdier, hvilket er lettere end først at 
skulle udmåle dem nøjagtigt.

Også lavfrekvenssignalet passerer en kato
defølger (impedanstilpasning til den balance
rede modulator, hvilket er billigere end an
vendelse af 2 ens LF-transformere). I den 
balancerede modulator er der anvendt et spe
cielt sæt dioder, Telefunken OA 154 Q, der er 
4 udmålte dioder, beregnet til ringmodula- 
tor. De kan nu fås for en rimelig penge, og de 
virker fint.

I min sender har jeg anvendt et krystal på

2 MHz, men man kan naturligvis anvende 
andre frekvenser, når man tager hensyn til, 
hvad der senere skal foregå i senderen med 
hensyn til blanding til andre frekvenser etc. 
De forskellige kredse, som arbejder på denne 
frekvens, er derfor tilpasset 2 MHz. Det viste 
sig, at der opstod vanskeligheder med bære
bølgedæmpningen, hvis signalet mellem lin
ken og stel ved indgangen til HF-fasedreje
leddet oversteg 2,5 volt eff. Derfor må man 
nok eksperimentere med størrelsen af over
føringsblokken på 4,7 pF, som den er vist i 
diagrammet.

Dioderne er tilkoblet en meget lavimpedan- 
set kreds afstemt til 2 MHz. Pas i øvrigt på at 
vende dioderne rigtigt, i den engelske hånd
bog var de vendt forkert.

Signalet, der kommer ud over linken til
koblet denne kreds, er ret lille, og det er nød
vendigt med nogen forstærkning og tilpas
ning til indgangen på et 7360-rør. Det simple- 
ste var anvendelse af en gitterjordet forstær
ker. 7360-røret er en fin blander, som kan 
give 40 dB dæmpning af oscillatorsignalet. I 
anoden på røret er der tilsluttet et båndfilter 
beregnet til 3,5—4,0 MHz, og VFO’en, en 
Clapp, giver tilstrækkeligt signal til blanding 
med 2 MHz-signalet. VFO’en arbejder fra 
5,5—6,0 MHz.

Efter 7360 følger en balanceret blander, 
hentet fra Collins, den arbejder fint og er i 
stand til at dæmpe oscillatorsignalet ca. 20 
dB. Den skal kun have et meget lille signal, 
0,15 volt, og mellem 2,5 og 3 volt ose.signal, 
for at arbejde korrekt, og så giver den et out
put på 0,75 volt, hvilket skulle være tilstræk
keligt til bufferen, som er en 12BY7A.

På 40 meter, hvor x-taloscillatoren arbejder 
på 3,498 MHz, er det absolut nødvendigt at 
dæmpe anden overtone af dette signal. Jeg 
har indsat sugekredse såvel i gittersiden som 
i anodesiden af 12BY7A for at fjerne denne 
overtone.

X-taloscillatoren er en Butler, som arbej
der med et specielt fremstillet overtonekry
stal (se OZ juni 1966), der kan svinge på alle 
ulige harmoniske, helt op til den 9., som man 
altså ikke har brug for i denne opstilling. Med 
en kreds i den ene anode, afstemt til den 7., 
ca. 24,5 MHz med en parallelkapacitet på 
15 pF, er den i stand til at give 6,5 volt ud. 
Men når den bliver ret hårdt belastet med 
blanderen (220 ohm i katoden), falder spæn
dingen til netop det, man har brug for. Man 
må eksperimentere med den til kredsens kob
lede link, som har omkring ca. halvt så man
ge vindinger som selve kredsen. Men som.
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sagt, man gør klogt i at prøve 
sig frem.

Som PA-rør har jeg anvendt 
et QE08/200. Det er ikke noget 
helt billigt rør, men til gengæld 
kan man klare sig med en rela
tivt lav anodespænding, kun 
750 volt, som med siliciumdio
der og spændingsfordobling er 
let at fremstille. Ensretteren er 
altså til gengæld meget billig, 
så i det store og hele bliver re
sultatet nok det samme, som 
hvis man anvender et billigere 
PA-rør, som kræver højere 
spænding. Røret er velegnet til 
ESB, kan med fuld spænding 
— 750 volt — give 220 watt 
output med ESB imod kun 200 
watt med CW. Det kan arbejde 
til og med 10 meter. Det kræ
ver 310 volt skærmgitterspæn- 
ding og ca. 55 mA ved fuld 
udstyring, hvorfor der er an
vendt en elektronstabiliseret 
spænding med en EL 84, der
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Kryds- og 

intermodulation 

i felteffekttransistorer

Som antydet i kommentarerne til 90M’s 
artikel i sidste nummer ser jeg med nogen 
skepsis på mulighederne for at AGC-regulere 
en FET-forstærker på simpel måde. Kurverne 
i fig. 2, som stammer fra en ret aktiv skribent 
ved navn Ulrich Rohde (søn af Rohde und 
Schwartz), kan ikke være korrekte — mis
tanken næres af tidligere fremsatte påstande 
af lidet holdbar art fra samme side. For at få 
kastet lidt lys over sagen bringes her et ud
drag af RCA’s Application Note AN-3193, som 
bl. a. beskæftiger sig med AGC på en MOS- 
FET ved navn 3N128. Det skal straks siges, at 
3N128 koster ca. 10 gange mere, end Motorola 
kan levere en MPF 105 for — at denne ikke 
er en MOS, men »kun« en alm. junction-FET 
— har næppe videre betydning i denne for
bindelse. Tager jeg fejl, bedes en mere kyn
dig korrigere.

En fasesender

kan klare spændingsfaldet fra 750 volt. Git- 
terforspændingen er ret beskeden, ca. 45 volt, 
og der skal derfor ikke mange volt HF-spæn- 
ding til for at styre røret ud i klasse ABI.

Til indstilling af exciteren er et oscilloskop, 
en tonegenerator og et rørvoltmeter nødven
dig. Når man har været omhyggelig med 
fremstillingen af dome-filteret, HF-fasedreje- 
leddet samt med vikling af spolerne til kred
sene, skulle der ikke være vanskeligheder 
hermed. Resultatet har vist sig at svare til 
forventningerne, sidebåndsdæmpningen er i 
orden, ca. 40 dB lyder rapporterne på, og 
telefonikvaliteten er fin.

Så hvorfor ikke hellere lave en fasesender? 
Det er ikke spor sværere end at lave en fil
tersender, snarere tværtimod, om man må 
sige. God fornøjelse. *

Forstærkningsreduktion kan f. eks. opnås 
ved at reducere transistorens stejlhed, hvil
ket kan gøres ved at øge gate-forspændingen, 
hvorved drain-strømmen falder. Dette be
nævnes også »reverse AGC« i analogi med 
den ved alm. bipolare transistorer alminde
ligt benyttede metode. De to kurver mrk,

Fig. 2.
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En indsender har bedt om at få en forfor
stærker til den lille udgangsforstærker, jeg 
lavede i sin tid. Et fuldt færdigt kredsløb

03

Fig. 2.

med printtegning o. s. v. kan jeg ikke give, 
men her en komplet Hi-Fi forstærker, sakset 
fra Siemens Electronic Components Bulletin 
1-67. Den er ganske vist til 25—30 V drifts
spænding (mod de 12 V, vi har standardise
ret), men forforstærkeren skulle ret let kun
ne ændres til lavere driftsspænding.

Indgangen er beregnet til krystalpick-up. 
L er styrkekontrol, RB er balancepotentio
meter (kun ved stereo), T er bas- og H di
skantkontrol. Reguleringsområdet for tone
kontrollen er vist på fig. 2.

Udgangseffekten er 15 W, forvrængningen 
er mindre end 0,5 °/o.

De skæve komponentværdier erstattes med 
nærmeste standardværdi. *

»TRIODE« i fig. 1 viser, hvordan det går med 
krydsmodulationen. Ved 25—35 dB nedregu
lering skal der ikke ret meget fremmed signal 
til for at forstyrre. Når der reguleres helt ned, 
således at transistoren går cut-off, bedres 
forholdene igen. At dæmpningen her ikke er 
større, skyldes at der siver en del signal igen
nem drain-gate-kapaciteten.

Bruger man en cascode (se fig. 2 x) som 
HF-forstærker, og reguleres gaten på den 
øverste transistor, får man væsentlig bedre 
krydsmodulationsegenskaber, som også ses af 
fig. 1. På HF-båndene skulle det med denne 
kobling endvidere være muligt at opnå en 
yderst gunstig slutdæmpning, idet tilbage
virkningen er meget mindre end i en alm. 
forstærker.

Fig. 3 viser, hvorledes det går, når man 
regulerer forstærkningen ved at nedsætte 
drain-source-spændingen. Det er ikke noget

Fig. 3.

særligt godt resultat. Endelig angives, at det 
ubetinget er cascodens øverste transistor, man 
skal regulere. I modsat fald bliver resultatet 
blot som triodekurverne i fig. 1.

TR

Hi-Fi forstærker

A
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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

En „glimtænder“.

Afstemning med kapacitetsdioder

Hjertet i denne VHF-TV-tuner, der stam
mer fra Siemens Electronic Components Bul
letin 1-67 (febr. 1967), er en kapacitetsdiode 
(varaktor, varicap) type BA138. Det er en 
silicium planardiode specielt beregnet til af
stemningsformål. Ved variation af forspæn
dingen mellem 3 og 30 V fås et Cmax/Cmin på 
2,4—2,7. Tolerancen på kapaciteten er ret lil
le, og yderligere er dioderne sorteret i to 
grupper, grøn for Cmin mellem 3,8 og 4,9 pF, 
blå for Cmin mellem 4,4 og 5,5 pF. Godheden 
Q ligger mellem 80 og 150 i det øvre VHF- 
bånd og på 300—600 omkring 50 MHz.

Strømskemaet viser, hvorledes dioderne til
kobles. Der er vel ikke nogen amatør, der vil 
bygge denne tuner direkte efter, så det må 
vel være nok at oplyse, at de to frekvens
områder, der kan vælges med omskifterne, 
er 50—65 og 180—225 MHz.

Der er utvivlsomt mange anvendelser in-

Dette snedige kredsløb stammer fra Drake- 
modtageren R4, og vi har sakset det i QST 
dec. 1966. Som bekendt skal et glim-stabili- 
seringsrør have en noget højere spænding for 
at tænde end brændespændingen. Under visse 
forhold, f. eks. efter en kortvarig strømafbry
delse, hvor belastningen (som regel et rør) 
stadig er varm, kan fødespændingen måske 
ikke komme op på tændspændingen, og røret

EN GLIMTÆNDER

tænder da ikke, hvorved reguleringen bort
falder. Skulle dette ske, vil spændingen over 
det slukkede OB2 stige med de viste 50 V, 
således at røret tænder. Herefter går strøm
men til stel via dioden (BY 100), der altså 
virker som kontakt.

TR
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Spørgsmål: Jeg står og skal bruge en modula
tionstransformer og har regnet med selv at vikle 
den. Jeg har også „opskriften“ på en, jeg har fået 
den af en ældre amatør, men den passer ikke rig
tig til den kernestørrelse, jeg har, og jeg har ikke 
kunnet finde noget om emnet, hverken i OZ eller 
andre steder. Vil du ikke i store træk fortælle lidt 
om det, det er navnlig udregningen af impedansI 
vindingstallkernestørrelse, jeg ikke rigtig er med 
på. I øvrigt ville jeg også gerne vide, om der fore
ligger noget lekture på dansk om emnet.

Svar: Jeg kan egentlig kun give dig det fattige 
svar, at modulationstransformere er noget, man kø
ber i en passende størrelse! Beregningen af LF- 
transformere bygger for det meste på et erfarings
grundlag med de anvendte jern- og kernetyper, og 
er man uden det, tvinges man til at tage så stor 
højde for de ubekendte faktorer, at resultatet bli
ver en klumpet størrelse. Da jern- og kernetyperne 
ikke er særlig standardiserede, bliver der mange 
måder at lave en transformer på, som kan det øn
skede. Derfor er litteraturen på området forsvin
dende. Men selvfølgelig kan det lade sig gøre at 
lave en selv. Man er nødt til at kende magnetise
ringskarakteristikken for jernet, også kaldet hyste- 
resekurven. Den kan måles, det gøres oftest med 
et oscilloskop, det er ganske simpelt. Så kan det 
tilladelige amperevindingstal findes, idet man jo 
skal holde sig på det lineære stykke af hysterese- 
kurven, formodentlig under en induktion på 0,5 
Wb/m2, eller 5000 gauss. Den ønskede overførte 
effekt bestemmer nu sammen med den nedre græn
sefrekvens kernens tværsnit og vindingstallet ud 
fra kendskabet til luftspaltens størrelse og impe
dansen. Men det er principper, som man må arbejde 
lidt med for at få den rette sammenhæng, som f. 
eks. at få dem sammenfattet i en formel. På sin vis 
lige ud ad landevejen, men altså ikke rigtig sim
pelt. — Jeg har ikke selv været igennem ovenstå
ende procedure (jeg ringer til transformerfabrik
ken), men jeg mener, at det er princippet. Jeg ken
der ingen lekture decideret om dette emne, men 
kan man beregne en powertransformer fra grunden 
af, kan man også komme igennem her, idet forskel
len væsentligst ligger i forskellig nedre grænse
frekvens.

Spørgsmål: Jeg har i flere år ikke været aktiv, 
men vil nu i luften igen. Jeg tænker på at købe 
senderen S 406, der annonceredes i maj OZ af 
Radiolytternes Indkøbscentral. Jeg vil gerne be
gynde med at spørge dig, om du mener, at jeg kan 
være bekendt at optage plads på båndene med den. 
I februar 1966 er prisen 795 kr., og i sidste nr. er 
den nedsat til 295 kr., altså en betragtelig prisned
sættelse. Jeg ved ikke mere om senderen, end hvad 
der står i annoncen, f. eks. rørbestykningen: 2X 
RS291, 2XREN904, 2XRS288 og 4XDCX4/100. Jeg 
håber, at du kan råde mig, jeg er ikke meget for at 
købe noget, der skal igennem en større ombygning, 
før det kan bruges, for så er det nemmere at bygge 
nyt fra første færd.

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.

Svar: Også jeg kender kun uhyret fra annoncen, 
og den udtrykker vel mest, at den kan tune anten
nen direkte. RS291 kan tåle 110 W anodetab og 
1500 V anodespænding, så jeg gætter på 200—300 W 
input med en passende strømkasse, som sikkert ikke 
er inkluderet i prisen. Det ville da være et brud 
med praksis. Det gamle tyske grej var jo bygget 
til mange års tjeneste og er sikkert endnu i brugbar 
stand nogenlunde efter hensigten. Formodentlig er 
der nogen tilbagevirkning ved AM på VFO’en, så 
ESB-modtagere har ikke store chancer for at læse 
dig. Men med CW vil jeg tro, at du kunne få for
nøjelse af den, dog sikkert efter overvejelse af 
nøglekredsløbenes ændring. Den gang brugte man 
jo ikke så meget BK. — Gad forresten vide, hvad 
du kan få den for om nogle måneder!

Spørgsmål: Jeg har et lille spørgsmål, som måske 
kan synes lidt teknisk underlødigt. Jeg er en halv 
måned gammel eksperimenterende radioamatør, 
og for at erhverve mig teknisk indsigt og erfaring 
gennempløjer jeg diverse håndbøger og prøver at 
bygge 7EU’s lavvoltmodtager fra 1960 håndbogen. 
Jeg er ikke så stærk i diagrammer, og her er mit 
problem: I powerindgangen er der anbragt fem 
små buer mellem + og - Jeg har en kraftig anelse 
om, at det er glødetrådene. Hvis det holder stik, 
vil jeg formode, at den bue, der er serieforbundet 
med 20 ohm/3 W modstanden er HF-rørets gløde
tråd, de to næste er blanderrørets og MF-rørets 
glødetråde, der som 2. MF-rør og LF-rørets er 
serieforbundet. Alt i alt således at hver enkelt rørs 
glødetråd kun får 6 volt. Er dette rigtigt? Kan du 
anbefale litteratur til en kravlegårdsamatør som 
mig?

Svar: Ja, det er rigtigt. — For øvrigt vil jeg be
mærke, at intet amatørproblem er teknisk under
lødigt for brevkassen. De fleste af os er begyndt 
helt fra bunden med batterier og lommelamper, der 
kunne bringes til at lyse på forskellig vis. Én af 
måderne til at få mere ud af sin hobby på er at 
klare de problemer, der viser sig, idet man bliver 
dygtigere, hvis man lærer af det. Brevkassens op
gave er at angive en brugbar løsning (så vidt jeg 
evner!) på et problem, som hos DIG volder urime
lig meget hovedbrud, uanset om det drejer sig om 
at sætte fatninger til lommelamper fast på et træ
bræt eller tune et mekanisk filter (lad være med at 
spørge om det), for at du kan komme videre på 
din hobbyvej til gensidig glæde for os alle sam
men. — Vejen til Sendetilladelsen bør du kunne 
næsten pr. rygmarv. Den omfatter hele grundlaget 
for moderne radioteknik principmæssigt, selv om 
der skal tygges på det. (NB. Sørg for at få 4. ud
gave, de tre første er helt forældede). I EDR’s hånd
bøger kan du læse om næsten det hele på en lidt 
bredere måde, krydret med praktiske konstruktio
ner for amatører. Er du engelskkyndig, kan den 
engelske amatørforenings håndbog „The RSGB 
Handbook“ varmt anbefales, den findes ikke bedre 
i hele verden. Endelig kan dit bibliotek skaffe dig 
tidligere årgange af OZ, som vil være en værdifuld 
kilde til viden udi amatørteknikken.
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Bøger fra ARRL’s forlag (QST), tilsendt af Ahrent 
Flensborgs Boghandel, Ringsted (ved OZ1D):
The Radio Amateur’s Operating Manual 
($ 1,00 i USA — kr. 11,85).

Når man kigger denne bog igennem, lægger man 
rigtig mærke til den store forskel mellem radio
amatørernes forhold i W-land og her i hønsegår
den. Vi mangler jo helt begrebet Message Handling 
(ja, sådan noget er jo endda direkte forbudt os) eller 
f. eks. Emergeney Operation (nødtrafik ved natur
katastrofer) —• men godt vi ikke har brug for en 
organiseret indsats på dette område! Eller Official 
Observers, der er amatør-organisationens eget bånd
politi, som lytter på båndene og noterer sig ama
tører med dårlige signaler eller manglende bånd
kultur, for straks eller senere at sende disse et 
postkort med en særdeles ærlig rapport. Formålet 
er det bedst tænkelige, nemlig at hjælpe disse uhel
dige amatører med at bringe forholdene i orden, 
inden FCC (det føderale P&T) når at udsende lukke- 
varsel. En udmærket institution, dette OO-system, 
som vi godt ku’ trænge til at få, men det ville nok 
blive svært at skaffe observatørerne. Folk her i 
landet bliver som regel meget sure, hvis man for
tæller dem, hvordan de i virkeligheden lyder!

Bogen er interessant læsning for dem, der inter
esserer sig for amatørforhold i USA, og den inde
holder i øvrigt det meste af, hvad man bør vide 
om betjening af amatørstationer, dog ikke væsentlig 
mere end der findes i VTS, håndbogen og OZ.

TJnderstanding Amateur Radio
($ 2,00 i USA — kr. 21,75).

Hvis nogen udenlandsk amatørradiobog fortjener 
at oversættes til skandinavisk, eller i hvert fald at 
vinde udbredelse her, så er det denne. Forfatteren 
er George Grammer, ARRL’s tekniske direktør 
(mindre kan ikke gøre det), kendt fra talløse for
træffelige artikler i QST. Her har han lagt hele sin 
erfaring som skribent i at få læseren til virkelig 
at forstå amatørradio. Bogen er med sine 313 sider 
en hel lille Håndbog, som undertegnede finder er et 
fortræffeligt supplement til vor egen Vejen til Sen
detilladelsen. Understanding A. R. er en bredt an
lagt beskrivelse af amatørstationens forskellige ele
menter, først senderen, modtageren og hjælpeud
styr, som operatøren ser dem, og med hvad man 
kan kalde en almindelig brugsanvisning. Dette er 
stof, som vi næsten helt har forsømt at give be
gynderne i OZ! Efter disse almene afsnit følger

Teknisk Brevkasse ------------------

Spørgsmål: Hvad er en Phone Patch? Jeg har 
efterhånden set det på mange annoncer for færdigt 
grej.

Svar: Det er en enhed, som kobles til sender og 
modtager på LF-siden, og som anvendes, når man 
skal have koblet senderen og modtageren til en 
telefonlinie, så ham i den anden telefon kan hhv. 
høre modtagerens LF og modulere senderen. Kas
sens væsentligste indhold er en speciel LF-trans- 
formert Det er forbudt at bruge den her i landet, 
men den bruges noget i W-land.

Vy 73 de OZ6NF.

beskrivelse af kredsløbene, helt uden matematik, 
formler og andet djævelskab, men det skal i samme 
åndedræt siges, at man ikke er spor bedre rustet 
til at dimensionere kredsløbene efter læsningen end 
før. Der er derimod enkelte konstruktioner (mest 
hjælpeapparater og antenner), som man kan ko
piere.

Dette er ikke bogen for den eksperimenterende 
amatør, der først og fremmest selv vil bygge sin 
sender og modtager. Samme amatør kan dog her 
få et væld af gode oplysninger, som han afgjort 
også har brug for, forudsat han har et nogenlunde 
kendskab til det engelske sprog. Har man ikke det, 
bør man se at få det snarest, for inden for radio og 
elektronik er engelsk/amerikansk sproget. Og det 
samme er jo tilfældet på DX-båndene.

7AQ. 

AMATØRENS LOGBOG
Fra Ahrent Flensborgs Boghandel (OZ1D) i Ring

sted har vi fået tilsendt en ny Log for Amatør Ra
dio Station, udarbejdet af OZ2NU og udgivet af 
OZ1D. Loggen fås i to udgaver, der begge inde
holder 50 blade med plads til hver ca. 30 QSO’er, 
altså i alt ca. 1500 QSO’er. Man kan vælge enten 
en blok med løsblade, forsynet med fire huller for 
indsætning i en sædvanlig ringordner, eller et hefte 
med spiralryg.

Den tidligere udgave (hvis første 7 blade har 
været tilstrækkeligt for undertegnede siden 1951!) 
var trykt på „den lange led“ og på begge sider af 
papiret, den nye er i højkantformat (ligeledes A4) 
og med tryk kun på den ene side af papiret. Der er 
plads til lidt færre, men fuldt tilstrækkelige oplys
ninger, og nogle vil sikkert finde de blanke venstre
sider i spiralheftet velegnet til diverse notater un
der QSO.

En logbog skal man jo ha’, og så kan man jo lige
så godt købe én, hvor der er de nødvendige rubri
ker, som at bruge et tilfældigt stilehefte. Vi kan 
kun give den foreliggende vor bedste anbefaling.

7AQ. 

INDBINDING AF OZ
Det er jo ikke helt billigt at få bundet bøger og 

tidsskrifter ind, hvis det skal ske håndværksmæs
sigt, og på den anden side er det jo synd og skam 
at lade sine OZ’er ligge og flyde i tilfældige bun
ker. En god løsning på problemet er et samlebind, 
hvori de enkelte numre kan indsættes, efterhånden 
som de modtages — så har man også orden på den 
løbende årgang.

Ahrent Flensborgs Boghandel (OZ1D) i Ringsted 
har ladet fremstille en ny type samlebind specielt 
beregnet for OZ, hvor fastholdelsesmekanismen er 
meget stærkt forbedret i forhold til det system, der 
tidligere anvendtes til samlebind til OZ, QST og 
CQ. Jeg skal villigt indrømme, at jeg med stor 
glæde øjeblikkelig indsatte mine 1967 OZ’er i an
meldelseseksemplaret. Fornøjelsen svaledes dog 
noget af det faktum, at bladet er lidt for højt til at 
tillade det at glide på plads uden beskæring (brug 
skævbideren) — eller måske fabrikanten af bindet 
har forregnet sig m. h. t. tolerancen — sligt er jo 
set før! Der er i hvert fald grund til at rette en 
kraftig opfordring til fabrikanten om at få forhol
det bragt i orden. Der mangler 3 mm, for at januar- 
nummeret kan være der! Når dette er bragt i or
den, kan samlebindet få vor bedste anbefaling. Ja, 
det er faktisk uundværligt for alle, der ønsker at 
kunne finde tilbage til tidligere artikler.

7AQ.
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Fra INDUSTRI OG

ved OZ6PA VIDENSKAB

Nye anvendelser af højfrekvensenergi.

Den højfrekvente elektromagnetiske udstråling, 
som danner grundlaget for radioamatørernes kort
bølgearbejde, tages også i anvendelse på mange an
dre områder. Industri og videnskab har øjnene åbne 
for, at her er nye landvindinger at hente ind og nye 
fremskridt at gøre. Hvad vi alle sammen har oplevet 
i de sidste år af overraskelser på det elektroniske 
område, er måske for intet at regne mod det, der 
kommer, og vi radioamatører nikker genkendende 
til mange af de nye ting, fordi vi har en del viden 
på dette felt. Det skulle jo også gerne være en sær
lig værdifuld side af amatørlivet, at vi er blevet 
minded for forståelse af udviklingen på dette væl
dige områder.

Elektroniksproget har ellers tilført os en utrolig 
masse nye navne, som det kan være svært at følge 
med i. Vi kan nævne nogle af de sidste, maser og 
laser, navne, som for et par år siden var næsten 
ukendte, men som nu vinder indpas i det almin
delige tekniske sprog.

Nu er der kommet et helt nyt ord frem, det hed
der plasmateknik. Plasma er naturligvis ikke ukendt 
i sproget, det har tidligere betegnet noget biologisk, 
men i højfrekvensteknikken er det udtryk for en 
gas, der er ioniseret i så høj grad, at den er blevet 
ledende og kan påvirkes af et magnetisk felt. Ved 
meget høje temperaturer kan vi få en fuldstændig 
ionisering af de fleste luftarter. Her kan vi benytte 
os af, at de højfrekvente gnist- eller fakkeludlad
ninger giver nye muligheder for fremstilling af så
danne høje temperaturer, uden at vi skal bruge exo- 
termiske, kemiske processer.

De fysiske forhold vedrørende plasmadannelsen og 
plasmaens natur kan ikke siges at være helt klar
lagte endnu, men så meget vides allerede gennem 
talrige laboratorieforsøg og praktiske anvendelser, 
at der er skabt talrige muligheder for anvendelse af 
denne nye opfindelse i industriens tjeneste, men in
den vi går over til den praktiske anvendelse, vil det 
nok være hensigtsmæssigt at se på de fysiske for
hold.

Allerede i tyverne havde tre videnskabsmænd uaf
hængigt af hverandre arbejdet med gasudladninger 
under HF-bølger af størrelsesorden 10 til 100 MHz, 
men først i de sidste år er man kommet så langt, 
at man kan opstille teorien for, hvordan denne 
plasmaudvikling skal forklares.

Det bemærkelsesværdige ved disse højfrekvens
plasmaer eller fakkeludladninger (englændere kal
der dem electronic torch) består deri, at de udgår 
fra en enkelt elektrode, og brænder frit ud i rum
met uden at behøve nogen modelektrode. På elek
troden danner der sig en hvid lysplet, i hvilken den 
egentlige flamme synes at have sit sæde. Flammen 
selv består i sit indre af en lysende kærne omgivet 
af en aureol, en strålekrone. Det er dette udseende, 
der har givet navn til fænomenet plasma, en ma
terie af noget udefinerbart.

For at kunne fremstille en sådan plasmaflamme 
behøver vi en højfrekvens generator med en effekt 
større end 50 watt, og frekvensen må ikke ligge un
der 10 MHz. Udladningerne starter på den måde, 
som i øvrigt er ganske simpel, at man berører elek

troden med en metal- eller kulstang, som sidder på 
en isolator. Ved at trække staven med isolator væk 
fra elektroden danner der sig en højfrekvent lysbue, 
hvorved den egentlige udladning indledes. Ved 
ringe effekt rækker den normale „thermik" til
strækkeligt til stabilisering af flammen, men hvis 
effekten forhøjes, må der en svag luftstrøm til i 
den aksiale retning, så man kan undgå overslag til 
nærliggende metaldele.

Legemer, der holdes ind i en sådan plasmaflamme, 
bevirker ved hjælp at sin egen overflade, at der 
sker en rekombination af plasmabæreren. Den frit- 
blivende rekombinationsenergi fører til en meget 
hurtig opvarmning, og opvarmningen bliver så vold
som, at det er muligt at smelte tungt smeltelige stof
fer såsom kvarts og wolfram.

De fysiske forhold omkring elektroden forløber 
efter følgende skema. Gennem den ved tændingen

En plasmaflamme.

dannede højfrekvente lysbue frigøres primært elek
troner. Under indflydelse af det højfrekvente vek
selstrømsfelt udstår disse elektroner elastiske stød 
fra gasmolekylerne. Derved vindes så megen energi, 
at der er nok til bevægelse såvel som til dissociation, 
evt. ionisation af gassen. Det er på denne måde, 
at højfrekvensenergien overføres til gassen.

Da den forhåndenværende feltstyrke andrager ca. 
1000 V/cm, kan atmosfæretrykket næppe medregnes 
i den direkte stødionisation. Den direkte på elektro
den værende lysplet kan tages som udtryk for, at 
der er en tilstedeværende rumladning, som enten er 
pulserende eller varig i højfrekvensfeltet, og i denne 
dannes „massen" med elektroner og ioner.

Spektroskopiske undersøgelser viser i overens
stemmelse hermed, at der i pletten er hurtigere 
elektroner, end der er i selve flammekærnen trods 
lavere gastemperatur.

I øvrigt har man konstateret, at flammen er me
get afhængig af den til rådighed stående højfre
kvensenergi. Ved disse undersøgelser blev der be
nyttet højfrekvensenergi i en størrelsesorden af 50 
til 200 watt. Videre har man konstateret en klar fre
kvensafhængighed af temperaturen derhen, at der 
ved stigende frekvens følger stigende flammetempe
ratur. Temperaturen i kærnen er ved 10 MHz 3300° 
Kelvin, og ved 100 MHz stiger den til 4200°. Ved be
regning kan man slutte, at der ved 1000 MHz kan 
opnås en temperatur på 6000° K.
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De her bragte resultater er baseret på udladnin
ger, hvor man har benyttet atmosfærisk luft. Der er 
intet i vejen for, at man kan bruge andre luftarter, 
ja, i mange tilfælde er det bedre. Man kan bruge 
brint og kvælstof, derimod kun i meget sjældne til
fælde ren ilt. Man har også benyttet ædle luftarter 
såsom helium, neon, krypton og argon. Men disse 
har til dato givet mindre godt resultat.

Sammenfattende kan det siges: De højfrekvente 
plasmaudladninger med en arbejdsgas, der er fler- 
atomig, kan være kilden til opnåelse af meget høje 
temperaturer, temperaturer, der ikke kan fremstil
les på anden måde. Man regner med på denne måde 
at kunne fremskaffe temperaturer på helt op til 
35.000°.

Brugen af plasmabrændere tages nu op til indu
striel udnyttelse og vinder indpas i laboratorierne. 
Plasmabrænderne er blevet et værdifuldt redskab i 
den kemiske syntese, og i den kemiske analyse tje
ner de til spektroskopiske bestemmelser. Plasmaen 
kan frem for alt bruges til svejsning, og dens evne 
til at smelte stoffer, man ellers ikke kan få til at 
smelte, er af meget stor betydning. Det er virkelig 
store perspektiver, der rulles op for vore øjne. I øv
rigt er fremstillingen af høje temperaturer blevet et 
ønskemål for den kemiske og fysiske videnskab. 
Forholdene omkring atomenergiens udnyttelse og 
kendskabet til solfænomeneme har givet indblik i, 
at man med meget høje temperaturer ville få et 
godt værktøj til grundstofomdannelser og til brug 
i den kemiske produktion.

Vi har nu i store træk behandlet de fysiske for
hold. Vi vil så se på, hvordan man arbejder med og 
udnytter denne opfindelse.

Plasmaet opstår som tidligere nævnt ved, at man 
tvinger en lysbue til at løbe sammen med en ikke 
oxyderende gas med høj varmeværdi ned gennem 
to elektroder. Den induktivt koncentrerede lysbue 
og den plasmadannende gas ophedes meget kraftigt 
af HF energien, og der dannes en stråle med stærkt 
koncentreret energiindhold.

Der findes to typer brændere. I den første går 
energien direkte til arbejdsstykket, som udgør ano
den. Det er en brænder, der egner sig til skæring 
af materialer, hvor den høje temperatur ikke virker 
destruerende.

Hvad angår højfrekvensgeneratoren, så har man 
tilstræbt for at opnå den bedst mulige opbygning at

opbygge højfrekvensgenerator og spændingstrans
formator i én enhed. Ved frekvenser over 100 MHz 
anvendes selvsvingende triodegenerator. I fig. 3 ser 
man princippet i en sådan anordning. Her arbejdes 
med en aftrapning af kredsen. Den varme ende for
længes til brænderspidsen.

Der findes trioder i handelen, der kan arbejde 
helt op til 200 MHz efter dette princip. Skal man

Pulver (gast

Fig. 2. En mere udviklet plasmabrænder.

endnu højere op i frekvens, vil en magnetron være 
bedst egnet. Man har brændere, der støtter sig til 
coaxialteknik og hullederteknik. Systemet med hul
lederteknik arbejder på industrifrekvenser 2400 
MHz.

Da plasmaens ydeevne er afhængig af den ud
strømmende gas, af mængden af samme samt af de 
stoffer, der indbringes i flammen under arbejdet

En
Fig. 1.

Brænder med kulelektrode.

selvsvingende generator med aftrapning af 
kredsen. Den varme ende forlænges til 

brænderspidsen.
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med brænderen, må der indføres passende transfor
mation. Dette kan gøres, når det drejer sig om rør
generatorer, men det er betydeligt vanskeligere, når 
det drejer sig om en magnetron. Her kan man ikke 
sige, man har nået det ideelle, og der må sikkert 
gøres adskillelige laboratorieforsøg og udføres mas
ser af praktiske eksperimenter, inden man har fun
det frem til ideelle plasmabrændere på de meget 
høje frekvenser.

Et helt nyt felt, hvor brugen af plasmabrændere 
har vist sig at få stor betydning, er til påsprøjtning 
af metaller og keramiske stoffer på særligt egnede 
underlag. Princippet kendes fra andre metoder, hvor 
man f. eks. ved hjælp af en flamme, dannet af ilt 
og gas, får en metaltråd til at fordampe. Denne me
taltråd roterer frem efter forbruget, og det fordam
pede metal kastes ind mod et underlag. Med gas og 
ilt kan man komme op på en temperatur af 3000°, 
men det er jo ikke tilfredsstillende, når der er stof
fer, man gerne ville se overført ved fordampning, 
som har smeltetemperaturer, der ligger væsentligt 
højere. Med gas og ilt kan man kun smelte stoffer 
til sprøjtning, når smeltetemperaturen ligger under 
2500 grader.

Her er det, .plasmasprøjtningen åbner helt nye 
perspektiver. Med disse brændere kan man for
dampe kvarts, man kan skære i sten, og man kan 
ved sprøjtning overføre keramiske stoffer i et stort 
antal. Man kan nu påføre de smukkeste emaljelag 
på sten og metal efter denne metode, og man kan 
påføre sjældne metaller i tykke eller tynde lag på 
keramiske underlag. Hvad denne teknik kommer til 
at betyde for den elektroniske isolationsbranche, 
kan næppe vurderes endnu, men mange nye fabri
kationsmetoder vil se lyset i de kommende år som 
resultat af denne opfindelse.

En plasmasprøjte for belægningsformål ses i fig. 4. 
Her startes en jævnstrømsbue mellem en central 
kobberelektrode og en koncentrisk, omkring elek
troden placeret, vandkølet elektrode. Man får i gas
strømmen en stabil flamme med meget høj tempe
ratur

Sædvanligvis anvendes ædelgas som plasmaluft, 
f. eks. argon, men også kvælstof og almindelig luft 
kan anvendes. Man har plasmasprøjter, hvor 
den højfrekvente energi tilføres ved hjælp af 
en spole. Ved begge typer plasmasprøjter føres be
lægningsstoffet ind i flammen, enten som en stav 
eller som et pulver. Ved flammesprøjtning dannes 
mikroskopiske dråber af belægningsemnet, som i 
smeltet eller halvsmeltet tilstand forlader mund
stykket med stor hastighed. Når dråberne rammer 
opfangematerialet, flader de ud og sætter sig fast, 
ikke mindst på grund af den hastighed, hvormed 
de slår mod det emne, de skal fæstnes mod.

Til belægning ved hjælp af flammesprøjtning kan 
anvendes alle materialer, som har et veldefineret 
smeltepunkt, men selv materialer uden faste smelte
punkter og materialer, som dissocieres under smelt
ningen, kan bruges.

De fleste oxyder kan flammesprøjtes; det gælder 
siliciumilte, aluminiumoxyd, videre oxyder af titan, 
zirkon, jern og krom. Oxyder af uran og thorium, 
der har et usædvanlig højt smeltepunkt, og som det 
ikke tidligere har været muligt at smelte, kan man 
bearbejde med plasmasprøjtning.

Alt i alt åbner der sig helt nye perspektiver på 
grundlag af denne opfindelse, og man vil her få helt 
nye muligheder, som man ikke har haft før.

Poul Andersen.

Formands- og bestyrelsesvalg

1967
Forslag til formand og/eller bestyrelses

medlemmer indsendes til EDRs formand, 
OZ6PA, Poul Andersen, i anbefalet brev og 
må være formanden i hænde senest den 20. 
juli sammen med en skriftlig tilkendegivelse 
fra den foreslåede kandidat om, at vedkom
mende er villig til at modtage valg i over
ensstemmelse med forslaget.

Forslag til formand opføres særskilt på 
stemmesedlen, og de h e r opførte emner kan 
afkrydses (kun 1 kryds) af ethvert medlem 
uden hensyn til kandidatens eller medlem
mets kredstilhørsforhold.

Men husk, forslagene skal være 6PA i 
hænde senest den 20. juli 1967.

EDRs generalforsamling bliver i år i 
ODENSE søndag den 17. september i Fyns 
Forsamlingshus, Kongensgade. Forslag, der 
ønskes optaget på dagsordenen under punkt 5 
(iflg. § 13 i vedtægterne), må være formanden, 
OZ6PA i hænde senest den 27. juli 1967, idet 
forslagene skal offentliggøres i august OZ.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

201
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Plasmasprøjte til påfø
ring af keramiske stof
fer og tungt smeltelige 
metaller på underlag 

af forskellig art.



V Æ R K S T E D S T E K N I K
En handy lille 
bukkemaskine.

Ved OZ6PA

Her er den allersimpleste af alle bukkemaskiner. 
Den er særlig beregnet for småt arbejde, såsom 
bukning af chassiser til transistorkonstruktioner 
eller vinkler og skærme til samme. Til de store 
pladekonstruktioner dur den ikke, og den slags 
arbejder i amatørværkstederne bliver jo også mere 
og mere sjældne.

Maskinen er så simpel, at man kun behøver at 
have en fil og en boremaskine samt en nedstryger 
til rådighed. Det med filen vil jeg dog straks knytte 
et par kommentarer til, thi filingen kan godt af
stedkomme både sved og træthed. „Maskinens" 
konstruktion er det væsentlige, selve udformnin
gen i mål skal man ikke hæfte sig for meget ved. 
Konstruktionen kan ændres efter behov og tilpas
ses til de lokale formål og til de forhåndenværende 
materialer.

Råmaterialerne kan købes hos enhver, der hand
ler med jern, men jeg vil nu anbefale at besøge 
produkthandleren for at finde frem til, hvad man 
skal bruge. Jerngrossereren er ikke indstillet på 
småstumper, og han vil sandsynligvis sige, at det 
ikke engang kan betale sig for ham at udskrive 
regningen. Sådan er det jo i vore rationaliserings
tider. Så er der endelig den lokale smed, som aldrig 
er bange for at levere et par stumper.

Og så benytter vi den gamle vending, som bru
ges som indledning til adskillige gøremål, nemlig 
„vi tager", og i dette tilfælde tager vi to stykker 
fladjern, som er 250 mm lange, 10 mm tykke og 
50 mm brede (det svarer til 10”X2”X3/8”), men 
hæng Dem endelig ikke i bagateller, er jernet for 
eks. en halv tomme tykt og 3 tommer bredt, er det 
ganske uden betydning. Derimod er der grænser 
for længden, thi det er meget begrænset, hvor lange 
stykker maskinen kan bukke. Den dobbelte længde 
giver den dobbelte belastning, og så bukker ma
skinen i stedet for den indsatte plade.

På fig. 1 ser man de omtalte 2 stykker fladjern 
ligge side om side. Vi benævner dem a og b. Styk
ket a er det meningen, vi vil fastgøre i bordpladen.

Derfor er der vist fire undersænkede skruer, en i 
hver hjørne, som går gennem bordpladen og låses 
med møtrikker på undersiden. 5/16 skruer og mø
trikker vil være passende. Maskinen skal af prak
tiske hensyn helst placeres helt ude ved bordkan
ten, det fremgår i øvrigt af fig. 2, hvor maskinen 
ses i bukkestiling. (Her er der i øvrigt kun vist en 
gennemgående bolt, det vil faktisk være bedst 
med skruer i hvert hjørne. De to stykker a og b 
skal arbejde ryg mod ryg, hvorfor vi filer disse 
rygge nogenlunde plane.

På fig. 1 ses endvidere, at begge stykkerne a og 
b har nogle skruehuller siddende midt i enderne. 
Det er 3/8” gevindhuller og skal tjene til fastskru
ning af de to overplader c og d, som ses i fig. 2. 
Pladerne c og d er nøjagtigt i format som a og b. 
Vi borer hul i hver ende i overensstemmelse med 
skruehullet i a og b. Og så går vi i øvrigt over til 
det, jeg vil kalde „slæbet", nemlig tilfilingen. Det 
fremgår af fig. 2, at disse plader c og d har en skrå 
kant i den ene side. Denne kant er nødvendig ved 
bukningen, for ikke at maskinen skal spærre for sig 
selv. Den skrå kants vinkel forneden må ikke gerne 
overstige 40°. Hvorfor dette er tilfældet, ses tydeligt 
i fig. 3, hvor maskinen står i 90° bukkestilling.

Det vil vel derefter være gået op for læserne, 
hvordan princippet er i denne lille opstilling. De 
to plader a og b støder tæt op mod hinanden. Den 
plade, der skal bukkes, lægges herover, og oven
over lægges pladerne c og d. Når c og d nu spæn
des fast mod underlaget, kan maskinen kun bevæ
ges i én retning, og det er omkring midteraksen. 
Samtidig må den nødvendigvis medtage den jlagte 
og fastspændte bukkeplade, og der fremkommer en 
meget skarp og nøjagtig bukning, hvis pladen er 
lagt nøjagtig sådan, at den optegnede bukkelinie 
og bukkecentret falder sammen.

Denne maskine adskiller sig fra de almindelige 
bukkemaskiner, den har jo ingen hængsler eller 
svingtappe af nogen art, det er selve den plade, der 
skal bukkes, som agerer hængsel. Når pladen er 
bukket, skal lågene aftages, for at vi kan få pladen 
ud. Derfor vil det være praktisk, om man i stedet 
for de almindelige 3/8 skruer, der skal gå gennem 
frigang i c og d hullerne og ned i a og c, erstatter 
disse med et par bolte med fastloddede fløjmøtrik
ker. Dette ses i fig. 2, medens der i fig. 3 er benyt
tet almindelige sætskruer, der fastgøres med 
svensknøgle.
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I fig. 1 kan man bore et skruehul med gevind, heri 
kan sættes en bukkestang med gevind, der svarer til 
hulgevindet. Man kan jo ikke bukke uden en slags 
vægtstangsudveksling, det vil sige en lang bukke
stang gør det lettere at udføre bukkearbejdet. Det 
skal dog siges, at vi her rører ved et svagt punkt, 
den runde bukkestang, der indsættes i forkantens 
gevind, er jo ikke tykkere end ca. 10 mm, derfor 
kan den ikke tåle alverden. Bedre vil det være, 
om man påsvejser en flad 10 til 15 mm tyk plade 
og bruger denne til angrebspunkt, idet en skrue
nøgle da kan virke som vægtstang. (Fig. 3). Den 
her viste bukkemaskine kan varieres i form og ud
førelse på mange måder. Det vil være praktisk, 
såfremt maskinen anbringes på arbejdsbordet som 
fast inventar, at lægge en en jernplade mellem 
maskine og bord, den skal blot være 2 til 3 mm tyk 
(fig. 3),

En udførelse er vist på fig. 4. Her er brugt et 
stykke tykt vinkeljern, 2”X½’. Det har den fordel, 
at det kan indspændes i en solid skruestik. De øv
rige dele skal tilsvare, hvad vi ellers har beskre
vet. Det vil være praktisk, hvis maskinen monteres 
på bord, at man lægger en vinkelskinne i venstre 
side og bag ud. Det vil lette det præcise arbejde.

Den her omtalte bukkemaskine egner sig ikke til 
større produktion, men hvad, en radioamatør har 
jo også kun arbejde til en sådan maskine i ny og 
næ, og så gør det ikke så meget med produktions
hastigheden. Maskinen er billig og let at udføre, 
og det er da det, der tæller hos en radioamatør.

6PA.

Når lyset går omkring hjørner.
Jeg ved godt, overskriften lyder temmelig para

doksal, thi vi har jo alle lært, at lyset udelukkende 
bevæger sig i rette linier. Ikke desto mindre kan 
lyset gå omkring hjørner, men så er der også taget 
visse kunstkneb med i billedet. Det hele beror på 
et bedrag, thi lysets udbredelse i rette linier er en 
naturlov, vi i almindelighed ikke kan ændre. Det 
kunstgreb, jeg taler om, er indvendige spejlinger 
og reflektioner, så lyset ikke bryder ud, men spej
ler sig frem til en udgangsåbning. Hertil skal man 
bruge et særligt transparent stof med fine optiske 
egenskaber. Glas for eks., som ellers er vor vigtig
ste optiske råvare, egner sig ikke til formålet, det 
gør derimod kunststoffet plexiglas.

For at forstå dette stofs særlige optiske egen
skaber, må vi bemærke os, at stoffet er enestående 
transparent, det lader så godt som al lys passere 
gennem sig, vel at mærke hvis de udvendige flader 
er høj glanspolerede, så intet lys brydes og tilbage
kastes på grund af en kornet eller nubret over
flade. Plexiglas har kun ½ % absorptionstab, og 
derved overgår det alle hidtil kendte transparente 
stoffer af glaslignende art.

I den sidste tid er der fremkommet reklameskilte 
og radioskalaer i plexiglas, som er baseret på dette 
stofs særlige forhold over for lyset, et forhold der 
gør, at indgraverede bogstaver i den polerede over
flade ved belysning fremstår som stærkt lysende 
bogstaver mod en ellers transparent overflade. I 
fig. 1 ser man et sådant skilt. I bunden ligger et 
lysstofrør eller en elektrisk pære, denne er om
givet af en dækkende skærm. Lyset stråler op mod 
teksten.

Fig. 1.
Plexiglas brugt som reklameskilt. Forneden lys
kilde. Den indgraverede skrift lyser klart op på 

almindelig glasklar bund. På lignende måde kan 
man fremstille radioskalaer.

På grund af den spejlende højpolerede overflade 
og plexiglassets lille absorptionstab bliver alt lys 
tilbagekastet inde i selve glasset, og næsten intet 
når ud til overfladen. Derimod bevæger lyset sig 
parallelt opefter og undviger gennem kanterne. Vi 
kan altså se plexiglassets kanter lyse, medens selve 
glasset står almindelig transparent. Sker der nu 
det, som er angivet i fig. 2, bliver forholdet ander
ledes. Vi ser en enkelt indgravering og en del af 
teksten i snit. Lyskilden har vi forneden, og lys
strålerne vandrer opefter. Det fremgår nu tydeligt, 
at det indgraverede, som ikke er glanspoleret, men
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Fig. 2.
Skematisk fremstilling af ly
sets gang gennem en graveret 
plexiglasplade. a. lyssokkel, 
b. mat flade, fremkommet 
ver gravering, c lys, der bry
des af den graverede over

flade, d poleret flade.

Fig. 4.
Plexiglas brugt som lommelampe. Batteriet sidder 
i håndtaget. Lyset stråler ud gennem det matte 
endestykke. En sådan lampe er god til undersøgelse 
og oplysning af snævre kroge og lignende, for eks. 

under ledninger.

Forholdet kan udnyttes på mange måder. Fig. 4 
viser os en stavlygte, der er god til radiomonte
ringsarbejde. I håndtaget sidder et batteri og el
pære. Lyset udsendes i et stærkt strålebundt fra 
stavlygtens munding. En sådan lygte er særlig 
praktisk, hvor man skal arbejde under trange for
hold, for eks. mellem ledninger og komponenter. 
Enhver kan sikkert lave sig en sådan lygte, og for 
den, der vil gå videre, er der lejlighed til at frem
stille lysgivere med mange besynderlige effekter.

Nye halvfabrikata i elektroniken.
Kobber er efterhånden blevet en dyr vare, så det 

er ikke underligt, man sætter meget ind på bespa
relser vedrørende dette metal. Det sidste er kob
berpletteret aluminium. Det drejer sig ikke om en 
legering, men om et rent kobberovertræk af kob
ber på en aluminiumskerne, og kobberet udgør 
kun fra 10 til 20 vægtprocent af det benyttede alu
minium. Kobberovertrækket fremkommer ved vals- 
ning. Et tyndt kobberbånd lægges mod en tyk alu
miniumstang, og begge dele går gennem valsevær
ket. Nu bliver foreningen mellem de to metaller så 
inderlig, at de følger hinanden under den fortsatte 
række af nedvalsninger og eventuelle profileringer.

I reglen er forholdet 10 % kobber og 90 % alumi
nium, men kobbermængden kan jo forhøjes alt efter 
anvendelsen.

Det er jo en kendt sag, at den elektriske strøm 
bevæger sig i lederens yderste lag. Derfor har det 
ledningsmæssigt ingen betydning, om det meste af 
en sådan leder indvendig består af aluminium. 
Overfladeegenskaberne tilsvarer i et og alt kobbe
rets gode dito, men det betyder jo både prismæs
sigt og vægtmæssigt ikke så lidt, om man kan nøjes 
med 10 °/o rent kobber til en ledningsskinne. Vægt
fylden ligger ved 10 % kobberplettering nede på 
3,33 mod kobberets 8,2. Det er altså en udmærket 
forretning at anvende kobberpletteret aluminium i 
de tilfælde, hvor vægten tæller. Runde ledninger 
kan også fremstilles af aluminium med kobberover
træk.

Som lednings- og kontaktmateriel i svag-, stærk
og højfrekvenstekniken venter man sig ikke så 
lidt af denne nye opfindelse.

står med en ru og kornet overflade, ikke reflekte
rer lyset. Der bliver huller i den tilbagekastende 
overflade, og lyset stråler ud. Resultatet bliver ly
sende linier på en klar bund.

Fig. 3.
Her ser man lysets gang gennem en bøjet stang af 

plexiglas, a indfaldende lys, e udgående lys, fa po
leret reflekterende overflade.

En sådan glasskåle med lysende skrift, der så at 
sige står alene i luften, ser vældig besnærende ud, 
og skalaer fremstillet efter dette princip vinder 
mere og mere frem. De kan i øvrigt kombineres 
med tryk af forskellig art.

Som det er sagt, er det plexiglassets polerede 
flader, der tilbagekaster lyset, så det spejler sig 
frem til kanterne. Heraf følger mange mærkelige 
udslag. Et sådant ses i fig. 3. Her har vi en rund 
plexistang med højpoleret overflade. Lyset kommer 
ind forneden og reflekteres på indersiden og spej
ler sig frem opefter. Hvis vi bukker stangen, vil 
strålegangen blive, som tegningen anviser. Stråle
gangen følger den ydre form og kastes i rette linier 
fra side til side og følger på denne måde bøjningen. 
Lyset stråler udelukkende ud gennem stangens en
deflade. Lyset er altså gået om hjørner, men har 
dog ikke fornægtet sin natur. Spejlinger eller til
bagekastninger i mange forskellige vinkler har ført 
til det meget illuderende resultat.
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EDRs 40 års jubilæum den 19. august 1967
Denne begivenhed skulle jo gerne samle 

amatører fra hele landet. Vi vil glæde os ved 
samværet, vi vil glæde os til gensynet med 
kammeraterne, og vi vil glæde os til selve 
festen, den gode mad og de hyggelige timer 
og de mange muntre indslag, som sådan en 
begivenhed giver anledning til.

Men først og fremmest vil vi møde op for 
at fejre vort hjertebarn, vor forening EDR.

Vi har hentet mange glade timer i selskab 
med vor hobby, med vort blad OZ og mellem 
alle de gode venner, som vi lærte at kende i 
EDR. EDR er blevet et fast punkt i vor ama
tørtilværelse. År ud og år ind har den for 
mange af os været en kilde til større viden, 
større horisont og til mange interessante op
levelser. Dette vil vi sige tak for ved at møde 
op til vor forenings fødselsdagsfest den 19. 
august.

Vi håber at se adskillige udenlandske gæ
ster hos os, og vi venter, at vor 40 års fødsels
dagsfest bliver en begivenhed, vi vil mindes 
mange år fremover.

Skal vi have en antennebog?
Vi i EDRs ledelse er gået ind for, at vi skal ud

sende en bog udelukkende om antenner. Det vil sige, 
hvis vi kan finde de fornødne skribenter. Vi har 
tilsagn fra enkelte, men vi kan ikke fremstille en 
all round bog, hvis ikke de mange, der har arbejdet 
med disse problemer, giver deres bidrag. Vi ved, at 
der landet over sidder amatører, der både har stu
deret og eksperimenteret med de mange forskellige 
antennetyper. Disse amatører vil vi gerne knytte 
til os som medarbejdere. Vi betaler en rimelig pris 
pr. trykside, men det drivende moment vil jo sik
kert blive lysten til at delagtiggøre os andre i jeres 
resultater. Vi bør have en bog, hvor teori og prak
sis går hånd i hånd, og hvorfra nye og ældre ama
tører kan hente råd og viden. Det, I skal skrive om, 
er antenner, I har bygget, erfaringer, I har høstet, 
målinger, I har udført osv. osv. Vi håber på en 
praktisk beskrivelse af mange forskellige antenne
typer, og vi regner med mange saglige artikler, der 
belyser de teoretiske forhold omkring emnet.

Teknisk redaktør OZ7AQ, Bent Johansen, bliver 
sjælén i foretagendet, OZ7G, Gerhard Hansen, 
vor alsidige antenneekspert, har lovet at være os 
behjælpelig. Hvis så I andre, der har indsigt og vi
den i antennespørgsmål, vil hjælpe os, skal vi nok 
få en god bog ud af det.

Vi modtager også gerne bidrag fra vore broder
lande.

Lad os foreløbig høre fra jer. Skriv til OZ7AQ, 
Bent Johansen, Farum Gydevej 28, Farum, eller til 
OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kø
benhavn S. OZ6PA.

Når nu radioamatørerne med deres YL, 
XYL eller større harmoniske møder op til 
vor fødselsdagsfest, vil de sikkert finde, at vi 
har gjort vort bedste, for at de skal befinde 
sig vel, og vi i festudvalget håber så på, at De 
vil bidrage med et godt humør og en festlig 
stemning. Så får vi sammen den fest, vi læn
ges imod.

Det kan godt være et offer at tage langvejs 
fra til hovedstaden for at være sammen med 
os i Frederiksberg Have. Det kan blive en dyr 
rejse og vanskeligt med hotel. Muligvis er der 
adskillige radioamatører, der kan huse en 
enkelt gæst for en nat. Dette vil vi være glade 
for at erfare.

Vi vil sætte pris på, at du allerede nu teg
ner dig som deltager, det letter arbejdet 
for os.

EDRs kasserer, Grethe i Horsens, modtager 
dine bestillinger på giro 22116, EDR, post- 
box 79, København K.

På hjerteligt og festligt gensyn!
Festudvalget.

Hovedbestyrelsesmøde afholdtes i Ålborg den 21. 
maj 1967.

Det vedtoges, at fremtidige referater skulle ud
sendes senest 14 dage efter mødets afholdelse, og at 
referaterne kun skulle udtrykke i store træk, hvad 
man havde forhandlet om, hvad man havde stemt 
om, og hvad man havde vedtaget.

6PA gjorde rede for sit forudgående arbejde med 
indhentning af priser på en antennebog samt om 
forhandling med enkelte forfattere. Det ville koste 
ca. 60.000 i dag at trykke en bog på 200 sider.

OZ7AQ (teknisk redaktør) skulle stå for den tek
niske side af sagen. OZ7G havde lovet 6PA at give 
et nap med. Det vedtoges at give grønt lys for denne 
nye antennebog, men det hele afhang jo af, om 6PA 
kunne fremskaffe de fornødne medarbejdere.

2NU anbefalede, at reg. 1 udvalget blev enig om 
en fællesudtalelse angående vor fremtidige stilling 
til regionen.

Det meddeltes, at en QTH-liste nu var under ud
arbejdelse.

6PA havde fået opfordring fra den hollandske 
landsformand om, at EDR skulle være med i et 
oscarprojekt.

6PA foreslog et nordisk samarbejde på dette punkt 
og fik bemyndigelse til at indlede et sådant.

Forskellige forhold ang. EDRs 40 års fødselsdag 
blev drøftet, og man vedtog at give officielle repræ
sentanter for udenlandske amatørorganisationer 
middagen uden drikkevarer ved jubilæet.

Det vedtoges at afholde EDRs generalforsamling i 
Odense søndag den 17. september.

OZ5RO, sekretær.
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Fra den kære klippeø.
Det er nu altid godt med konkurrence, og afde

lingerne på Bornholm konkurrerer om, hvordan 
man bedst kan gøre noget for amatørerne. Det er 
unægtelig til gavn for EDR, og vi hører altid med 
glæde på nyt fra Bornholm. Medens Rønnefolkene 
er inde i et mægtigt og beundringsværdigt arbejde 
for at skabe en god sommerlejr for os allesammen, 
et arbejde, hvorved de vil modtage amatørernes 
beundring og respekt, så er der grund til at se til
bage på, hvad amatørerne i Østermarie og opland 
nåede i den korte tid, der er gået siden starten.

Man startede med de bare næver i foråret 1963, 
og det er beundringsværdigt, hvad man har nået 
siden da. Klubhuset CQ, bygget i moderne funkis
stil, står der som en realitet og som et udtryk for, 
hvad sammenhold og samarbejde kan drive det til. 
Der skyldes 1500 kr. på hele herligheden, og vær
dierne er opgjort til 24.000 kr. Det er da et knip
pelt resultat.

Det ses, at det lille anlæg rundt om huset er ved at 
tage sig rigtig pænt ud. På billedet af „CQ“ set fra 
øst skimtes stålmasten med en 32 elm. corner for 
2 m i toppen. Herpå hænger også en inverted V ant. 
for 80 m og yderst til højre tripple-leg-ant. for 20 m. 
Bag huset ligger en 3,40 m parabolant. til 70 cm, 
den er Uge lagt ned for at blive ordnet. Det ses, at 
selv om huset ligger centralt (der bor 11 hams inden 
for en radius på mindre end 500 m fra ,,CQ“), har 
man det alligevel temmeligt frit, der er over 6 km 

til nærmeste „læ" imod vest.

Byggeaftenerne samler et stort publikum. 8 mand 
er i øjeblikket ved at bygge en transistor-RX til 
80, 40, 20, 15, 2 og 0,7 m.

De har det herligt i klubhuset, ikke mindst på 
grund af at de kan dække op til 30 personer. Det 
er jo godt med det alsidige radiogrej, men det har 
også betydning, at man kan have det lunt og hyg
geligt sammen omkring et veldækket bord. Øst
bornholmerne er altid glade for besøg, og der er 
sikkert altid åbent i huset eller hos amatørerne i 
nærheden. Man kan roligt sige til sig selv: Her 
må jeg lige kigge indenfor, thi her er jeg velkom
men". Det passer nemlig!

Østbornholmerne udsender ligesom Rønneafdelin
gen et stort mangesidigt månedsblad. Jo, de kan, de 
kære bornholmere, og så er de så energiske.

OZ6PA.

SOMMERLEJRINFO
Mobiltester.

Rettelse til 80 m: Ved en beklagelig fejltagelse 
stod der i sidste OZ, at de to perioder bedømtes 
særskilt. Dette er ikke helt rigtigt. Det er de to 
kategorier (stationære stn. og mobile stn.), der be
dømmes særskilt. Førstepræmien i hver kategori 
bliver 1 øvrigt en returrejse København-Rønne 
med D/S 1866.

2 m.
Reglerne var lovet i dette OZ, men da VHF-ud- 

valget gerne selv vil prøve reglerne først, og dette 
grundet QRL ikke har kunnet finde sted, kan reg
lerne ikke bringes her. De vil imidlertid ikke skille 
sig væsentlig ud fra andre regler for 2 m mobiltest, 
så det skulle ikke blive vanskeligt at deltage.

Pladsreservation til biler.
Vi kan i hvert fald med garanti skaffe 10 pladser 

mere med afg. fra Ystad lørdag den 26. juli og afg. 
Rønne den 6. august. Det betinger dog, at der sker 
hurtig henvendelse til sommerlejrinfo, da plad
serne er reserveret i vort navn. D. v. s. uanset hvad 
rejsebureauer siger, kan I henvende jer direkte til 
os.

Sightseeing.
Torsdag dn 3. august vil der blive bustur Born

holm rundt for interesserede. Vi starter fra Lyng- 
holt familiecamping, og turen går først til Ham
mershus ruiner. Derefter gennem Sandvig-Allinge 
ad vejen langs kysten (Danmarks smukkeste strand
vej) til solskinsbyen Gudhjem, hvor vi gør ophold 
for at bese et af de berømte silderøgerier. Der vil 
blive lejlighed til smagsprøver på nyrøgede sild, 
ligsom der vil være lejlighed til at sende friske 
røgede sild til venner og bekendte (service fra 
røgeriet).

Efter opholdet går turen videre sydpå til Sva
neke, hvor der bliver middagshvil, og det foreslås, 
at man tager „input" på hotel Østersøen. Når vi 
har „slået mave", går turen via Dueodde gennem 
den smukke skov Almindingen til Rønne, hvor vi 
beser Mickal Andersens keramikfabrik. Hen ad 
aften vender vi tilbage til Lyngholt familiecamping.

Pris for deltagelse er: Voksne 20 kr., børn 6—12 
år 10 kr., under 6 år gratis.

Ballonopsendelse.
Antagelig bliver der ballonopsendelse ved 3US, 

1LD og 4EM.
P. b. v. OZ4OV.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Ålborg 
Postgirokonto nr. 43745. (EDRs Traffic Department) 

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

Don Miller.
Med brev af 4. maj d. å. har ARRL sendt en i 

hvert fald foreløbig afslutning på den tidligere 
refererede „Don Miller-sag“.

Vi skal kort gengive hovedpunkterne heri:

Navassa Island (K1IMP/KC4).
Coast Guard har ikke forandret sit syn på, at Don 

Millers besøg på øen ikke var autoriseret af Coast 
Guard.

I overensstemmelse hermed har ARRL’s Award 
Committee besluttet, at det ikke har andet valg 
end at annullere de allerede givne DXCC kredits 
for K1IMP/KC4 (Navassa Island).

Laccadive Islands (VU2WNV).
Committeen har fastslået, at Don Miller var til

delt et licens af Department of Communications, 
Gouvernment of India, til at operere i Bombay 
som VU2WNV i løbet af januar måned 1967.

Licensen blev aldrig udleveret, da Don Miller 
ikke besøgte Bombay.

Til støtte for sin påstand om at have modtaget 
autorisation til at operere fra Laccadives afleverede 
Don Miller en fotokopi af et brev fra Department 
of Communication dateret d. 3. jan. 1967, givende 
tilladelse til Laccadive-aktiviteten.

Awards Committee har modtaget en officiel skri
velse dateret d. 4. marts 1967 fra Department of 
Communication, Government of India, meddelende 
at brevet af 3. januar 1967 ikke er udstedt af Depar
tementet.

Don Miller har været ude af stand til at bevise, at 
han har været i besiddelse af gældende licens for 
Laccadive-aktivitet.

Awards Committee har derfor intet andet valg 
end at annullere allerede udstedte DXCC kreditter 
for forbindelser med VU2WNV.

Aldabra (VQ9AA/A), Des Roches (VQ9AA/D), 
Glorioso (FR7ZP) og Minerva Reefs (1MYA).

Kredit for forbindelser hermed blev suspenderet 
af Award Committee i tidligere skrivelse, fordi i 
det mindste nogle QSL-kort var udstedt af Don Mil
ler — eller på hans vegne — for forbindelser, der 
aldrig havde fundet sted.

De fornyede undersøgelser har fået Committeen 
til at konkludere, at udstedelsen af QSL-kort, und
tagen i enkelte isolerede tilfælde, har været kor
rekt og tilfredsstillende, som man kan forvente af 
QSL-expeditioner, der omfatter så mange kort.

Awards Committeen er derfor glad for at kunne 
meddele, at suspensionen af kredit for disse fire 
områder er hævet.

Brevet fra ARRL slutter med visse betragtninger 
vedrørende fremtidige DXpeditioner, hvortil kra
vene vil blive væsentligt skærpede.

Nyt fra Nigeria.
Dr Mike Drainsfield, 5N2AAF, meddeler, at for

øjeblikket er 2 nigerianske, 2 hollandske, 7 ameri
kanske og 7 britiske licensholdere i Nigeria. Des
uden har universiteterne i Abadan og Ahmadu 
Belle, Zaria henholdsvis kaldesignalerne: 5N2AAA 
og 5N2AAU.

„CQ“-magazine’s diplomer.
Beklageligvis findes der visse diplomudstedere, 

der tager meget nonchelant på denne deres opgave. 
Vi kan således henvise til flere ansøgninger om 
diplomer udstedt af „CQ“-magazine, senest en an
søgning om WAZ for 0;Z8EA sendt pr. luftpost 
d. 15. marts 1966 —- altså for over et år siden. QSL- 
kortene er forlængst kommet tilbage, men stadig 
intet diplom.

Nu er der imidlertid kommet ny redaktør af DX- 
stoffet i „CQ“ —• K4IIF — der samtidig bliver an
svarlig for udstedelsen af WAZ, WPX og andre di
plomer. I en udsendt meddelelse — optaget i 
RSGB’s „Bulletin" — beder han om overbærenhed 
fra de, der stadig venter på resultater af ansøgnin
ger indsendt for meget længe siden, og lover at 
gøre sit bedstte for at udbedre forholdet så hurtigt 
som muligt.

Han har dog endnu ikke modtaget papirerne fra 
sin forgænger W2DEC.

Europamesterskaberne i rævejagt.
Executivkomiteen for IARIJ Reg. I har overdraget 

Central Radio Club i Czechoslovakiet arrangemen
tet af det 5. europæiske mesterskab i rævejagt, der 
vil blive gennemført i dagene fra 22.—26. sept. 1967 
i nærheden af byen Tabor ca. 80 km fra Prag.

Tjekkisk ungdomslejr.
I dagene fra 13. til 26. juli 1967 vil stationen 

OK5TOL være aktiv fra Roudna nr. Chrudim, hvor 
der holdes en lejr for unge amatører. Stationen vil 
arbejde på følgende bånd: 160 — 80 — 40 — 20 — 15 
og 10 m. Giv venligst kun RST — navn og QTH. 
QSL-kort sendes til P. O. Box B 22, Pardubice, 
Czechoslovakia.

Pannonia diplomet.
Radioclub of Transdanubia (Pannonia) udsteder et 

diplom til alle europæiske stationer, der har haft 
3 bekræftede forbindelser med hver af distrikterne 
HA/HG1—2—3 og 4 efter 1. jan. 1966. Af de 3 for
bindelser må maksimalt 2 være på samme bånd.

Diplomet udstedes for CW, fone eller mixet.
Ansøgning m. QSL, liste over QSO’s samt 5 IRC’s 

sendes til følgende adresse:
Radioclub of Gyor, HA1KSA,
P. O. Box 79,
Gyor,
Hungaria.

SAC-testen 1966.
Resultaterne fra sidste års SAC-test, som EDR 

stod som arrangør af, er nu færdigarbejdet og ind
sendt til offentliggørelse i OZ.

Her skal vi kort bringe stillingen mellem de fire 
skandinaviske lande:

1. Finland 4.314.013 points
2. Sverige 2.016.631 points
3. Norge 714.453 points
4. Danmark 537.451 points

3. internationale amatørstævne i Knokke, Belgien.
Gennem OZ8KN, Rødovre, har vi med tak modta

get nogle eksemplarer af programmerne for det
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3. int. amatørstævne i Knokke, Belgien, der afhol
des fra 15.—17. sept. 1967.

Vi har 4 af disse programmer til rådighed for 
interesserede medlemmer og skal i øvrigt i et se
nere OZ omtale dette arrangement nærmere.

Nordstrandstævnet.
Fra distriktslederen i Schleswig-Holstein, DJ2LK, 

har vi modtaget meddelelse om, at dette stævne, 
der har været foromtalt 1 OZ, fik et godt forløb, og 
at man kunne glæde sig over, at mange danske 
amatører deltog i arrangementet. I mobil-testen 
deltog 68 mobil-stn., hvoraf 10 på 80 m, 9 på 10 m 
og 49 på 2 m.

4 danske mobil-stationer har modtaget diplomer 
for deres placeringer.

Stævnet havde ca. 300 deltagere, blandt hvilke 
følgende danske kaldesignaler blev noterede:

OZ1CW — 1FF — 1RH — 1SZ — 2FF — 2TV — 
3PG — 3ER — 4HQ — 4HZ — 400 — 5PG — 5UF — 
6DR — 7AG — 8BX — 8IS — 9BE — 9NS — 9WN. 
Desuden som mobil-station: OZ7HDR, Haderslev.

Nye diplom-assistenter.
Under henvisning til tidligere omtale her i OZ, 

bl. a. efterlysning af assistenter til diplomarbejdet 
skal det meddeles, at Traffic Department har ac
cepteret tilbud herom fra

OZ3PG, Poul Christensen 
Dankvart Dreyersvej 16,
Assens,

der vil komme til at beskæftige sig med de tyske 
diplomer, samt fra

OZ9FM, Frede K. Nielsen,
Anemonevej 26,
Struer,

der vil beskæftige sig med de amerikanske diplo
mer.

Nærmere procedure vil komme i næste nr. af 
OZ, men det skal allerede her siges, at alle færdige 
ansøgninger sendes som hidtil til Tr. Dept. for regi
strering og fordeling.

Der var flere ansøgere — eller skal vi sige det 
på en pænere måde — flere, der beredvilligt stil
lede deres arbejdskraft til disposition. Vi siger tak 
herfor og håber inden længe under en eller anden 
form at kunne gøre brug af tilbudet.

OZ2NU.

WAOY-Award.
I „RSGB “-Bulletin noterer vi os publiceringen af 

et færøsk diplom „WAOY“ udstedt af FRA (Føroy- 
skir Radioamatørar), som tildeles alle amatører, 
der kan fremsende en liste over forbindelser med 
OY-stationer efter 11. april 1965. Europæiske sta
tioner må have 35 points for OY-kontakter. Points 
opnås således: Europæiske stationer får 1 point 
for hvert FRA-medlem kontaktet på hvert bånd og 
2 points for forbindelser med klubstationeme 
OY6FRA og OY6NRA.

Ansøgere sender en liste bekræftet af en anden 
amatør plus 10 IRC’s til Award Manager, Føroy- 
skir Radioamatørar, Box 184, Thorshavn, Færøerne. 
Diplomet udstedes enten på CW eller fone. CW3 
fone eller krydsbåndsforbindelser tæller ikke.

Rygte.
Rygtet lader fortælle, at hvilken afgørelse ARRL 
end kommer til, vil Don Miller, W9WNV, retur

nere til Det indiske Ocean omkring 10. maj og 
fortsætte med resten af sin DXpedition som oprin

deligt planlagt.

VE8YL
er kaldesignalet for en forestående polar-ekspedi- 
tion, som skal have til formål at følge den rute, 
som admiral Peary fulgte i 1909, men ved hjælp 
af 10 „snowmobiles“ som er i stand til at opnå en 
hastighed op til 30 m. p. h.

INTERNATIONALT NYT
Med udgang fra REGION I BULLETIN april 1967 

kan meddeles
— at OH2NP, Oke Kaarela er blevet valgt til præ

sident for SRAL efter OH2TK, Osmo Wiio, der trak 
sig tilbage efter 6 år på posten. — at SRAL afholder 
sommerlejr på Ålandsøerne i tiden 1.—9. juli. Sam 
Granholm, OHØNC, P. O. Box 1, Mariehamn, Fin
land giver nærmere oplysninger til interesserede.
— at de italienske amatører har mistet alle frekven
ser mellem 144 MHz og 21 GHz. De italienske myn
digheder har for kort tid siden udtalt deres aner
kendelse over den indsats, amatørerne gjorde under 
oversvømmelseskatastrofen i Norditalien; dette ef
terfølges nu af ovennævnte beklagelige inddragelse.
— at tidsbegrænsede licenser i Polen kan opnås ved 
at sende en fotokopi af ansøgerens egen sendetilla
delse til Ministerstwo Lacznosci, Biuro Koordinacji 
Lacznosci Radiowej, Plac Malachowskiego 2, Wars- 
zaw, Poland, med yderligere angivelse af opholdets 
varighed, input, klasse og adressen i Polen. Mobil- 
licens tildeles ikke i Polen. Ansøgningen afleveres 
samtidig med visumansøgningen til den polske am
bassade eller konsulat.

I Sverige har SM4GL, H. G. Eriksson, efterfulgt 
SM5AZO, Carl-Eric Tottie, som præsident for USA.
— WASM-diplomet udstedes nu også fra RTTY. — 
De, der ønsker at køre fra Jugoslavien, kan rette 
henvendelse til The Secretary, S.R.J., P. O. Box 48, 
Beograd. Den udfyldte ansøgning om licens (fixed/ 
portable/mobil) skal sendes tilbage til S.R.J. ved
lagt 10 IRC’s. — Siden 1938 har amatørtrafik været 
forbudt i Tyrkiet, men på trods af dette forbud har 
få folk med mellemrum været i gang fra TA-land. 
Med udgivelsen af et medlemsblad i 5000 eksempla
rer søger man at samle de kortbølgeinteresserede, 
hvoraf 600 er medlemmer af underafdelinger af 
T.R.A.C. En lov, der tillader amatørtrafik, er frem
sat i parlamentet, og de tyrkiske amatører afventer 
dens gennemførelse med stor længsel, idet de for
driver tiden med lytning. — I tilslutning til et læ
serbrev i maj OZ kan meddeles, at forslaget om at 
åbne hele 80 m båndet for CW blot tilsigter at ind
føre den europæiske båndplan også her i Danmark. 
I øvrigt kan fortælles, at de amerikanske novicer 
kun må køre i området 3700—3750 kHz, mens hele 
området 35000—4000 kHz er åbent for CW for de 
andre licens-kategorier. Aktive amatører vil gen
nem praksis fra de andre bånd vide, at det er uhyre 
sjældent, at amatør-CW giver interferens i fonebån- 
dene. Tværtimod er SSB ring-QSO’er med en eller 
flere CW-stns ikke ualmindelige. Næh, lad os hel
lere gennem de rette kanaler arbejde for at få de 
ulovlige signaler fjernet fra vores eksklusive ama
tørbånd og i øvrigt ikke fortsat modarbejde sam- 
arbejdsbestræbelserne inden for regionen.

OZ7DX.
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------------ARRANGEMENTS-KALENDER”™-”
JUNI 1967 - N. 2

1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT. 

1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT. 

1. 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.

I.—2. juli 1967:
6. int. Bodensee-treffen.
Henvendelse: R- Kuhne, DJ8PO 
775, KONSTANZ 3, Fostfach 3029, 
Deutschland.

29. juli—6. aug. 1967:
Sommerlejr på Bornholm.
Henvendelse: OZ1IF, Grønningen 10, 
Åkirkeby.

12.—13. august 1967:
13. WAE-DX Contest. 12, aug. kl. 0000 GMT 
til 13. aug. kl. 2400 GMT CW-afd.

19. august 1967:
EDRs 40 års jubilæumsfest.

26.—28. aug. 1967 
F.I.R.A.C. kongres i Ribe. 
(Jernbaneradioamatørerne)

9.—10. sept. 1967:
10. sept. 1967 kl. 2400 GMT. Fone-afd.
13. WAE-DX Contest. 9. sept. kl. 0000 GMT til

15.—17. sept. 1967:
Int. Radio Amatør Konvention. Knokke, 
Belgien.
Henvendelse: Lucien Vervareke, ON4LV, 
Lippenslaan, 284, Knokke 1, Belgium.

16.—17. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest. Cw. afd.

16. sept. 1967:
E. D. R.s Landsgeneralforsamling.

23.—24. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest- Fone.

14.—15. okt. 1967:
R. S. G. B. 21-28 Mo/s telefoni-contest.
14. okt. kl. 0700 til 15. okt. kl. 1900 GMT. 

21.—22. okt. 1967:
CQ World Wide DX Contest Fone-
21. okt. kl. 0000 GMT til 22. okt. kl. 2400
GMT.

28.—29. okt. 1967:
R. S. G. B. 7 Mo/s DX Contest Fone.

II.—12.nov. 1967:
R- S. G. B. 7 Mci/s DX Contest Cw.

25.-26. nov. 1967:
CQ World Wide DX-Contest CW.
25. nov. kl. 0000 GMT til 26. nov. kl. 2400 
GMT.

26. december 1967:
EDRs juletest CW og Fone.

Oplysninger til arrangementskalenderen ved
rørende større afdelingsarrangementer, stæv
ner, tester o.l. indsendes til Box 335, Ålborg, 
inden d. 20- i hver måned.

OZ2NU.

WA6SBO’s nystartede DXpedition fik ikke nogen 
lang levetid, idet hans båd, kort efter at han var 
sejlet fra Californien, løb ind i en voldsom storm 
og blev så voldsomt beskadiget, at den måtte slæ
bes hjem i havn.

Efter at W9WNV nu igen er kommet på talefod 
med ARRL, har han og WA6SBO slået kludene 
sammen, og de lægger ud med planer om at besøge
20 lande. Der vil blandt andet blive gjort nye forsøg 
på at komme i luften fra KC4 og VU4.

Tidens anden betydelige DXpedition, W6KG og 
frue, er nu kommet i gang fra ZD3I. Det var ikke 
muligt at få licens fra TZ, hvorfor de fortsatte til 
ZD3. Der skulle fortsat ikke være større vanske
ligheder med at få forbindelse med den, da det er 
blevet W6KG’s princip at lave DXCC fra hvert 
land, inden de fortsætter. QSL som tidligere gen
nem Yasme. Typiske frekvenser er 14050, 21050 og 
28050 kHz for CW.

Efter en ihærdig amerikansk indsats er det nu 
lykkedes at skaffe SSB-grej til EA9EJ i Rio de Oro, 
desværre viste det sig, at den AC-generator, man 
havde sendt med, ikke kunne holde. Indtil den er 
blevet lavet, er EA9EJ kun aktiv i de timer, hvor 
det lokale el-værk kører.

Nyt grej skulle være på vej til VP8IE på South 
Georgia Isl., således at han skulle blive i stand til 
at køre alle bånd CW/SSB. CX3BBD er QSL-mana- 
ger.

5LA vil være et prefix, som liberianske stationer 
kan benytte i forbindelse med Field-day aktivitet.

Nyt prefix er også UZ for russiske stationer øst 
for Ural, den øvrige prefixserie er pt. UA/UV/UW.

Efter lang tids venten er myndighederne i Kenya 
nu igen begyndt at udstede amatørlicenser, de sid
ste nye er bl. a. 5Z4KK-4KN.

AC3PT er gentagende gange blevet rapporteret 
aktiv på 15 m med både CW og SSB, CW omkring 
21030 kHz.

Der er ikke megen dansk maritim mobil aktivitet, 
men OZ2OD/MM er dog aktiv med CW omkring 
21075 mellem 1400—1600 GMT. Hans QTH er pt. ved 
Sumatra.

Båndrapporter:
14 Mc CW:

4CF: PJ5MG 23 - CP5AA 23 - HP1AC 23 - C08HB 
22 - CX2AL 23 - CM2BL 00 - PY2GFK.

4OV: VK4—5—8 07 - YA1AN 15 - WA1EAW/VP9 - 
TI2PZ 24.

TBG: TR8AH (060) 23.

14 Mc SSB:
2KT: 3V8BZ 23 - 5VZ8RQ 22 - HV3SJ 19.
4PM: VQ9G 21 - 9V1FF 17 - VK4SD 07 - EP2BQ 

09 - LU2DAW 23 - VP1VR 17 - ZF1RD 22 - VP7DL 
22 - DU1BH 22 - VP9FX 22 - OX3LP 21 - KH6CH/ 
KW6 - YA1DAN 11.

4OV: 3A2MJC 11 - YA1AN 15 - 5A4TR 16 - YA5RG 
19 - K8VWM/KG6 20.

7BG: 6Y5AR 22 - VP2SJ 22 - ZF1GC 23 - CR4AJ 
22 - HK0AI 22 - 601AU 23 - PY7AOA/0 Fernando 
Noronha - 9V4VT 22 - 8R1S 22 - FP8DD 22.

21 Mc CW:
4CF: FG7XX 20 - XE2KF 21 - VS9MB 12 - PY7APS 

/Ø 18 - 5X5AU/K6KA 17.
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4OV: OX3DL 09 - 4U1ITU 10 - 4Z4NAB 12 -
VS9MB 13 - JA1—5 15 - ZC4GB 15 - 9V1LK 16 -
ZD3I - PY7APS/0 19.

7BG: VR2DK 11 - OZ2OD/MM 14 - ZD3I 14 - 
PY7APS/0 14.

7CF: KR6CJ 08 - MP4BFK 07 - VS9ASP 08 -
4S7EC 19 - CR7BN 19 - FL8RA 09 - ZD3I 19 -
ZD8J 16 - 5N2ABD 18 - 5Z4CD—4KL 14 - 9J2MX 07 
- CX8CZ 23 - KH6IJ 08 - OX3CJ 19.

21 Mc SSB:
2KT: ZD3I 18 - 5N2ABG 16 - CR6DA 18 - 5Z4JQ 23. 
4CF: OA4JR 22 - JA1—3—6—-7—8.

28 Mc CW:
7BG: JA1—6—8 11.

QSL-adresser:
5VZ8RQ box 11, Palime, Togo. ZD3I YASME 

Foundation, box 2025, Catsro Valley, Calif. VP2SJ 
via VE40X. ZF1GC via VE4DQ. CR4AJ box 8, Min
delo, Cape Verde Isl. HK0AI via W9WHM. TR8AH 
box 3122, Libreville, Gabon. 601AU via VE40X. 
PY7AOA/0 via PY7AKW. PY7APS/Ø via PY7APS. 
VR2DK via W2CTN. 8R1S box 739, Georgetown, 
Guyana. FP8DD via WB2RSW.

Hermed er vi så slut for denne gang. Tak for rap
porterne og på genhør i næste måned. Husk at 
sende rapporterne inden den 27.

73 es best DX de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum.

OSCAR 5:
Den 17. marts ankom DJ4ZC transponderen til 

Project OSCAR i USA. For øjeblikket testes trans
ponderen både mekanisk og elektrisk, så den kan 
bringes til at opfylde normerne for satellitter. Rap
porter fra USA siger, at der kun skal udføres min
dre ændringer på den, førend den meldes klar til 
opsendelse.

OSCAR 5 vil udover transponderudstyret inde
holde en 432 MHz beacon.

Hvornår opsendelsen finder sted vides ikke sik
kert endnu, men det ser for øjeblikket ud til at 
kunne finde sted mellem juni og august måned 
d. å., hvis ikke der indtræffer uforudsete proble
mer. Transponderen arbejder som tidligere nævnt 
efter samme system som OSCAR 3, d. v. s. 144 MHz 
ind og 146 MHz ud — nærmere frekvenser vil blive 
oplyst senere. Alle OSCAR-interesserede vil få be
sked, når der fra USA foreligger en foreløbig op
sendelsesdato. W6ASH udsender OSCAR-bulletiner 
fredage kl. 0200 GMT på 14.030 MHz samt kl, 0500 
GMT på 7.015 MHz. Disse bulletiner indeholder 
korte OSCAR-informationer, og W6ASH vil efter 
udsendelserne være stand-by for spørgsmål om 
OSCAR-trafik.

Aktivitet:
Der var en auroraåbning den 3. maj, 5NM workede 

følgende mellem kl. 1225 og 1520: SM5DAN, SM5 
DWF, SM5DAP, OH2RK og SM4CJY. 5NM skriver, 
at han Ikke var QRV under hele åbningen, der ellers 
varede det meste af eftermiddagen. Niels skriver 
videre, at aktiviteten på Fyn ikke er så stor, som 
man kunne ønske — han mener, det skyldes, at for
holdene i den senere tid ikke har været så gode —

så pse beam mod Fyn, så der igen kan blive god 
aktivitet.

2PO er nu mobil QRV med 20 watt og en 5/8 bøl
gelængde stavantenne — Palle var til stævnet i 
Sønderjylland den 4. maj, Kristi Himmelfartsdag, 
og var vældig begejstret for det gode arrangement 
samt den store mobilaktivitet, der var.

Det forlyder, at man på Fyn vil arrangere ugent
lige mobiltester — er der nogen, der kan give flere 
oplysninger?

Den 25. og 26. maj var der igen en stor aurora
åbning, mellem kl. 2330 og 0500 DNT workede 6OL 
følgende prefixer: G — SP — OK — UR — ON — 
PA — SMØ — EM3 — SM5 — SM6 og vist nok SM7.

I UHF-testen den 27. maj var, efter hvad der ind
til nu foreligger oplyst, følgende aktive: SM7BAE, 
OZlFF/p, 4EM, 4RA, 4HX, 5AH, 5HF, 5NM, 6AF/p, 
6OL/p, 7LX/p, 7SP, 9AC, 9CR, 9DK, 9FR og 9OR. 
Forholdene var under normalen — her fra Øre
sundsområdet blev der f. eks. intet hørt til de fyn
ske deltagere, men af en eller anden grund blev 
lFF/p hørt med god signalstyrke, dog med kraftig 
QSB. 4EM har under testen hørt både 6OL/p og 
7LX/p med signalstyrker varierende fra S1 til S8.

Det glæder mig meget at se, at aktiviteten på 
432 MHz nu endelig er stigende, nu må vi håbe, at 
den fortsætter, samt at endnu flere bliver aktive 
432 MHz-amatører, så vi kan føre QSO’er hver dag 
uden forudgående aftale.

SM7BE er igen QRV på 432 MHz — velkommen 
tilbage, Åke!

Internationalt VHF-nyt:
I Italien er alle amatørbånd over 146 MHz blevet 

inddraget — der er ikke fra myndighedernes side 
givet nogen begrundelse for dette skridt. Det er 
beklageligt, når sådant sker, og det giver jo os alle 
noget at tænke over — både om vor stilling i det 
europæiske amatørsamarbejde (IARU Region I), og 
cm vor aktivitet på UHF amatørbåndene.

Den foreløbige stilling i IARU Region I VHP/ 
UHF-testen, der blev afholdt i september 1966, er 
følgende:
145 MHz fixed:

1. G2JF 50107 p., 2 SM7BZX 46542 p., 3. DLØZV 
44622 p.
145 MHz portable:

1. ON4TQ/p 71529 p., 2. OK1DE/p 60247 p., 3. F2TU 
/p 45419 p.
432 MHz fixed:

1, I1SVS 4086 p., 2. PA0JMS 3526 p., 3. IT1ZDA 
3420 p.
432 MHz portable:

1. OK2ZB/p 2820 p., 2. OKlSO/p 2613 p., 3. OK1KCU 
/p 2553 p.
1296 MHz fixed:

1. G3MCS 997 p., 2. HB9SV 163 p., 3. I1ER 147 p. 
1296 MHz portable:

1. G30BD/p 540 p., 2. IlSHF/p 202 p., 3 OK1AMS 
/p 140 p.

Aktivitetstesten:
I maj-testen blev placeringen:

144 MHz:
OZ9GE — 42 points 8EH — 15 points

8SL — 37 points 8UX — 15 points
1EE — 32 points 4TA — 13 points
9TJ — 27 points 9NS — 12 points
3DC — 22 points 4BK/p — 10 points
1MK — 17 points 9ZZ — 9 points
6MK — 16 points 3IC — 9 points
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2PO — 9 points 9VN — 7 points
7LC — 8 points 9FR — 6 points
3ER — 7 points 6DN — 5 points
7BF — 7 points 5ESB — 5 points
8EU — 7 points

432 MHz: 2PO — 2 points
5NM — 3 points 9CR — 2 points

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

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

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

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

Testkalenderen:
1. juli kl. 2000 GMT til 2. juli kl. 1100 GMT afhol

der UK7 og 2 meter klubben test.
Bånd: 144 og 432 MHz. 1 point pr. km. Der kon

kurreres om ØRESUNDSPOKALEN. Logs sendes 
til UK7, SM7DTE, Bjorn Stigbrandt, Fjelievågen 
15 B, Lund, Sverige. Se februar OZ 1967 side 63 for 
nærmere regler.

1. juli kl. 1500 GMT til 2. juli kl. 1500 GMT afhol
des den czechoslovakiske test „Polni den“.
Bånd:

144, 430, 1296 og 2400 MHz. Nationale licensbestem
melser skal overholdes.

Modulations arter:
144 og 430 MHz — Al, A3 og ESB.
1296 og 2400 MHz — A.1, A2, A3 og F3.

Kategorier:
I: Portable stationer uden tilslutning til lysnet og 
med max. 5 watt input.
II: Portable stationer med max. 25 watt input. 
III: Fixede stationer.

Sektioner:
144 MHz — en sektion på 24 timer. 430, 1296 og 
2400 MHz -— tre sektioner a 8 timer hver. (1500— 
2300, 2300—0700 og 0700—1500 GMT).

Kodegrupper:
RST -I- QSO-nummer og QRA.

Points:
1 point pr. km.

Logs:
Inden 12. juli 1967 til C.R.C., Box 69, Prague 1, 
Czechoslovakia.

NB.:
I området 144.00—144.15 MHz er det forbudt at 
anvende telefoni. Stationer, som rapporteres at 
have overtrådt denne bestemmelse, diskvalifice
res

VHF/UHF-nyt:
2PO bygger nye antenner — til 144 MHz en 4X6 

elementer og til 432 MHz en 13 elementer. De an
bringes ca. 20 meter over jorden.

I UHF-testen den 27. maj kørte 5NM med en 
BA 121 som varaktortripler på 432 MHz, input ca. 
1 watt og ca. 0,5 watt ud — Niels blev hørt med 
god signalstyrke bl. a. af 7LX/p på Røsnæs — 
afstand ca. 40 km. Som det ses af ovenstående, kan 
der let og billigt frembringes et 432 MHz-signal, der 
kan anvendes til lidt mere end lokale QSO’er.

Vy 73 de OZ9AC.

FRA AFDELINGERNE

Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 
2000 i lokalerne Fre- 
deriksundsvej 123, un

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe- 
teriet". 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, Folkvars- 
vej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v. 
Postgiro nr. 59755.

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

Programmet:
19. juni:

Klubaften.
Hermed slutter vi på denne side sommerferien. Vi 

takker vore udmærkede foredragsholdere, som har 
stillet sig til rådighed i den forløbne sæson. — I 
denne forbindelse et lille hjertesuk: Vi mangler 
foredragsholdere og vil være taknemlige for, hvis 
nogle vil melde sig til den kommende sæson. Denne 
begynder med klubaften den 7. august.

God sommerferie.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

arhus
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miil- 

lersvej 117, Århus V. Tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20, Bra

brand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg.

Vi har overstået afdelingens ordinære generalfor
samling, hvor bestyrelseskonstellationen blev som 
ovenfor anført.

Program:
Lørdag den 17. juni kl. 1830:

Sommerfest. (Se X-QTC).

Rævejagter:
Tirsdag den 20. juni kl. 2000:

Træningsjagt på Spørring-kortet.

Tirsdag den 27 juni kl. 2000:
Trænings jagt på Spørring-kortet.
Herefter holder vi sommerferie indtil først i aug.

STORE ØSTJYSKE RÆVEJAGT 1967 — (SØR 67)
Beklageligvis har vi i sidste OZ annonceret SØR 

67 til week-end’en 19.—20. august 1967, hvor EDR 
har 40 års jubilæum, hvorfor vi flytter SØR 67 til 
week-end’en 26.—27. august 1967. SØR 67 vil blive 
afviklet på kort A 2412 Framlev.

Samtlige jægere samles på Ny Mølle Kro 10 km 
nord for Århus. Her er der mulighed for såvel telt
som vogn-camping, ligesom måltiderne kan indta
ges på kroen til absolut billigste priser, f. eks. mor
gencomplet m. 2 æg til kr. 6,00 og middag til ca. 
kr. 7,00. Du kan tage hele familien med, idet her
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er den fineste tumleplads til de „harmoniske", og 
lillemor kan slappe af i de skønneste omgivelser. 
Toiletforholdene er ikke de aller bedste, de står 
for en modernisering, men kan ikke loves færdige 
til jagten. Reserver allerede nu denne week-end. 
Nærmere om SØR 67 i næste OZ samt ved hen
vendelse til: Ræveudvalget v. Henning Jeppesen, 
tlf. (06) 12 43 82.

dam.

ÅLBORG OG OMEGN
Formand: OZ6JS, Jørgen Svendsen, Ritavej 41.

Kasserer: Jørgen Mølgård, Grønnegade 14, Sul
sted.

Sekretær: OZ4X, Erik Hansen, Himmerlands-
gade 13.

Klubmøde: Hver tirsdag.

Så står sommerlejren for døren. For de, der ikke 
tager til de store lejre, holder vi fra lørdag den
1. juli 1967 til søndag den 9. juli 1967 sommerlejr 
i Muldbjergene i Dokkedal (lidt syd for Egense). Vi 
håber at få den nye transceiver færdig til lejren.

Evt. forespørgsler: Jørgen Svendsen, tlf. 13 95 00.

Ang. transceiver.
Hvis du vil hjælpe med slutspurten med trans- 

ceiveren, kan du nå det endnu. Skal den nå at blive 
færdig, behøver vi også din hjælp.

Det var alt for sommeren. Der er normalt klub
møde i afd. hver tirsdag undtagen i juli måned.

Vi håber at stille med et godt program for vinte
ren i august OZ.

Vy 73 de OZ4X.

ÅBENRÅ
Så er Kristi Himmelfartsdag vel overstået med et 

temmelig nedslående resultat for afd. rævejægere, 
idet man i følge resultatlisten bemærker, at det 
bedste hold blev placeret som nummer 8 kl. 1540. 
Husk, det er inden kl. 1510, hvis vi skal gøre os 
gældende.

Nu skal dertil også bemærkes, at vi først lige er 
startet med træningen, vi håber, det bliver bedre 
i løbet af sommeren.

Hvad mobiljagten angår, så må vi i følge resul
tatlisten også erkende, at taktikken og grejet må 
forbedres til næste år, men erfaring har vi da 
fået!

Første etape i sæsonens rævejagt er nu kørt, og 
deltagerantallet er stadig stigende. Altså, sidder 
der endnu nogle, der vil med, så mød op og få 
instruktion.

Rævesenderne er i øjeblikket ved at få en „make
up" ved OZ8JV. Der kommer mere højspænding på 
PA’en, så vi får mere most ud i antennen. Dette 
har ærlig talt også været tiltrængt mange gange, 
særlig når ræven har været placeret i et lavt 
terræn.

Den 24. var vi inviteret til et Danfoss-besøg af 
Nordborg afd. med efterfølgende kaffebord. Vi tak
ker hermed for denne hyggelige aften og håber, I 
møder lige så talrigt, når vi inviterer. Hvem ved, 
måske bliver det næste møde en dyst i rævejagt.

I år afholdes der igen, traditionen tro, en Sankt 
Hans fest, og efter festkomiteens udsagn bliver det 
én, der siger spar to til alle tidligere. Festen afhol
des Sankt Hans aften, fredag den 23. juni, og der 
vil blive udlagt en rævesender ved bålet, således 
at rævejægerne kan pejle sig frem. Sendetiderne 
er de obligatoriske. De få medlemmer, der ikke er

rævejægere, vil få tilsendt et kort med angivelse af 
bålpladsen. Det bliver en fest for hele familien, der 
er oceaner af sodavand, øl og pølser, men der er 
også lang tid til lørdag morgen!

Det var „afd. news".
Adios Amigos de 5WK, Kalle.

BORNHOLM
Andenpinsedag havde vi åbent hus. Grunden til, 

at der intet var annonceret 1 Kontakt eller OZ, var, 
at bestyrelsesmødet, hvor det vedtoges, holdtes så 
sent, at Indsendelsesfristen var overskredet. Imid
lertid blev der sendt brev til afdelingens medlem
mer, ligesom der blev annonceret i den lokale 
presse.

Takket være velvillig assistance fra flere med
lemmer lavede vi en udstilling omfattende sendere 
og modtagere, hjemmebyggede såvel som fabriks
byggede Et instrument til, og vi havde den fuld
endte Heathkit line.

Der blev demonstreret, hvordan man skulle kom
me i forbindelse med hele verden. Desuden vistes 
transmission via lysstråler.

Prøverævejagter blev også afholdt. Ræve-TX’en 
var blevet færdig til dagen, og interesserede til
skuere fulgte med jægerne på Ikke færre end fire 
jagter, der alle blev tilbragt „på den gammeldags 
facon" og faldt ud til alles tilfredshed.

Da vi havde dejligt vejr, var der stor søgning. En 
overgang holdt der 20 biler på vor P-plads. Skøns
mæssigt regner vi med, at tilskuertallet ligger mel
lem 125 og 150.

Formålet med dette fremstød var at få medlems
tallet forøget, hvilket da også skete prompte.

Når dette læses, har vi holdt det sidste bankospil 
før momsen. Dette for at forsøge på at gentage 
det fine resultat fra før jul. Der var også denne 
gang mange præmier — fortrinsvis „naturalier".

Noget fast program findes ikke for sommeren, 
idet vi som sædvanlig vil slække lidt på aktiviteten 
i sommertiden. Der vil dog nok være nogen i 
OZ4EDR for at betjene 2 m stationen. På begæring 
vil „ræven" kunne bringes til at „lugte" en times tid 
hver aften, for de der bygger „fælder". Se i øvrigt 
sommerlejrinfo andet steds i OZ.

Vy 73 de OZ4OV, Ole.

ØSTBORNHOLM
Formand: 4ME, Mogens.
Næstformand: 4RA, „Ras".
Sekretær: 4YK, Else.
Kasserer: 8TV, Frede.
Bestyrelsesmedlem: 4MD.

Tak for godt fremmøde i vinteren, der gik. God 
ferie til alle. „CQ“ er selvfølgelig til rådighed, når 
I har lyst, og vi siger ligeså selvfølgeligt velkom
men til alle, der vil besøge os i sommer. Sæson
start 67/68 bliver bekendtgjort i „HAM-nyt“.

73 + 15 de 4YK.

GIVE
Call: OZ6EDR.
QTH: Under Falckstationen i Give.

Det har her i foråret været lidt sløjt med at 
møde op til vore klubaftener. En del medlemmer 
må åbenbart have glemt vejen til Give, eller er det 
lillemor og fjernsynet, der holder igen?

Da klubsenderen kun kører uden for TV-tiden, er
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det meget begrænset, hvad det bliver til, men der 
er dog blevet lavet IT1, EA, F, DL og OZ statio
ner, ikke det helt store, men vi undskylder os med 
vores dårlige QTH plus et halvt PA-trin.

Vort ønske var en bedre antenne, f. eks. qubical- 
quad-antenne, men OZ9AJ vil nok Ikke synes om, 
at vi havde et sådant monstrom stående foran 
Falckstationen, så vi må lade os nøje med, hvad 
W3DZZ’eren kan fordøje.

Angående vor årlige udflugt, som skal foregå 
midt eller sidst i juni, vil hvert enkelt medlem få 
besked over postvæsenet.

Vy 73 Bent.

ESBJERG
Lørdag den 17. juni:

Udflugt med XYL og YL til Blåvand Radio. Kaffe 
medbringes og nydes undervejs. Afgang kl. 1400 
fra Grønttorvet.

Onsdag den 21. juni:
Vi afslutter sæsonen med en fin udflugt til den 

nye Armer fabrik, hvor vi skal se fremstilling af 
radio og TV, derefter besøg i Horsens afd. Afgang 
fra Grønttorvet kl. 1800 med XYL og YL.

NB. Lad nu XYL og YL komme med og få de 
udflugter med. Husk hurtigst muligt at få jer på 
listen i afdelingen eller ring til 7NE eller 3EB på 
tlf. 2 42 66 (2 09 48) af hensyn til kørelejlighed.

Vi regner med stor tilslutning.
Vy 73 3EB.

HOLBÆK
Ved mødet den 22. maj var flere af „de gamle 

hams“ fremmødt, og det blev en meget hyggelig 
aften, som vi med glæde vil se frem til flere gen
tagelser af.

Næste møde, hvor vi bl. a. vil prøve at tilrette
lægge et program for efteråret med prøven hos 
P&T i november for øje, afholdes hos 8LJ den 19. 
juni kl. 2000 — vel mødt.

Vy 73 5FP, Flemming.

HOLSTEBRO
Formand: 4KV, Kaj Jensen, „Offersgård", Alstrup 

pr. Holstebro', tlf. Naur 37.
Næstformand: 4PY, Roger Pennerup, Helgolands- 

gade 46.
Kasserer: 2DD, Hans Diirr, Nes Pedersensvej 17. 
Sekretær: 5JF, Jens Jørgen Jensen, Allégade 12.

Vi har for denne sæson afsluttet den tekniske 
undervisning, men håber at fortsætte med et nyt 
hold efter sommerferien, hvis den nødvendige til
slutning da opnås, så vi beder interesserede om at 
melde sig så hurtigt som muligt.

Generalforsamling.
Torsdag den 22. juni kl. 1900 afholdes der ordi

nær generalforsamling hos 4KV med følgende dags
orden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kasserer.
6. Skal vores drøm om et fast klublokale blive til 

en realitet?
Vy 73 OZ4KV.

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

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

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 

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

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

sens.
Det faste ugeprogram:
Mandag kl. 1925:

Rævejagt.
Torsdag kl. 2015:

Alm. mødeaften.
På grund af at meddelelsen til OZ desværre ved 

et uheld ikke kom med i sidste OZ — årsag 9ER — 
vil vi her lidt forsinket fremhæve den udmærkede 
foredragsaften i april, hvor 9R på belærende og 
underholdende måde fortalte om strømforsyninger 
og halvledere, som de 25 fremmødte fik meget ud
bytte af.

Rævefesten lørdag den 6. maj blev vel overstået 
på trods af manglende tilslutning. Vi siger de tre 
rævejægere fra Århus afd. tak, fordi de kom og 
hjalp os med at få en festlig aften.

Rævene gør opmærksom på, at det er som tid
ligere om mandagen, man mødes og senest kl. 1930 
i klubhuset, som er åbent fra kl. 1910.
Månedens arrangement juni:

Onsdag den 21. juni kl. ca. 2100 får vi besøg af 
Esbjerg afd., der denne aften er i byen efter at 
have besøgt ARENA fabrikken. Vi vil gerne, at så 
mange som mulig af vore medlemmer kommer i 
klubhuset og får en sludder med de friske fyre fra 
Esbjerg.

Ikke nok med at vi laver 2 meter her i klubben, 
men nu har vi også en „Keglemester". Kegleaftenen 
blev afviklet på Bygholm med så nogenlunde til
slutning. Nr. 1 OZ2FK 321

Nr. 2. Finn 305
Nr. 3. Jonna 303

Vy 73 9ER.
NORDALS

Nordals: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4, 

Guderup.
Kasserer: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften 

18, Svenstrup.
Sekretær: Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3, 

Svenstrup, tlf. (044) 5 62 00.
Mødet den 24. maj samlede 47 mand ialt ved Dan- 

foss. Vi delte os i to hold med 9ND og Martin som 
anførere. Vi fik en del af fabrikken at se. Vi mødte 
blandt andet 5CJ og 8WH. Arne, 8WH, fulgte med 
i sit område og fortalte os om fremstilling af silke
tryksdiagrammer og spoler og mange andre ting. 
Tak for det, Arne.

Derefter kørte vi til klubhuset i Østerlund. Der 
var Axel og Erhardt i fuld gang med at brygge 
kaffe. Der blev serveret øl og kaffe for 44 mand. 
Der blev drøftet forskellige ting, blandt andet ræve
arbejde. VI fandt da også klubbens rævemodtager 
frem. Der var stor interesse for denne. Men den 
er vist død på grund af luftmangel, for den er lidt 
tung at gå tur med.

Næste møde bliver onsdag den 21. juni kl. 1930 
i klubben. Da kommer OZ9KY, Kjeld Thomsen, og 
holder foredrag om VHF-sender. Vy 73 Martin.
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RESULTATLISTE for

Rævejagt 

2 meter mobiltest
Kristi himmelfartsdag

arrangeret af HADERSLEV og Åbenrå afd.

Sønderjysk mobiltest 1967.

Der var 15 startende hold, der blev placeret på 
følgende måda:

Det sønderjyske mesterskab i rævejagt 1967.

Der var 31 startende hold, der blev placeret 
på følgende måde:

For første gang i 7 år blev pokalen altså i Sønderjylland, idet det blev et Tønder-hold, der blev 
sønderjysk mester i rævejagt.

Hjertelig til lykke, E. Lind og P. Røgilds.
Vi ser igen i år, at tiden ved sidste ræv skal ligge imellem kl. 1500 og 1510, hvis man vil erhverve 

titlen.

Tak til alle deltagere fra nær og fjern fordi I kom så talrigt til begge arrangementer og på gen
syn næste år på Kristi Himmelfartsdag, når vi igen kalder til

RÆVEJAGT og MOBILTEST

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

Placering Call Points

1 OZ3M/M 660
2 OZ2TV/M 620
3 OZ8HV/M 535
4 OZ2PO/M 530
5 OZ5HF/M 495
6 OZ3SB/M 485
7 OZ5DE/M 460
8 OZ2SD/M 455
8 OZ8AJ/M 455
9 OZ4EN/M 425
9 OZ6AF/M 425

10 OZ7MG/M 405
11 OZ8JV/M 400
12 OZ6GS/M 350
13 OZ1LD/M 155

Af de 15 deltagende stationer kørte de 4 med 
under 5 watt input, deriblandt vinderen af mo
biltesten, OZ3M/M, der havde et input på ca. 
1,5 watt, og kørte med fuldtransistoriseret grej 
på såvel sendersiden som modtagersiden. Anten
nen var en „halo“. Hjertelig til lykke med sej
ren, OZ3M.

Altså, OB’s, resultaterne viser med al tyde
lighed, at det er stationsbetjeningen, det kom
mer an på, men udvælgelsen af en god stand
plads må heller ikke glemmes, når man vil gøre 
sig håb om 1. pladsen.

Plac. Jæger Observatør Tid

1 E. Lind P. Røgilds 1509
2 Lykke Borg Viggo 1512
3 Chris Buller 1521
4 Nielsen Nielsen 1528
5 Søren Buch Knud Erik 1533
6 Teddy Hans 1535
7 H. Poulsen C. Husmann 1535
8 Kurt Myller Myller 1540
9 OZ5SW OZ9NS 1540

10 OZ9SW Jensen 1540
11 Andersen Valdemar 1544
12 K. Johansen Georg 1548
13 Blytækker XYL 1548
14 OZ5HF C. Frederiksen 1557
15 Mundbjerg Søgge 1557
16 E. B. Hansen Anders 1557
17 I. Lind Leif 1558
18 OZ5GM Thomasen 1601
19 Meldgaard Lorentzen 1602
20 H. Jeppsen OZ4NH 1603
21 R. Schmidt Jan 1603
22 OZ8JV Verner 1604
23 0;Z3MI K. F. E. Hansen 1607
24 OZ8AJ Mathias 1609
25 OZ1LD OZ5KE 1613
26 OZ5NH o:z2po 1614
27 OZ7YH Dam 1634
28 J. Bøge Gotfred 1646
29 OZ9OT Niels 1650

K. Bøge Ingen 1 ræv
OZ3DL Peter 1 ræv
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STORE FYNSKE RÆVEJAGT
Hermed indbyder Nyborg og Odense afd. til Store 

Fynske Rævejagt, hvor vi håber at se så mange 
som muligt, da det jo er en kendt sag, at spændin
gen er ligefrem proportional med deltagerantallet. 
Jagten afholdes den 17. og 18. juni 1967.

Kort:
A 3612, Assens N. 1 : 49.000.

Frekvens:
1825 kc.

Call:
OZ7RÆV/A/U/V.

Sendetider:
Lørdag:

Ræv A: 2100—2130—2145 o. s. v. hvert kvarter
til 0100.
Ræv U: 2101—2131—2146 o. s. v. hvert kvarter
til 0101.
Ræv V: 2102—2132—2147 o. s. v. hvert kvarter
til 0102.

Søndag:
Ræv A: 0000—0930—0945 o. s. V. hvert kvarter
til 1300.
Ræv U: 0901—0931—0946 o s. v. hvert kvarter
til 1301.
Ræv V: 0902—0932—0947 o. s. v. hvert kvarter
til 1302.
Alle udsendelser af 1 minuts varighed.
I øvrigt køres jagten efter EDR’s reglement.

Mødested:
Uglebjerg Kro, ca. 8 km fra Årup mod Assens, 
lørdag den 17. juni 1967 kl. 1930 (instruktion og 
salg af startkort).

Startpenge:
20,00 kr. betales, når deltagerkortene udleveres.

Placering:
Tidspunktet ved sidste ræv.

Overnatning:
Der er god plads for camping ved kroen.

Tilmelding:
OZ3XW, Per Wesley, Ellekærshaven 26, Fruens 
Bøge, tlf. (09) 11 74 93 — (09) 14 10 01, henholdsvis 
før og efter kl. 1600.
Tilmelding snarest muligt.
Efter jagten mødes vi på Uglebjerg Kro til udde

ling af præmier samt spisning.
Det indskærpes, at færdselsreglerne overholdes, 

samt at privat ejendom fuldt ud respekteres. Kon
staterede overtrædelser heraf medfører diskvalifi
kation.

God jagt.
Nyborg og Odense afd.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

3XW, Per, holdt spørgeaften den 11. maj i for
bindelse med den tekniske prøve. Der var natur
ligvis mange ting, der pinte på, men det er jo trods 
alt ikke A-prøven, der skal bestås denne gang.

Den 18. maj var der almindelig klubaften og til
melding til afslutningsfesten for vinterens kursus. 
Vi fik os en hyggelig sludder, men tilmeldinger til 
festen kneb det gevaldigt med, så man regnede alle
rede på daværende tidspunkt med aflysning.

Generalforsamlingen den 25. maj afholdtes i klub
lokalerne på Sortebrødre Torv med deltagelse af 
over 20 medlemmer. Vi startede på behørig vis med 
valg af dirigent, og hvem mon valget faldt på? — 
8LD naturligvis, som atter er aktiv i afdelingen.

8LD konstaterede, at generalforsamlingen var lov
ligt indvarslet og gav dermed ordet til formanden.

Efter GF sidste år var den nye bestyrelse straks 
gået i gang med at få samling på det grej, der til
hørte afdelingen, og som ved flytningen fra Ras- 
mindegården var blevet spredt på mange forskel
lige hænder, indledte 7XG.

Desværre gav bestræbelserne ikke det ventede 
resultat, idet der stadig mangler 2 borde og 12 stole 
samt et gitterdykmeter. Hvor disse ting befinder 
sig er stadig en gåde, sagde 7XG, men må vel hen
regnes under tyveri, da der før flytningen fra Ras- 
mindegården var temmelig megen gennemtræk i 
lokalerne. Dernæst skulle vi have lagt et godt og 
indholdsrigt program for den kommende vinter, 
som skulle bringe afdelingen ud af det dødvande, 
som havde eksisteret længe. Et program blev ud
sendt til medlemmerne i august med stor vægt lagt 
på foredragsvirksomhed. Der opstod senere en vis 
mødetræthed, der er tolket som en mangel på klub- 
aftener, hvor man kunne sludre sammen på hygge
lig vis. Så startede vi teknik- og morsekursus, og det 
gav en fin start med 31 elever. Af disse gennem
førte de 13, hvilket vel må betragtes som ganske 
godt. 7XG rettede her en tak til de lærere, der 
havde ofret deres tid på undervisningen. 7XG gik 
derefter over til nogle oplysninger af mere sum
marisk art. Der har i årets løb været 38 møde
aftener, der er anvendt således: 8 klubaftener, 
5 filmaftener, 6 praktikaftener og 6 aftener med 
andre formål, f. eks. rævejagt, småspillen m. m. 
Endvidere 7 foredrag, hvoraf 2 blev aflyst, 2 virk
somhedsbesøg og 2 festlige sammenkomster (ande
spil og juleafslutning) samt 1 auktion. Mødeinten
siteten var først på sæsonen ganske god, men faldt 
væsentligt efter nytår, men det er vist ikke noget 
ualmindeligt fænomen. 7XG sluttede sin beretning 
med at fortælle, at der i øjeblikket er 69 betalende 
medlemmer, og at planerne for det kommende år 
bl. a. indeholder A-kursus.

Formandens beretning blev hurtigt godkendt, og 
8LD gav ordet til kassereren.

8HV meddelte, at det reviderede regnskab lige 
var omdelt som duplikat og sendte regnskabsbogen 
rundt som yderligere specifikation. 1W studsede 
over de store udgifter til lærerløn, men blev be
roliget da han fik at vide, at det kun var udlæg, og 
alle pengene var på vej hjem igen. Regnskabet god
kendtes, og vi skulle have valgt formand.

Genvalg! lød det, og så var det overstået. 7XG 
fortsætter det kommende år som afdelingens for
mand.

8HV og 3XW blev genvalgt til bestyrelsen for de 
næste 2 år.

90T blev derefter valgt til suppleant.
Som revisor genvalgtes 1W og 7HJ, og de mente 

nok, de kunne klare jobbet endnu en gang. Under 
pkt. 8 „Fastsættelse af kontingent for det kom
mende år“ udløstes en livlig debat. Man blev hur
tigt enig om, at kontingentet skulle forhøjes til 
30 kr. årligt p. g. a. moms og behov for større mid
ler til afdelingsarbejdet, men opkrævningsformen
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kunne man ikke rigtig blive enig om. Flere gik 
ind for opkrævning 30 kr. én gang årligt, men blev 
imødegået fra anden side med motiveringen at det 
ville knibe for de unge at ryste op med 30 kr. på 
én gang, og at nogle medlemmer sikkert lettere 
glemte en giro på 30 kr. end en på 15 kr. Der blev 
stemt om forslag på 15 kr. halvårlig, som vedtoges.

Under indkomne forslag blev QSL-kort-proble- 
mer drøftet. Der var almindelig enighed om, at 
ikke medlemmer af Odense afd. ikke kunne for
vente QSL-service herigennem, men måtte rekvi
rere kort via centralen eller melde sig ind i Odense 
afd. Fra bestyrelsen var fremsendt forslag om æn
dring af mødeaftenerne fra torsdag til mandag. 7XG 
motiverede forslaget med, at mange var optaget om 
torsdagen til forskellige formål, samt at vi mødte 
hård konkurrence fra TV. Mandagen var erfarings
mæssig en stille dag på disse områder. Afstemning 
gav derefter mandag som ny mødedag, men først 
efter ferien. Et privat forslag fra 7XG gik ud på, 
at forsøgsvis oprette et lille „kaffekøkken“ til for
håbentlig glæde for medlemmerne. Det hygger 
svært med en kop kaffe, mente 7XG, og han ville 
foreløbig stille kogegrejer til rådighed. Alle lød 
glade bortset fra 7HJ, der jo nok mente, at man 
burde have éngangsbægre for at slippe for opva
sken.

Under pkt. 10 genvalgtes 7XG til afdelingens kan
didat til HB-valget.

Under eventuelt blev bl. a. rævejagterne drøftet. 
Man havde et par gange været ude for nogle meget 
vrede mænd, som truede med allandsens ulykker, 
hvorfor nogle eksakte regler for jagterne blev efter
lyst. 3XW lovede at fremskaffe de reviderede reg
ler. I øvrigt ville det være en god idé at alliere sig 
med pressen for at oplyse offentligheden om, hvad 
det er, vi render og laver, mange gange i ly af 
mørket. 7HJ mente, at vi godt kunne forsøge at re
kruttere lidt flere VHF-amatører blandt de nye, 
men det kom nok automatisk med de nye licenser.

Herefter ebbede debatten ud, og 8LD takkede 
for en god og saglig generalforsamling.

Regler for
FYNSMESTERSKABET I RÆVEJAGT 1967 

Datoer:
24., 31. maj. 7., 14., 21. juni. 16., 23., 30. august.
6., 13., 20., 27. september.

Sendetider:
2000 — 2020 — 2030 — derefter hvert tiende minut 
til kl. 2200 (ræv 1 dog kl. 2130).
Først sender ræv 1: OZ7RÆV/A i 1 minut, derpå
15. sek. pause, hvorpå ræv 2 sender 1 minut: 
OZ7RÆV/U.
Rævene skal opsøges i rækkefølge, og tiden ved 
ræv 2 er afgørende, men der skal afleveres start
kort ved begge ræve.

Pointberegning:
Der gives 1 point for hvert minut efter 2. udsen
delse. Vinderen er den jæger, der har lavest 
pointtal. For ikke gennemført jagt eller udebli
velse gives 120 point. De to dårligste jagter med
regnes ikke.

Kortområde:
Ringe A 3816 1 : 40.000.

Deltagerkort:
12X2 stk. for 25 kr. fås ved ræven.
Der bliver præmier til de tre bedste hold.

SKÆGJAGTEN
Denne afholdes lørdag den 19. august. Ved skæg

jagten er alt tilladt. Jægerne må samarbejde om

krydspejling, og ræven må bevæge sig m. m. De 
eneste regler, der ligger fast, er:
Frekvens:

1825 kHz.
Sendetider:

1500—1700 hvert tiende minut. Udsendelsernes va
righed 1 minut.

Kortområdet:
Ringe 1 : 40.000.

Præmie:
En flot rævehale uddeles traditionen tro til den 
jæger, der efter rævens mening har gjort sig 
mest fortjent til den.
God jagt. OZ7RÆVepels.

Så ønsker vi alle en rigtig god sommerferie og 
på gensyn i afdelingen i august måned.

Vy 73 de 2RH, Rune. 

RANDERS 
Onsdag den 21. juni:

Filmaften. Der vises: The Transistor Configura- 
tions, 17 min. farvefilm. Elektronikkens mulighe
der, 28 min. farvefilm. Svejsning og lodning m. m. 
20 min. sort-hvid, og til slut en lille film om elek
tronik, 10 min. farvefilm.

Det skulle således blive en både fornøjelig og 
belærende aften, så vi håber at se samtlige klub
bens medlemmer til denne aften.

Vy 73 bestyrelsen.

STRUER
Klublokale: Danmarksgade 3.
Call: 3EDR.

Morseprøven er vel overstået, alle bestod prøven, 
der blev slidt for gennem hele vinteren. Nu må vi 
håbe, at også alle består den tekniske prøve, hvilket 
vel allerede er sket.

Fra kassereren kan meddeles, at han meget gerne 
ser et lille a conto beløb på leverede materialer til 
såvel rørvoltmeter som gitterdykmeter.

Vort næste „særlige" arrangement (det sidste var 
udstillingen i Holstebro) bliver et besøg på en elek
tronisk virksomhed. I øjeblikket funderer vi over 
to emner, men nu når OZ foreligger, vil du kunne 
se besøgsstedet på opslagstavlen plus de sædvanlige 
steder.

Turen finder sted den 24. juni. Kørslen vil for de, 
som ønsker at transporteres i bus, andrage ca. 
kr. 20. Det står frit for at medbringe hjemlige klem
mer på turen — eller deltage i en arrangeret fro
kost på en lille hyggelig kro. Bestyrelsen modtager 
meget gerne tilmeldinger til turen. Tilmelding skal 
være sket inden den 20. juni.

Programmet:
Lørdag den 24. juni:

Udfugt. (Se ovenfor).

Hver tirsdag og torsdag fra kl. 1930:
Klubmøde. Vy 73 Bruno.

Teknikken i hverdagen.
Overskriften er identisk med titlen for Holstebro/ 

Struer afdelingens udstilling: Radio/TV 67 d. 7. maj 
i Holstebro.

Man tør vel sige, at et meget alsidigt udvalg af 
det materiel, der er fremme på det danske marked, 
var repræsenteret på udstillingen, der dækkede 
over det meste af 1000 m2. Udstillingen var kun 
åben én dag — og det har vel en hel del af skylden 
for, at kun ca. 400 gæster besøgte den, men det var
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alligevel så stor en succes, at udstillingen ganske 
sikkert vil blive gentaget.

Foruden amatørens hobbyprægede interesseom
råde — sendere og modtagere — blev der vist TV- 
kameraer, der var demonstration af stereoradio
foni — de sidste nye BCL-spiller blev demonstreret 
— der var kørende amatørstationer (9HBO). Det 
var en udstilling, som skulle ses og af mange flere, 
end tilfældet var.

Bliver det aktuelt med en årlig tilbagevendende 
udstilling, vil vi forsøge at køre den over en tre 
dages periode samt forsøge at gøre den mere alsi
dig.

Tak til udstillerne, det gælder: Radio Magasinet, 
Aarhus Radio Lager, 4WR, 7JX, B&O, byens radio
handlere, planteskoler, Rugby Møbler og til vore 
amatørvenner, der havde stillet materiale til rådig
hed. 9HBO — 3EDR — Bruno.

SILKEBORG
Torsdag den 27. april afholdtes generalforsam

ling, der forløb planmæssigt med 7KP som ord
styrer.

Afdelingen har fået ny formand, da 3NS ikke 
ønskede genvalg.

Ud over valg af bestyrelse fremkom der ikke 
noget særligt under GF.

Bestyrelsen ser ud som følger:
Formand: OZ6OX, Peter Boris.
Kasserer: OZ7LK, Egon Jensen.
Sekretær: OZ2KI, Gunner Würtz.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ9PF, Poul Laursen — 

OZ7DH, Erik Dahl.
Suppleant: Vagn Kjeldsen.

Medlemsmødet den 11. maj var godt besøgt af 
bl. a. 4 nye forhåbentlig medlemmer plus 6 andre.

Vores nye formand viste sig straks fra den vakse 
side, idet han hentede sin nye Drake transceiver og 
wkd. nogle QSO’s med klubbens G5RV anttenne, 
så der var da lidt at se på for de nye.

Vi fortsætter hver torsdag i „Lunden" kl. 1930, 
så mød bare op, der kan sagtens hittes på noget.

73 de OZ2KI, sekretær.

SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend

borg, tlf. 21 49 68.

Onsdag den 21. juni:
Sommerafslutning.
Vi holder sommerferie til medio august. Med

delelse i OZ når sæsonen begynder igen.
Vy 73 Villiam. 

VEJLE
I afdelingen blev der den 1. maj afholdt general

forsamling. Vi siger tak til de 17 medlemmer, der 
var mødt op. Et forslag om ændring af foreningens 
vedtægter paragraf 9 blev vedtaget og lyder nu: 
„Kontingent betales pr. kvartal. Medlemmer, der 
skylder mere end et kvartals kontingent, har ikke 
stemmeret. Det skyldige søges inddrevet ved ud
gangen af andet kvartal plus portoudgifter. Øvrige 
iflg. paragraf 9“.

Derefter aflagde formand og kasserer OZ3FG for
mandsberetning og regnskab, som blev godkendt af 
forsamlingen.

Et forslag om at udvide bestyrelsen med to mand 
blev vedtaget, og resultatet af valget blev følgende 
sammensætning af bestyrelsen:

Formand: OZ2EN, C. E. Henriksen, Gormsgade 23, 
Vejle.

Kasserer: OZ3FG, Gordon Rasmussen, Ellevang 
18, Vejle.

Næstformand: OZ3KB, Knud Brejning, Kiddes- 
vej 19, Vejle.

Sekretær: Jens Jørgen Saaby, Rørsangervej 9, 
Knabberup pr. Vejle.

Bestyrelsesmedlem: Allan Petersen, Bøgeparken 
3, Vejle.

Som revisor genvalgtes OZ8AG, og ligeledes gen
valgtes Søren Peder Rasmussen til suppleant for 
den samlede bestyrelse. Aftenen sluttede med fæl
les kaffebord.

Vi holder nu sommerferie i juli og august. Se 
nærmere i OZ august om efterårets arrangementer. 
God sommerferie, så vi kan mødes friske og vel
oplagte til september.

Vy 73 Jens Jørgen Saaby. 

ROSKILDE
I den forløbne måned har interessen på møderne 

hovedsageligt drejet sig om vor 2 m converter. På 
grund af lang leveringstid på print og krystaller er 
vi blevet en del forsinket i vort byggearbejde, men 
nu skulle sagen være klar. Mød derfor op på vore 
møder medbringende loddekolbe, således at vi i 
løbet af få mødeaftener kan få vor converter køre
klar.

Vi er blevet enige om at fortsætte møderne hele 
sommeren i afdelingen.

OZ6OL har afholdt et foredrag om modtagere på 
70 cm båndet m. m. OZ2BO viste en aften farvefilm 
fra Grønland, og formanden OZ2UD viste film fra 
afdelingens udflugt til „Radio Syd“ samt fra et be
søg hos SM-amatører.

Den 31. maj havde afdelingens bestyrelse et møde 
med dagspressen, hvor vi forklarede denne om vor 
hobby samt orienterede pressen om forskellen mel
lem en licenseret radioamatør og en „pirat".

Afdelingen fortsætter sine mødeaftener hver tors
dag kl. 1930 — se i øvrigt opslag i klublokalet.

Vy 73 OZ2BO. 

VIBORG
Til den ordinære generalforsamling den 27. april 

var mødt 17 medlemmer, som besluttede følgende:
1) At genvælge OZ8XU som kasserer (regnskabet 

stemmer og balancerer med 1047 kr.).
2) At vælge OZ6EF som revisor (det havde vi 

glemt sidste år).
Bestyrelsens sammensætning er nu således:
Formand: OZ5LD, Leo Dam.
Sekretær: OZ6AI, Asbjørn Jørgensen.
Kasserer: OZ8XU, Vicktor Sørensen.
Revisor: OZ6EF, Erik Frederiksen.
3) At foreningen ikke mere arrangerer lokale 

rævejagter, idet tilslutningen i det forløbne år var 
praktisk taget nul. Evt. interesserede kan låne sen
der akku. etc. og starte selv. VIBORGJAGTEN af
holdes som planlagt, hvis ikke Århus ønsker at 
overtage arrangementet igen.

4) At modtage kommunens tilbud om leje af loka
ler i bagbygningen til Reberbanen 12 for en måned
lig leje af kr. 25,00. Samtidig vedtog GF, at kontin
gentet forhøjes pr. 1. april 1988 til 20 k.r for senior
medlemmer og 10 kr. for juniormedlemmer, idet 
kassen i 66—67 kun viser et overskud på 146,50 kr., 
hvilket ikke er tilstrækkeligt til at dække huslejen. 
Nu har vi altså tag over hovedet efter 26 års søgen.

5) At nedsætte et arbejdsudvalg, som planlægger 
og arrangerer, hvad der skal laves i klubhuset.

Dette udvalg har følgende sammensætning:
5JR, 9ZZ, 6EF, 3GC og 6AI.
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Klublokale.
Så i det? Vi har lejet et klublokale og indbyder 

enhver, der kunne tænke sig at give et nap med 
ved indretningen, til at møde op hver onsdag kl. 
1830. Du må gerne komme i arbejdstøj og tage din 
værktøjsmappe med.

Vi var nede at muge ud den 18. maj, og 6EF har 
slæbt i det med at retablere elektriske installatio
ner o. s. v., så det er i orden. Vi sørger naturligvis 
for, at der er en bajer eller en Fanta til evt. tør
stige sjæle.

AUKTION
Den officielle Indvielse af lokalerne foregår den 

21. juni (onsdag) kl. 1930 med en auktion. Altså 
har du noget, du gerne vil afhænde, så tag det med, 
du kan evt. få det opbevaret indtil den dag på vort 
lager.

I må være forberedt på evt. manglende „sid 
ned“er, idet hverken stole eller borde er anskaffet 
endnu (26. maj).

Intet møde i juli.
Vy 73 de OZ6AI, Asbjørn.

Norge kalder!

I tiden 24/7 til 29/7 1967 arrangerer Gardermo
gruppen av NRRL meting på Varingskollen. 
Meetingen er lagt opp som en „drop-in“-leir, hvor 
de besøkende selv må ordne overnatting og for- 
pleining.

Men først litt om selve stedet:
Varingskollen ligger i Hakadal ca. 28 km fra Oslo-

Ved foten av kolien ligger heisehuset som bl. a. 
rommer toaletter, og disse kan benyttes av de, som 
ligger på områdets campingpladser. Ved heisehuset 
er det også parkeringspiasser for ca. 1000 biler, og 
området egner seg yperlig til camping/caravan. Fra 
heisehuset fører en stolheis opp til toppen, som 
ligger på ca. 550 m. o.h., (ufb 2 m QTH) hvor vi 
kan nyte utsikten over de brede østlandsbygdene 
og til langt in i Sverige. Her på toppen ligger Va- 
ringstua Restaurant, hvor vi kan få kjøpt mineral- 
vann, kaker, kaffe, smørbrød, middag, øl og vin. 
Med sin atmosfære og særegne stil er bare restau
ranten et besøk verd. Fra toppen fører også tallrike 
turløypor til alle kanter av Nordmarka, hvor vann, 
koller og uberørt natur gir en egen stemning av 
stillhet og ro. Her skulle det være muligheter for 
avkopling for enhver.

I terrenget rundt restauranten er det også mu
ligheter for camping for den som måtte ønske dette.

I restauranten og tilliggende etablissementer er 
det at vi rigger opp med stas joner for alle bånd opp 
til 2 m. Disse stasjonene står til fri avbenyttelse for 
alle ham’s med gyldig førerkort for radio.

Ellers er det meningen og arrangere en udstilling 
av kommersielt og „hjemmestrikket" utstyr av for- 
skjellige slag.

På lørdag 29/7 avholdes Gardermoens: åpne me
sterskap i revej akt, hvor vi håper på rekorddelta
gelse. Om kvelden avslutter vi med en hamfest i 
restauranten hvor menyen består av: Skinkestek m/ 
surkål, dessert, kaffe og kaker + vin. Kuvertprisen 
er kr. 25,-. På festen biir det underholdning av bl.a. 
-3EE, Ilf Hansen, Hakadalens fremragende blinde 
kunstner, og eventuelle andre som hadde lyst til å 
gi sitt besyv med i laget. OG SÅ HAR VI BAR ! ! !

Vil du være med på festen må du melde fra om 
dette til Gardermogruppen av NRRL innen 14/7 
vedlagt betaling for kuvertprisen (e). Adr. Box 145, 
Gardermoen Lufthavn.

Så til slutt, husk at dette er en uformell sammen
komst i tildels primitive omgivelser hvor du kom
mer som du står og går og er helt din egen herre, 
og hvor du må ta tingene som de er- Så håper vi at 
så mange som mulig får lyst og anledning til å ta 
en tur opp til oss. Spesielt velkommen ønsker vi til 
våre amatørvenner fra våre nordiske naboland.

Så vel møtt på Varingskollen radioamatører og 
radiointeresserte.

-9GJ, Kjell J. Warsla./form. 
Gardermogruppens Meeting på Varingskolen 1967.

Generaldirektoratet for Post- eg Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B OZ1FK, Flemming Niels Dynt, Ryesgade 70 C, 
København Ø.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Firkløver- 
vej 13, København NV.).

C 9892, OZ1HT, Henrik Viggo Erdmann Furst, 
Buskager 38, st. tv., Vanløse.

C 7802, OZ1JG, Jørgen Rokkjær Glistrup Nielsen, 
Arnegårdsvej 47, Åbyhøj.

C 9958, OZ1RX, Hugo Rasmussen, Højbjergpar
ken 2, 3. tv., Højbejrg.

C 9286, OZ4DH, Claus Holm Hansen, Skamlebæk 
Radio, Fårevejle.

B 9810, OZ4EZ, Ernst Godtfred Bruhn, Solskræn
ten 20, Broager.
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C 10350, OZ5DH, Jørgen Hovaldt, Klampenborgvej 
237, 1., Lyngby.

C 10258, OZ5EN, Erik Frederiksen, Damparken 26,
1. tv., Rødovre.

B OZ5FD, Finn Sønderg'aard Jespersen, Uglevan
gen 22, Virum.
(Tidligere adresse: Fasanvej 5, Horsens).

B 10327, OZ5OE, Jens Christian Østergaard, 
Ibstrupvej 38, Gentotte.

C 10024, OZ6RT, Bent Hans Andersen, Nøglens 
Kvarter 15 B, Albertslund.

B OZ7GF, Per Mentz Bertelsen, Thycho Brahes 
Allé 36, 1. tv., København S.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: MG 731201 
Bertelsen, RKS, FSN Aunø, Lundby).

C 10116, OZ9MF, Magnus Schytte Fossum, 
Bygårdsstræde 12, st., Brønshøj.

C 3322, OZ9WX, Ole Emil Hartkopp, Boserupvej 
426, Humlebæk.

NYE MEDLEMMER

10586 Flemming Ishøj Petersen, Dalstrøget 861, 
Søborg (A).

10587 Jørgen Skovgård Jensen, Slotsvej 7, Holbæk.
10588 Bjarne Lund Jensen, Tulstrup, Ikast.
10589 Jørgen Nielsen, Vålse, Nr. Alslev.
10590 Peter Helby, Meistersvej 47, Næstved.
10591 Leo Folkmann Ipsen, Lillebo, Øster-Marie.
10592 Bent Nielsen, Hejreskov Allé 2 E, Humlebæk.
10593 Uwe Brodersen, Lærkevej 25, Tønder.
10594 Knud Erik Frandsen, Kannikeengen 22, Åker, 

Åkirkeby.
10595 Egon Jahns, Stærevej 10, Haderslev.
10596 Bent K. Kristensen, Thøger Larsensvej 17, 

Lemvig.
10597 Jens Lyng, Søvangsvej 7, Sæby.
10598 Erik P. Heilberg, Vedbæks Allé 56, Horsens.
10599 Poul Lindholdt, Toftekærsvej 113, Søborg (A).
10600 Thomas Møller, Grønlandsfly, Godthåb, 

Grønland.
10801 Erling Christiansen, Tvendevej 6, Mølholm, 

Vejle.
10602 Anker Larsen, Rønbjerghage, Lemvig.
10603 Jes K. Klarlund, Farlmagsvej 84 tv., Næstved.
10604 K. Hagen, Jagtvej 1814 th., København Ø (A).
10605 Henrik Hagen, Jagtvej 1814 th., København Ø.
10606 Ole Collin, Strandgade 61, Vejle.
10607 Peter Hangaard, Vester-Jølby, Erslev, Mors.
10608 Leon Dam, Samsøgade 5A1, København Ø (A).
10609 Victor Teixeira, Horsensgade 12,

København Ø (A).

Atter medlem:
4555 OZ7TE T. E. Kristensen, Per Kjalsvej 26, 

Lystrup.
9088 OZ8SI Svend Ilsøe, Vodroffsvej li4 th., 

København V.
7875 OZ3NU Henning Elmelund Jensen, Hertzvej 24, 

Åbyhøj.
3802 W1GGH Iver Poulsen, 1 Radclyff Way, 

Woburn, Massachusetts, USA.
4477 OZ8FV Carl Nielsen, Maribovej 11 B, 

København Valby.
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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. (05) 62 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425,
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58, 
Horsens, tlf. (05) 62 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. (05) 62 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 61 11, (aften) 2 76 52.

DR-leder:
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.
Hertil sendes anmodning om DR nummer. Ved ind
sendelse af EDR medlems nr.

Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Alborg, tlf. 
(08) 13 53 50.

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

Annoncer:
Amatørannoncer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer: OZ6PA, Poul Andersen, Peder 
Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.

Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 

Afleveret til postvæsenet den 15. juni 1967
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