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For knap 2 år siden blev vi enige om at 
bygge en fuldtransistoriseret transceiver, 
men for at kunne overskue projektet fandt 
vi ud af, at vi nok hellere først måtte lave et 
millivoltmeter. I begyndelsen havde vi tænkt 
os at bygge det med 10 mV som følsomste 
område og 10 MHz som højeste frekvens. De 
resultater, vi fik med dette voltmeter, var 
imidlertid så gode, at vi fik blod på tanden; 
3 mV og 30 MHz kunne vi tænke os. Allerede 
på det tidspunkt var det meningen, at det 
færdige resultat skulle i OZ. Nu er det jo 
ikke ret mange amatører, der har lejlighed til 
at justere et voltmeter på 30 MHz, så vi har 
prøvet at bygge det således, at bare det bli
ver justeret ved 1 kHz (eller 50 Hz), skulle 
man være sikker på, at det ikke er helt i sko
ven i den anden ende af frekvensområdet.

Voltmetrets »hjerte« er en bredbåndsfor
stærker med detektor, der kan få et tilkoblet 
500 μA instrument til at give fuldt udslag for 
3,16 mV signal på indgangen. Foran forstær
keren er der en 60 dB attenuator, der er va
riabel i 10 dB spring, så vi nu kan få fuldt 
udslag for 3,16 — 10 mV o. s. v. til 3,16 volt. 
Tog vi 10 V-området med, ville der blive af
sat 2 watt i attenuatoren, der har en konstant 
indgangsimpedans på 50 ohm. For også at 
kunne måle på et højimpedanset kredsløb 
har vi lavet en aktiv probe til at sætte foran 
attenuatoren. Proben har en spændingsfor
stærkning på exakt 1, men en indgangsimpe

dans på ca. 1 Mohm ved lavfrekvens. For at 
kunne udvide det spændingsområde, der kan 
måles, kan man sætte en ekstra attenuator 
foran den aktive probe, det er dog ikke prø
vet endnu i praksis. Til at drive det hele er 
der en lille stabiliseret spændingsforsyning.

FORSTÆRKEREN
Blokdiagrammet ses på fig. 2. Vi ser, at 

den er bygget op af tre enkelte forstærkere, 
der så er sat efter hinanden. Udgangen på 
den sidste er forbundet til detektoren. De 
enkelte forstærkere har en næsten identisk 
opbygning — oftest er det kun valget af 
komponentværdier, der adskiller. Forstærker 
3 har dog indbygget et potmeter, idet det er 
her, forstærkningen i hele voltmeteret ind
stilles, så det viser korrekt. Foran det hele 
sidder en emitterfølger, der sørger for, at 
attenuatoren ikke bliver belastet med den 
følgende forstærkers indgangskapacitet.

Men lad os kikke lidt på, hvordan den en
kelte forstærker er opbygget. Fig. 3 viser 
strømskemaet. Vi ser, at det fuldstændig lig
ner en af de sædvanlige forstærkere til lav
frekvens, bortset fra at alle lytter er shuntet 
med en ekstra kondensator. Stabiliteten af 
forstærkningen ordner de uafkoblede emit
termodstande og fællesmodkoblingen fra kol
lektoren på den sidste til emitteren på den 
første transistor. Grunden til, at der også er 
brugt en uafkoblet emittermodstand i sidste
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Fig. 1
Foto. af det færdige . 
forstærkervoltmeter 

med probe.

transistor, er, at vi ønsker at få en ret vel
defineret fællesmodkobling — så er det hele 
ligesom lidt mere under kontrol!

Forstærkningen af denne forstærker har 
vi fundet ved følgende ræsonnement:

Er følsomheden af voltmeteret maximal, 
det vil sige, at attenuatoren er udskudt, kom
mer der 3,16 mV ind for fuldt udslag på in
strumentet. Følsomheden af detektoren har 
vi indstillet således, at den skal have 2,3 V 
ind for fuldt udslag på det anvendte 500 μA 
instrument. Vi skal altså have en samlet for
stærkning på 2300/3,16 = 730 gange, eller 
ca. 57 dB. Dette kan vi få, hvis de to første 
forstærkere hver giver 11,5 gange og den 
sidste 5,5. Grunden til, at den sidste ikke gi
ver så meget som de andre, er, at den skal 
behandle et ret stort signal, og endvidere skal 
forstærkningsreguleringen foregå her. Dette 
medfører, at det er svært at få helt så meget 
ud af dette trin. Men lad os se på dimensio
neringen af f. eks. forstærker 2 i detaljer.

Denne forstærker får et signal på 3,16 * 11,5 
mV = ca. 36 mV. Og den skal aflevere ca. 
420 mV til sidste trin. Dette er altså de sig
nalniveauer, der skal behandles. Endvidere 
ønsker vi en fælles modkobling på ca. 20 dB, 
det vil sige 10 gange. Erfaringen siger, at 
dette ofte er en meget passende værdi. Går 
vi alt for højt op med modkoblingen, kan det 
give problemer med selvsving. Uden fælles
modkobling skal vi så have en forstærkning 
på ca. 115 gange eller ca. 10 i hver transistor, 
da det ikke kan betale sig at køre med alt 
for store forskelle i forstærkningen af de 
enkelte transistorer. Kollektormodstandene 
må ikke blive for store af hensyn til højfre
kvensegenskaberne — værdier omkring 1 
kohm er passende, kan man regne ud, og på 
den måde er vi endt med de komponentvær
dier, der ses på fig. 4. At denne forstærker 
også tilfredsstiller de ønskede krav, kan vi 
se ved at foretage en skitsemæssig bereg
ning af forstærkningen.
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Spænding til probe R5 +24 V

BREDBÅNDSFORSTÆRKER OG DETEKTOR TIL MILLIVOLTMETER 3.16 mv f .s .  50Hz-20mhz 15  % to i .

Fig. 3. Strømskema. Der er desværre en tegnefejl, som ikke har kunnet rettes, der mangler en forbin
delse mellem C49 og C50 yderst til højre ved meteret. Omtrentlige DC-strømme og -spændinger er skre

vet på.

Stykliste

Lytter, Philips eller Siemens standardtyper.
C25 125/16. 
C27 200/10. 
C33 125/16. 
C35 40/6. 
C40 160/25. 
C42 200/10.

C3 125 μF/16 V.
C5 125 μF/10 V.
C10 125 μF/16 V.
C12 200 μF/10 V.
C18 125/16.
C20 100/10.

C50 470/6. Denne kondensator bør have meget lille 
lækstrøm. Det tilrådes at måle lækstrømmen, in
den den sættes i. For 1 volt påtrykt bør der ikke 
løbe mere end 1 μA. Vi har brugt en tantallyt — 
men det er en dyr og ikke helt nødvendig for
nøjelse.

Øvrige kondensatorer:
C9 4,7 pF ± 0,25 pF, ker.
C15 20 μF/6 V, ITT TAG 20/6.
C24 3,9 pF ± 0,25 pF, ker.
C30 15 μF/10 V, ITT TAG 15/10.
C39 0,39 pF, ker., evt. to snoede ledninger.
C48 4,7 pF ± 0,25 pF.
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8: BF 115 eller BF 185.
T7 2N3903, 2N3904, MPS 834 eller lignende.
Dj OA47. OA95 kan benyttes, men da kan det mu

ligvis vise sig nødvendigt at udskifte R49 til 
22 kohm.

Her er Re den resulterende kollektormod- 
stand, det vil sige kollektormodstanden i pa
rallel med belastningsmodstanden og ud
gangsimpedansen af transistoren selv. Denne 
sidste modstand er stor — af størrelsesorde
nen 100 kohm, så den ser vi bort fra. Ind
gangsmodstanden af næste trin finder vi se
nere til ca. 3,5 kohm — den ser vi også bort 
fra. Rc er da blot selve kollektormodstanden.

FIG 4.

Re er den del af emittermodstanden, der er 
uafkoblet, og endelig er re en »indre« emit- 
termodstand, der altså kommer i serie med 
Re. re kan vi finde, når vi kender emitter- 
strømmen i transistoren, idet den er
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R1 47 kohm Rlg 47 kohm. R35 1 00 ohm.
R2 100 kohm. R19 27 kohm. R36 3,9 kohm.
R3 15 kohm. R20 100 ohm,. R37 1,5 kohm.
R4 0 ohm R21 10 kohm. R38 330 ohm.
R5 Se tekst. R22 1 kohm. R39 150 ohm,.
R6 8,2 kohm.              R23 100 ohm. R40 1,5 kohm.
R7 1,2 kohm.              R24 3,3 kohm. R41 15 kohm.
R8 82 ohm. R25 39 kohm. R42 2,7 kohm.
R9 5,6 kohm. R26 18 kohm. R43 18 kohm.
Rjo 47 kohm. R27 1,2 kohm. R44 68 ohm.
R14 39 kohm. R28 100 ohm. R45 220 ohm.
R12 1 kohm.                R29 5,6 kohm. R46 1 kohm.
Rj3 100 ohm. R30 1,8 kohm. R47 10 ohm.
R14 12 kohm. R31 22 ohm. R48 180 ohm.
R15 1,5 kohm. R32 1,5 kohm. R49 12 kohm.
R16 10 ohm. R33 22 kohm. R50 3,3 kohm.
R174.7 kohm. R34 12 kohm. R21 1,8 kohm.

P1 220 ohm, Philips EO97AD/220E.
P2 220 ohm, Philips EO97AD/220E.
C1, C7, C14, C16, C22, C29, C,41 C37, C44, C46. 
22 nF, Philips polyester, C 280AE/P22k.
C4, C6, Cu, C13, C19,

C21 C26, C28, C34, C36, C41, C43, c49.
100 nF, Philips polyester, S 280AE/P100K. 
C2, C8, C17, C23, C32, C38, C45, C47.
10 μF, 15 V, ITT TAG 10/15:

Ser vi bort fra en hel masse ting, der nor
malt ikke betyder ret meget, er forstærk
ningen af et transistortrin



LAVFREKVENSKARAKTERISTIK for voltmeter PR.G.2 
målt d. 1A/A 1967 2 NG. -0,5dB~55Hz

Fig. 5.

da

Er Ie således 1 mA, er re = 26 ohm. 
Forstærkningen af første transistor bliver

Indgangsimpedansen af transistoren kan 
findes som

(β + 1) • (Re + re) 
eller her ca. 100 • 126 eller ca. 12 kohm, idet 
β er strømforstærkningen. Denne indgangs
impedans skal senere ganges med ca. 10 på 
grund af fællesmodkoblingen, og vi ser altså, 
at det helt er basisforspændingsmodstandene, 
der bestemmer, hvor stor indgangsimpedan
sen bliver. Disse modstande sidder jo signal
mæssigt i parallel med den før fundne ind
gangsimpedans. Men det eneste afgørende er 
her, at vi ser, at dette trin ikke giver nogen 
nævneværdig belastning af det foregående 
trin.

Næste trin kører med en emitterstrøm på 
2 mA, det vil sige, at vi her får re = 13 ohm. 
Rc er kollektormodstanden på 1,8 kohm i pa
rallel med modkoblingsmodstandene på 1,2 
kohm + 100 ohm eller i alt 1,3 kohm. Rc bli
ver da 755 ohm, og vi finder forstærkningen 
til 755/(22 + 13) = 16,7 gange. Forstærknin
gen af hele forstærkeren uden modkobling 
bliver da 7,94 • 16,7 = 133 gange. Da vi har 
set bort fra en del ting under beregningerne, 
bliver forstærkningen en smule mindre.

Indgangsimpedansen af sidste trin 
bliver ca. 100 ' (22 + 13) = 3,5 kohm. 
Denne modstand er kun 3,5 gange 
kollektormodstanden i første trin, så 
det var måske lige groft nok, at vi 
regnede den effektive kollektormod- 
stand lig 1 kohm. Den herved ind
førte fejl er ca. 30 %, og forstærk
ningen vil derfor nærmere være 100 
gange end 133. Men det går jo nok 
endda!

Forstærkningen med modkobling 
bestemmes stort set ved spændings
delingen forårsaget af de 100 ohm og 
1,2 kohm. Vi får da

Av = 1,2 k + 100/100 = 13; 
trækker vi ca. 10 % fra dette tal, 

fordi vi har regnet lidt groft, lander vi — der 
var vi heldige — på ca. 11,5 gange, eller lige 
det, vi ønskede! Nu er disse udregninger ikke 
alt for nøjagtige, og modstande har også en 
tolerance, men fejlen kommer dog sikkert 
ikke meget over de 10 %, så det er jo nøjag
tigt nok til de fleste formål.

Endelig er der et problem, man ikke må 
glemme. Forstærkeren skulle aflevere ca. 
420 mV til næste trin, uden at der kommer 
forvrængning af signalet. Det er derfor, at 
sidste trin kører med en strøm på 2 mA, såle
des at der kan komme tilstrækkeligt spæn
dingsfald over den ikke alt for store kollek- 
tormodstand. Ved lavfrekvens kan trinet af
give lidt over 1 volt, uden at der sker noget, 
så der er også lidt plads for kapacitiv belast
ning og andet, der måtte ske. Det har i hvert 
fald vist sig, at der ikke optræder kompres
sion selv ved 30 MHz, så det skulle være 
godt nok.

Måske har nogen undret sig over, at man 
har ladet den sidste transistor forstærke 
dobbelt så meget som den første. Forklarin
gen er den, at skulle den første have forstær
ket mere, ville det have været nødvendigt at 
reducere emittermodstanden. Da den ende
lige forstærkning imidlertid bliver bestemt 
af denne, måtte de 1,2 kohm i modkoblingen 
reduceres tilsvarende. Men disse 1,2 kohm 
belaster udgangen ret kraftigt, og bliver de 
mindre endnu, ville det være gået galt med 
vores udstyringsområde! Altså er vi standset 
ved de valgte modstande.



Ser vi på den sidste af de tre forstærkere, 
vil man se, at her gør dette forhold sig endnu 
mere bemærket, og her med det uheldige 
resultat, at forstærkningen ikke kan blive 
så stor som for de andre forstærkere, hvis 
den skal behandle det samme frekvensom
råde.

Alle de andre modstande på diagrammet 
har kun til opgave at lægge arbejdspunkter 
ind, filtrere etc. Modstandene direkte i basis 
er parasitstoppere. Det er ikke sikkert, at de 
er nødvendige, men for en sikkerheds skyld 
er de taget med.

Komponenter.
Overalt er der brugt Beyschlag-modstande 

med 5 % tolerance. 10 % kunne dog sikkert 
også være brugt overalt. Beyschlag-modstan
de er valgt, fordi de er stabile og støjsvage. 
Almindelige Vitrohm SBT ville dog sand
synligvis gøre lige så god fyldest. Blot kan 
der måske komme vrøvl med støjen, hvis de 
bruges i basiskredsløbet og til kollektoren på 
de to første transistorer. Men det er ikke ret 
sandsynligt.

De store elektrolytkondensatorer er af Phi
lips eller Siemens fabrikat. Der er brugt stan
dardtyper.

Som overføringskondensatorer er der brugt 
de små dråbeformede fra ITT. Det er tantal
elektrolytkondensatorer, og de skulle være 
meget bedre end de sædvanlige lytter. Og, 
hvad der er ret væsentligt, de er annonceret 
til 1,80 kr. i OZ, så prisen er kun lidt højere 
end for de sædvanlige. Det skulle forresten 
ikke være umuligt, at de gik endnu længere 
ned i pris, hvis der kom lidt mere konkur
rence på det felt. Til sidst skal det da også 
med, at de ser særdeles nydelige ud — pæne, 
klare farver etc.

Over alle lytter sidder der en Philips poly
esterblok, således at afkoblingen og overfø
ringen også skulle være i orden ved højere 
frekvenser. Det er muligt, at det er overflø
digt at sætte noget parallelt med tantallyt
terne, men da vi i en anden forstærker fandt, 
at det gjorde en forskel, sidder der altså også 
en blok over dem her. For en sikkerheds 
skyld.

Endelig lover ITT ikke noget om, hvordan 
lytterne vil opføre sig ved højfrekvens, men 
da de praktisk talt er induktionsfrie, burde 
der ikke ske noget. Men det er jo også tilladt 
at prøve uden ekstra kondensator.

Transistorerne er alle, på nær den sidste, 
BF 115. Denne transistor er udmærket egnet, 
og den skulle jo også være noget i retning af 
standard nu. Den sidste transistor er en ame

rikaner. MPS 834 og 2N3904 fra Motorola 
skulle være egnede — vi har brugt dem i 
flæng. Pris — sikkert mellem 5 og 10 kr. 
Grunden til, at der ikke er anvendt en BF 115 
her, er, kollektorstrømmen på 10 mA er så 
stor, at BF 115 sløj er af. Men til gengæld 
skulle de andre være fine ved denne strøm 
(men ikke ved 1 mA!).

Hvad højfrekvensegenskaber angår er det 
kondensatoren over modkoblingsmodstande
ne, der er afgørende. Udelades den, vil der 
komme nogle grimme spidser. Det blev for
søgt til at begynde med, men det resulterede 
i, at den samlede forstærkning i opstillingen 
steg ca. 10 gange — muligvis mere. Den lille 
kondensator gør her underværker. Hvis nøj
agtigheden ved de højeste frekvenser ikke er 
afgørende — her menes frekvenser over ca. 
20 MHz — vil man uden videre kunne bruge 
den kondensatorstørrelse, der er foreskrevet 
i diagrammet, og kun hvis man vil have den 
fulde nøjagtighed med, er det nødvendigt at 
trimme den ind. På printet er der lavet plads 
til en sædvanlig kondensator — altså ikke en 
variabel. En trimning foregår altså ved at 
udskifte kondensatoren eller lodde en anden 
på tilledningerne til den første. Det er ikke 
en alt for fiks løsning, men hvad skal man 
gøre, når der ikke findes variable kondensa
torer til print med de kapacitetsværdier, der 
skal bruges her? Højfrekvensegenskaberne 
vil blive diskuteret senere.

Lavfrekvensegenskaberne er det lytterne, 
der afgør. Med de viste værdier vil man få 
en 2 %-frekvens på ca. 100 Hz, og den er fal
det omkring 5 °/o ved 50 Hz. Vil man gerne 
have voltmeteret til at gå længere ned, skulle 
man kunne klare det med at bruge mindre 
lytter i serie med modkoblingsmodstandene 
— altså mindske tantallytterne, der er på 
omkring 15 μF. Man skal dog ikke drive den
ne spøg for vidt, da der så meget let vil kunne 
komme en spids opad her. Men noget skal der 
nok kunne vindes på denne måde.

Der er sørget for, at alle forstærkere skæ
rer nogenlunde samtidigt af, så hvis man æn
drer noget i den ene, skal man gøre det til
svarende i den anden.

Lavfrekvenskarakteristikken er afbildet på 
fig. 5.

Detektoren.
Detektoren har givet os en masse vanske

ligheder. Normalt bruger man fire brokob
lede dioder til ensretningen, men hvis man 
ikke gør et eller andet kunstgreb, bliver ska
laen alt andet end lineær.

Det normalt brugte kunstgreb er at lade
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tig s.

noget af diodestrømmen indgå i modkoblin
gen, og på denne måde kan man også lave en 
meget fin linearitet.

Det har vi imidlertid ikke kunnet gøre.
For det første er det meget svært at lave 

det system sådan, at drejespoleinstrumentet 
ligger signalmæssigt på stel.*) En anden og 
meget værre ulempe opdager man, når man 
ser på, hvordan modkoblingen af diodestrøm
men lineariserer udslaget. Hvis man lader 
ensretteren detektere et sinusformet signal 
med frekvensen f, vil den diodestrøm, vi 
modkobler med, indeholde et hav af harmo
niske, og det er netop ved at modkoble sig
nalet inklusive de harmoniske, at vi laver 
lineariteten. Kommer f nu op i nærheden af

de 30 MHz, der er forstærkerens grænsefre
kvens, »opdager« den slet ikke, at vi mod
kobler, fordi den falder meget hurtigt af over 
den frekvens, og vi har altså ikke længere en 
lineær skala.

Løsningen blev at bruge en transistor som 
detektor, se fig. 3.

Ved hjælp af potentiometeret indstilles 
spændingen mellem basis og emitter, så der 
løber en ganske ringe strøm. Kommer der nu 
en positiv spænding, vil transistoren lukke 
op, mens der ingenting sker, hvis der kom
mer en negativ spænding. Vi har altså en 
ensretter, og på grund af den uafkoblede 
modstand i emitteren er der til og med en 
ret god linearitet.

Dette problem har Newlett-Packard løst fikst i 
deres 10 MHz mV-meter type 400 E. TR

Fig. 7.
Instrumentets skala 
1:1: Kan klippes ud og 
bruges direkte, eller 
kan affotograferes. Be
stilles instrumentet 
med færdigskala, kan 
tabellen på næste side 
benyttes.
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1. skala: Lineær deling mellem angivne målepunkter
10 = 96,00 grader 
5 = 47,00 grader 
4 = 37,45 grader 
3 = 28,13 grader
2 = 18,80 grader

1.5 = 13,94 grader
1 = 10,00 grader 

0,6 = 7,19 grader
0 = 4,00 grader

2. skala. Lineær deling mellem angivne målepunkter
3 = 90,96 grader
2 = 59,97 grader

1.5 = 45,46 grader
1 = 29,64 grader 

0,5 = 14,33 grader 
0,2 = 7,28 grader

3. skala. Logaritmisk deling mellem angivne 
målepunkter

+ 3 dB = 96,00 grader
0 dB = 67,27 grader

- 5 dB = 37,28 grader
- 10 dB = 21,00 grader
- 15 dB = 7,28 grader

0 dB = 1 mW 50 ohm.
Tabellen er rettet, så 0 dB punktet ligger i 300 

mV området.
Tabel for instrumentskala

Den ensrettede strøm udglattes af konden
satorerne, således at det er en ren jævnstrøm, 
der løber gennem instrumentet. Placeringen 
af dette er altså ganske ukritisk.

Det, vi måler på denne måde, er vel nær
mest spændingens middelværdi. Dette er 
jo rart at vide, hvis man skulle komme ud 
for at måle på ikke-sinusformede signaler.

Så vidt, så godt. Denne detektor har dog 
tre væsentlige ulemper. 1) Den skal helst have 
et kraftigt signal at arbejde med, 2) skalaen 
bliver ikke lineær i begyndelsen, og 3) hvile
spændingerne er ret kritiske.

Det sidste er nemmest at klare. Forsynings
spændingen på de 24 V er stabiliseret godt, 
så der er ingen nævneværdige variationer 
der. En diode er indsat for at kompensere for 
ændringen i basis-emitterspænding med tem
peraturen, og endelig er der et potmeter, der 
indstilles, så der går en »tomgangsstrøm« i 
instrumentet på ca. 3—5 μA. Det svarer til en 
viserbredde, men er ikke kritisk. På denne 
måde er der sørget for, at der ikke kommer 
målelige forskelle i følsomheden for tempe
raturer på mellem 0° og 50° C. (Ændringen 
målt til mindre end 1 %).

Det første er klaret ved at give detektoren 
et signal på 2,3 V. Et sådant signalniveau kan 
ret let frembringes.

Punkt 2 er det værste. På fig. 6 er vist, 
hvad der er galt. Man kan sige, at skalaen 
er lineær nok, det er bare nulpunktet, der lig
ger forkert. Hvis man ikke er interesseret i 
den nederste del af skalaen, kan man altså 
klare sig ved at flytte nulpunktet og så huske, 
at den nederste tiendedel ikke dur. Men det 
ser jo lidt fjollet ud, hvis viseren ikke står 
på nul, når der intet signal kommer!

Vil man have tegnet skalaen, kan man bru
ge den føromtalte kurve. Kondensatoren over 
de 1,8 kohm kompenserer frekvensgangen. 
Der er desværre ikke plads på printet til 
denne, den er så loddet fast på undersiden af 
printet eller tværs over de 1,8 kohm — det 
sker altid, at der skal mere med, end man 
oprindelig havde tænkt sig.

Instrumentet er fra Jensen Electric. Det er 
på 0,5 mA og er af typen DS 120B. Jensen 
leverer instrumentet med en speciel grad
skala, når man vil have en skala, der ikke er 
lineær. Det er denne gradskala, tabellen refe
rerer til. Hvis man bestiller instrumentet, kan 
man således vedlægge denne tabel og få lavet 
skalaen med det samme. Man skal blot huske 
at oplyse, at der skal være tre skalaer. En 
0 til 10, en 0 til 3,16 og endelig en dB-skala. 
Denne sidste har nulpunkt for 1 mW i 50 
ohm, det vil sige 0,223 V. Det vil være mest 
praktisk at referere til 0,316 V skalaen, altså 
lægge nulpunktet nær fuldt udslag. Dette er 
gjort på fig. 7.

Der er mulighed for, at vi vil lave skalaer 
fotografisk til dette instrument. Det vil af
hænge af efterspørgslen. Men man kan altså 
forhøre sig.

Til slut en advarsel. Det kan ikke betale 
sig at bruge et af de japanske instrumenter. 
Når man skal have dem i denne størrelse, er 
de ikke ret meget billigere, og der kan til 
gengæld være vrøvl med lineariteten.

Det anvendte instrument har rørviser, in
strumentbelysning og er justeret til ståltavle.

Reproducerbarhed.
For at undersøge om voltmeteret var ble

vet reproducerbart, sådan som vi ønskede, 
har vi bygget 5 eksemplarer. Her har det vist 
sig, at R4, der oprindelig var 39 ohm, skal 
kortsluttes. Desuden var der ikke forstærk
ning nok i ét af eksemplarerne. Det blev 
ordnet ved at sænke R38 fra 330 til 270 ohm.

Modstande og lytter er af samme produk
tionsserie, så vi kan ikke sige noget om, hvor 
store afvigelser der kan komme fra den lav
frekvenskurve, vi har angivet på fig. 5.

Derimod har vi omhyggeligt sørget for, at 
de transistorer og keramiske kompenserings
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kondensatorer, der sidder på de forskellige 
print, er af forskellige fabrikater og produk
tionsserier. Den resulterende spredning ses af 
fig. 8. (Læg mærke til, at den lodrette akse 
er forskudt).

For de amatører, der kan justere HF-ka- 
rakteristikken, vil det sikkert være en hjælp 
med en forklaring på, hvordan uregelmæs
sighederne opstår.

Den jævne stigning, som print nr. 1 har, 
skyldes, at detektoren er overkompenseret, 
de 4,7 pF skal gøres mindre, justeringen er 
meget »blød«.

De tre spidser, der findes på print nr. 4 
(ved 26, 28,5 og 30 MHz), skyldes, at den pro
duktionsserie af BF 115, der er anvendt, alle 
har et fT under middel. Man kan således 
skifte transistorerne, eller man kan øge fase
kondensatorerne i modkoblingen i hver for
stærker. Ved at ændre kondensatoren i én 
forstærker ad gangen kan man finde ud af, 
hvilken forstærker der laver hvilken spids 
og så efterhånden lægge dem på plads. Hvad 
dykket omkring 20 MHz på print nr. 4 skyl
des, vides ikke bestemt, men det er vist nok 
en kombination af kapacitiv belastning af 
emitterfølgeren, og af at den store fasedrej
ning i forstærker 1 giver forstærkeren en 
abnorm indgangsimpedans. (Er der nogen, der 
har en idé!?)

Vi har naturligvis ikke kunnet måle for
stærkerens langtidsstabilitet. Idet fællesmod
koblingen på 30 MHz er meget lille, er der 
mulighed for, at HF-egenskaberne kan ændre 
sig.

På den anden side har vi prøvet at varme 
voltmeteret op fra 0 grader til 50 grader med 
et konstant input-signal på 35 MHz, og det 
gav en ændring under 1 %>.

Når de parameterændringer, et sådant tem
peraturspring uvægerligt må medføre, ikke 
viser sig i resultaterne, vil vi heller ikke tro, 
at ældning giver nogle problemer.

Detektoren har ikke givet problemer m. 
h. t. reproducerbarhed.

Attenuator.
Diagram, se fig. 9. Indgangsimpedansen er 

50 ohm, og udgangsimpedansen varierer. 
Dette betyder dog ikke noget her. Der er be
nyttet almindelige modstande, som er blevet 
udsøgt til de ønskede værdier med en tole
rance bedre end 1 %. Modstanden på 26,4 
ohm er således en 27-ohms. Har man ikke 
mulighed for at få dem målt, skulle man nok 
kunne få de 26,4 ohm ved at bruge en alm. 
27 ohm 1 % i parallel med en 1,2 kohm 5 %.

Den mekaniske opbygning fremgår af fo
toet fig. 10. Der er benyttet en MEC-omskif- 
ter type 0-16, hvor kun hveranden terminal
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Fig. 10
Foto af attenuatoren 
(forstørret).

De anvendte modstande skal være af god 
kvalitet. Dels skal de være meget langtids
stabile, og dels bliver der loddet på dem på 
en ret brutal måde. Vi har anvendt alminde
lige Philips 1/4 W samt nogle fra Rosenthai, 
og de har alle vist sig at være udmærkede. 
SBT kan ikke bruges her.

Vi har kontrolleret attenuatoren ved hjælp 
af en HP-attenuator type 355D op til 30 MHz 
og har ikke kunnet måle nogen fejl — selv 
ved maximal dæmpning. Det vil sige, at fre
kvensfejlen vil være mindre end 0,5 %.

Når man justerer følsomheden af forstær
keren, kan det passende foregå med attenua
toren i 100 mV-stillingen; unøjagtigheder får 
da mindst indflydelse.

Mekanisk opbygning.
Den mekaniske opbygning er her foretaget 

på en plade parallel med forpladen, men skul
le ikke være kritisk, hvis blot visse elemen
tære grav er opfyldt. Printet skal kapsles ind 
i en »bølgeleder«-struktur. Den kan passende 
være 2 cm høj — så kan printet netop være 
deri. Den nærmere udformning er ikke kri
tisk, se fig. 11.

Printet skal stelles i begge ender, og det 
samme gælder de coaxkabler, der fører sig
nalet fra indgangen til attenuatoren og fra

er benyttet.**) De andre er stelflige. Mellem 
modstandene og udenom det hele er der mes
singblik til afskærmning, og det er meningen, 
at attenuatoren skal spændes op på en mel
lemplade. Hvis en sådan ikke benyttes, skal 
der anbringes en plade over modstandene, 
loddet til de viste skærmplader. På denne 
måde kommer hver enkelt modstand ind i en 
lille kasse for sig, kun åben mod omskifter
dækket. Det er afgørende, at modstandene 
ikke kan »se« hinanden. Ringen i midten, 
som modstandene er loddet på, er egentlig 
beregnet som mellemring i dørhængsler.

Man skal sørge for, at det inderste af stel
fligene bliver bidt af, så man ikke kommer 
til at kortslutte indgangen på denne måde.

Det fremgår forhåbentlig af fotoet, hvad 
der menes.
*** Fås med arretering i hveranden stilling som 

type 0-8. TR

ATTENUATOR 0 t i l * 6 0 d B
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FIS. 14 a.

Fig. 14.

Stykliste

R1 1,8 kohm. R5 6,8 kohm.
R2 47 ohm. R6 4,7 kohm.
R3 1,8 kohm. R7 1,8 kohm.
R4 15 ohm.
P1 1 kohm, Philips E086BC/lk.
D1 BY 122, Philips.
D2 ZF 9,1, Intermetall (ITT).
C1. 1000 μF/40 V, Siemens B 41010 el. lign.
C2 50 μF/35 Y.
C3 10 nF, polyester.
C4 μF/35 V (TAG 1/35).
T4 = T2 = BC 107.
T3 = 40314 (RCA), 2N1613 el. anden Si, NPN TO-5’er. 
Transformer Liibcke Tl-621.

denne til printet. Dette sidste kabel skal være 
så kort som muligt — helst ikke over 5 cm, 
hvorimod længden af det første er ukritisk.

Printet er afbildet i naturlig størrelse på 
fig 12. Vil man ikke lave det selv, er det mu
ligt, vi vil lave nogle. Materialet er epoxy
glasfiber, og prisen sikkert 15 kr. Muligvis 
vil der også blive lavet nogle på papirlaminat.

Fig. 13 viser printet fra oven. Komponent
placeringen skulle fremgå af figuren.

Endelig skal man sørge for, at spændings
forsyningen har ét og kun ét stelpunkt. Lade
strømmene skal holdes ude fra det øvrige 
kredsløb. Men det er jo en helt generel regel.

Spændingsforsyning.
Diagram vist på fig. 14. Man ser, at det er 

en traditionelt opbygget spændingsforsyning. 
Blot er der gjort lidt ekstra ud af stabiliteten 
samt af det kredsløb, der sørger for, at der 
ikke kommer sving. Det sidste kredsløb er 
kondensatoren på 10 nF i serie med en mod
stand på 47 ohm. Med dette led indsat skulle 
det være en umulighed, at der kan komme 
ustabilitet.

Da spændingen over zenerdioden varierer

lidt med strømmen igennem den, er der sør
get for, at hovedparten af strømmen gennem 
den kommer fra udgangen af forsyningen. Da 
spændingen her er næsten konstant, bliver 
zenerdioden kørt med nogenlunde konstant 
strøm uafhængig af netspændingen. Grunden 
til, at der er brugt 9,1 V zenerdiode, er, at en 
diode til denne spænding har en lille positiv 
temperaturkoefficient, der så nogenlunde kan 
kompensere for basis-emitterdiodens negati
ve temperaturkoefficient. Trimmepotentio
meteret er en lille fyr fra Philips. Det kan 
bruges, hvis man ikke bruger en printplade, 
der er tykkere end 1,5 mm.

Stab’en er »kortslutningssikker« på grund 
af den 15 ohms modstand, der sidder i serie 
med reguleringstransistoren. Det er den enk
leste måde at sikre en stab på. Og skal der 
ikke bruges mere strøm end her — ca. 100 mA 
— er tabet i denne modstand uden betyd
ning.

Ladeblokken er en Siemens type på 1 mF, 
35 V. Det er rigeligt til formålet, men det kan 
vist ikke betale sig at bruge en mindre.

Transformeren er fra Liibcke. Det er en 
lille en på 500 mA, 24 V, så den passer fint. 
Man må jo huske på, at en eventuel skala
lampe vil bruge lige så meget strøm som re
sten af opstillingen.

Har man lyst til at lave batteri- eller akku
mulatordrift, kan batteriet tilsluttes lige over 
ladeblokken — altså inden stabiliseringen. På 
den måde undgår man ubehageligheder forår
saget af varierende batterispænding. Batteri
drift kan være en fordel, for eksempel under 
antennemålinger.

Hele stab’en incl. effekttransistor - lade
blok er monteret på et lille separat print —
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Elektronisk 

dominospil

I USA tilbydes nu dette elek
troniske dominospil, hvormed 
kan bygges blere variationer af 
AM-modtagere, et elektronisk 
termometer, brandalarm, lysmå
ler, tonegenerator o. s. v. o. s. v. 
Brikkerne er komponenter og 
ledninger, og de holdes sammen 
af indbyggede magneter, der 
også sikrer en god elektrisk for
bindelse.

Systemet er helt i pagt med 
tiden, hurtigt bygget og hurtigt 
skilt ad igen. Om det vil blive 
nogen konkurrent til den gængse 
måde at bygge på med print og 
løse komponenter er nok tvivl
somt, men til undervisningsbrug 
er ideen slet ikke så dårlig. Do- 
minoet er udviklet i Tyskland og 
forhandles i USA af Raytheon.

se fig. 15 og 16. Om det mekaniske skal det 
blot siges, at serietransistoren ikke tager ska
de af en lille kølefinne — men det er ikke 
strengt nødvendigt med denne.

Til slut vil man måske spørge: Hvorfor har 
du lavet det på netop den måde — kunne man 
ikke have opnået mere, hvis man havde lavet 
det anderledes? Hertil kan vi blot sige, at 
hvis vi skulle starte forfra igen, havde vi for 
eks. nok brugt nogle bedre transistorer. — 
RCA’s type 40235 har et fT på ca. 1 GHz, og 
man ville nok kunne opnå den dobbelte bånd
bredde af forstærkeren uden at foretage an
dre ændringer med den. Da man ikke har 
brug for området fra 30 til 60 MHz, ville 
man kunne lade instrumentet falde mere ro
ligt af, og man ville så få en bedre stabilitet 
af forstærkningen ved høje frekvenser. End
videre ville der måske så være mulighed for

alligevel at benytte en diodebro til ensretnin
gen samt at udnytte denne i modkoblings
kredsløbet. På denne måde ville man mulig
vis kunne få den fine helt lineære skala. Der 
er mange muligheder for eksperimenter 
endnu. Grunden til, at vi er standset her, er 
den enkle, at vi nu har arbejdet med denne 
opstilling i 1½ år, så man kan vel nok sige, at 
det er på tide at få den færdig!

Men den 40235 skulle nu alligevel være et 
fordelagtigt bytte for BF 115 — blot har den 
desværre ikke helt samme sokkelforbindelse.

Artiklen fortsættes med beskrivelse af son
den, der giver høj indgangsimpedans, samt en 
spændingsleder, der tillader måling af højere 
spændinger.
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Af OZ2TE, Ove Lauridsen, 
Kilholmvej 42, Vanløse.

Bærbar station til VHF
II

Ni - Cd batteri
som effektforsyning for den portable station

Effektforsyningen af en portabel enhed, 
som forbruger selv det det absolut minimale 
fra batteriet, er nok det problem, som er van
skeligst at løse tilfredsstillende på amatør
basis.

Der må tages hensyn til følgende:
1) Batteriet må kunne genoplades og afla

des med stor virkningsgrad og med lang leve
tid.

2) Forholdet mellem kapacitet og fysisk ud
strækning må være så stort som muligt.

3) Spændingen må være konstant under af
ladning og ved variationer i omgivelsestempe
raturen.

4) Elementerne må udgøre en isoleret og 
tæt enhed, der kan anbringes i det elektro
niske udstyr uden at skade dette.

Hvis disse forudsætninger skulle opfyldes 
fuldt ud, ville udgifterne blive uoverkomme
lige, og vi må igen til at indgå et forlig mel
lem økonomien og det i amatørpraksis til
strækkelige.

Det forhold, at elementet skal kunne genop
lades, betyder ikke nødvendigvis genoplad
ning fra en elektrisk kilde. Man kunne f. eks. 
tænke sig, at en af de aktive kemiske bestand
dele opbruges, således at en genopladning 
sker ved ny påfyldning. En sådan »påfyld
ning« kunne også omfatte isotoper, som ved 
radioaktiv nedbrydning med deraf følgende 
opvarmning af termoelementer ville udgøre 
en DC-generator.

Her vil isotoper fra kunstigt frembragte 
grundstoffer som f. eks. californium 252 og 
254 være udmærket egnede som intensive 
neutronkilder, hvor neutronernes kinetiske 
energi omdannes til varme, der igen omdan
nes til elektricitet via termoelementer.

I dag bruges Plutonium 238, da Californium 
endnu ikke haves i større mængder til en bil
lig pris.

For OZ-amatøren er det dog mere naturligt 
at benytte sig af en elektrisk genopladning, 
idet opladningsenheden kan bruges som pri
mær strømforsyning, når man er i nærheden 
af en stikkontakt.

Elementer eller kemiske celler til elektrisk 
genopladning findes ikke i særlig mange va
riationer. En type er den almindelige bly
akkumulator, men den udvikler ubehagelige 
gasarter under opladningen og indeholder 
desuden ætsende kemikalier, som hurtigt vil 
trænge ud til omgivelserne. Blyakkumulato
ren, som har den fordel, at den er billig, kan 
bruges som separat batteri med stor kapaci
tet, hvis man vil køre med stationen i lang tid 
uden at kunne komme til lysnettet.

En anden type er den alkaliske nikkelcad- 
miumakkumulator, som findes i to udførelser. 
En type er med flydende elektrolyt og med 
en mekanisk opbygning, som svarer nogen
lunde til blyakkumulatorens. Den anden type 
er den gastætte celle, hvor elektrolytten er 
opsuget i en porøs masse mellem elektroder
ne, som holdes på plads af nikkeltråde. Denne 
celleopbygning kan tilfredsstille vore krav 
til effektforsyningen, og vi vil derfor se nær
mere på, hvorledes cellerne bedst anvendes i 
praksis.

En enkel, fuldt opladet celle har en EMK 
på 1,45 V. Denne spænding bestemmer antal
let af celler i batteriet, jeg har valgt 28 V. 
Der skal altså bruges 20 celler, hvis størrelse 
bestemmer antallet af mAh eller kapaciteten. 
Enhederne leveres i form af runde eller fir
kantede celler eller som »knapceller«, der
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især egner sig til seriebatterier, idet man 
stabler dem til en søjle, hvorefter de trækkes 
over med en beskyttende plastichinde. Jeg 
har anvendt 20 stk. rundceller type 451 D 
med en kapacitet på 450 mAh.

Stålhylster ( negativ pol)

Negativ elektrode (Cd)

Positiv elektrode [Ni(0H)x] x=2,3

Snit vinkelret gennem en rundcelle.
FIG. 1.

Lad os se på, hvad der sker ved opladning 
og afladning af en sådan celle.
2 Ni (OH)3 + KOH + Cd

2 Ni (OH)2 + KOH + Cd (OH)2

Reaktionen forløber mod højre ved aflad
ning, mod venstre ved opladning.

Under opladningen bliver nikkeloxid re- 
oxideret til et højere oxidationstrin, samtidig 
med at cadmiumoxid reduceres. Cellen inde
holder overskud af oxideret cadmium ved den 
negative elektrode, således at nikkelelektro
den oplades først. Hvis cellen overoplades, 
diffunderer den ilt, som herved produceres 
ved Ni-elektroden, over til Cd-elektroden, 
hvor den reduceres. Dette er en slags kemisk 
sikring mod overopladning, og det forhindrer, 
at der opstår et overtryk i cellen.

En fuldt afladet celle kan godt være helt 
nede på 0 V, uden at den tager skade heraf, 
men det normale er, at en afladet celle lig
ger på ca. 1,10 V, da man ved at aflade herfra 
til 0 V næsten ikke får nogen energi ud af 
cellen. Når man kobler flere sammen i serie, 
vil det være tilrådeligt at holde min. spæn
ding pr. celle ved 1 V. Ved fortsat belastning 
falder spændingen meget hurtigt, og man ri
sikerer, at en celle i batteriet skifter polaritet, 
hvis den er mindre opladet end de andre. Der 
sker dog ikke nogen uoprettelig skade herved, 
og cellen kan genoplades til fuld ydedygtig
hed. For at forhindre, at der som følge af en 
ompoling løber strøm den forkerte vej i serie
batteriet, kan man indsætte en diode mellem 
sidste celle og stel med anoden til stel.

Opladningsfaktoren er 1,4; d. v. s. at der 
skal oplades 1,4 gange afladningstiden. Under 
opladningen må man sikre sig, at ladestrøm
men ikke overskrider 1,2 X 1/10 af kapacite
ten (i dette tilfælde 1,2 X 1/10 X 450 = 54 
mA) og ved afslutningen af opladningen ikke 
over 1/10 af kapaciteten. Vælges spændingen

fra netopladningsdelen således, at den ligger 
nogenlunde på batterispændingen, når bat
teriet er fuldt opladet, vil ladestrømmen auto
matisk synke fra en max. værdi til nul, idet 
man ved slutningen af opladningen har to 
spændingskilder med samme EMK, hvor ens 
poler er i forbindelse.

Ved afladning af en celle sker der rent ke
misk følgende: I den negative elektrode bli
ver cadmium oxideret, d. v. s. at det afgiver 
elektroner, mens der ved den positive elek
trode finder en hermed ækvivalent reduktion 
sted, idet nikkeloxid får et lavere oxidations
trin ved optagning af elektroner. Elektrolyt
ten er ikke medvirkende ved elektrodereak
tionen, hvilket medfører, at potentialet holder 
sig konstant. Den maximale afladestrøm ved 
kontinuerlig belastning må helst ikke over
skride den værdi, som angives ved kapacite
ten målt i mA (her 450 mA). Belastes der kun 
i kort tid, kan den dobbelte strøm dog godt 
trækkes uden at påføre elementerne varig 
skade, men større afladestrøm betyder min
dre virkningsgrad mellem opladning og af
ladning.

Overlades et fuldt opladet element til sig 
selv, vil det ligge og selvaflade ganske lang
somt. Forhøjes omgivelsestemperaturen, sti
ger selvafladestrømmen, men opbevares ele
mentet på et tørt sted ved en temperatur på 
20 °C, vil kun ca. 40 % af kapaciteten være 
forsvundet ved selvafladning i løbet af 6 må
neder.

Elementets ladetilstand giver sig udslag i 
skiftende værdier for den indre modstand.

Følgende opgives for rundcelle type 451 D:
Fuldt opladet: 175 mohm.
Halvt afladet: 220 mohm.
Afladet: 400 mohm.
Fig. 2 viser strømforsyningsdelen halvske

matisk. Jackstik (1) bruges ved genopladning 
af batteriet og jackstik (2) ved netdrift af sta
tionen. Som relæ anvendes et med så mange 
skiftekontakter som muligt for at kunne ud
føre så mange relæfunktioner som muligt 
med minimal relæstrøm.

Med hensyn til selve reguleringsenheden 
skal følgende nævnes: I stedet for AD 149 er 
valgt en anden transistor type TI3028 (Dansk 
Mini Radio), som kan tåle større spændinger. 
Det er ikke rart at få ca. 30 V på udgangen 
af enheden ved gennemslag i serietransisto
ren, hvilket nemt sker med AD149. I differen
tialforstærkeren har jeg anvendt 2N706 i ste
det for AC127. Transformeren i strømforsy
ningen kan passende være Lübcke T4-623, 
som giver 1 A ved 28 V. Mere kan der vist 
ikke siges om strømforsyningen.
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Det er vigtigt, at spændingerne er stabili
seret godt, da vi med en portabel enhed kan 
komme ud for ret store svingninger i omgi
velsestemperatur (ca. 40 “C) fra vinter til 
sommer. Her er det vigtigt, at zenerdioderne 
enten har en temp.koeff. på nul eller er kom
penseret f. eks. med dioder, som har modsat 
temp.koeff. I øvrigt vil jeg henvise til en ud
mærket lille bog af Mullard om strømforsy
ninger: Voltage Regulator (zener) Diodes. 
August 1966.

En speciel type Ni-Cd celle.
Ved at indføre en ekstra elektrode i celle

opbygningen kan opladningstiden nedsættes 
til 1/15 af den oprindelige opladningstid, sam
tidig med at denne elektrode kan anvendes i 
forbindelse med en overtrykssikring.

Anbringes elektroden som vist i fig. 3, fun
gerer den som en detektor, der giver signal, 
når opladningen er til ende. Dette signal 
fremkommer ved den elektrokemiske rekom
bination af ilten, som produceres ved elektro

REDAKTIONELT

De udenlandske amatørblade, som blev averteret 
til uddeling i aprilnummeret, blev revet væk, og 
der var desværre nogle, som kom for sent og intet 
har fået. Til disse skal siges, at de er ikke glemt, 
og de skal nok få, så snart der er lager igen!

Det tekniske stof, som modtages fra medlem
merne, har normalt en vis gennemløbstid. Det kan 
ske, at en artikel, der modtages lige før den l.ste, 
kommer med i det førstkommende OZ, men der vil 
normalt gå en måned, måske to, bl. a. fordi tegnin
gerne skal rentegnes, og det skal tage sin tid. Til 
de forfattere, som skriver fortsatte artikler, må jeg 
derfor sige: send enten alle artikler på én gang eller 
én hver måned, men vent ikke med at sende, til den 
foregående har været i bladet, for så kommer der 
til at gå én eller to måneder mellem artiklerne.

FIG-'4.

Disse celler fremstilles af General Electric i 
størrelser på 3, 6, 12, 20 og 40 Ah

dematerialerne. Signalet anvendes til at kon
trollere opladestrømmen, og samtidig har man 
sikret sig mod, at der opstår iltovertryk i cel
len, der som følge heraf kan konstrueres med 
tyndere vægge, hvilket gør den lettere. Sør
ger man for, at denne hjælpeelektrode får et 
rimeligt stort areal, bevirker det, at cellens 
indre modstand bliver formindsket, hvilket er 
en fordel, når den skal anvendes som strøm- 
forsyningsenhed for halvlederkredsløb.

Oevrtryksvariationen som funktion af over
opladningstid kan ses på fig. 4.

Til sidste artikel (OZ nr. 4, 1967) er følgen
de at bemærke:

Krystaloscillatoren skal have + 6 volt ze- 
nerstab.

Emittermodstanden til Trio skal være på 
68 ohm.

Sealectro teflonkomponenter fås gennem 
Oskar Pade, Emilievej 1, Charlottenlund. ^

Teknisk brevkasse må undværes i dette nummer. 
6NF skriver fra sin sommer-QTH og beklager, at 
han har glemt alle brevkasse-brevene derhjemme. 
Brevkassen kommer igen i augustnummeret, så hvis 
du har nogle problemer, kan du blot skrive til 
OZ6NF, G. Juul-Nyholm, Hirsebakken 7, Måløv. 
Har spørgsmålet interesse for en større kreds, kom
mer det i OZ, i modsat fald svarer 6NF direkte. 
Og ingen behøver at være bange for at blive til 
grin på grund af et „dumt" spørgsmål (der findes 
forresten ingen dumme spørgsmål, kun dumme 
svar), for brevskrivernes navne når ikke længere 
end til 6NF.

Antennebogen, som 6PA omtalte i juni OZ, skulle 
vi se at få lidt gang i. Det er ikke mange, der hidtil 
har vist intersse for sagen, så der er stadig enkelte 
ledige pladser! Skriv og fortæl, hvad du kan bidrage 
med. vy 73 de 7AQ
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En krystaltester
Af OZ7AQ

Selv om krystalstyring af senderen anven
des mindre og mindre i sin oprindelige form, 
bruger amatøren stadig flere kvartskrystal
ler. De bruges i modtagerens convertere og 
ESB-senderens do., til krystalfiltre o. s. v. 
Mange amatører får da også efterhånden 
samlet sig et ikke helt ubetydeligt lager af 
surpluskrystaller på mere eller — navnlig — 
mindre anvendelige frekvenser. Jeg har selv 
en hel kassefuld, og da jeg for nogen tid si
den -skulle lave nogle forsøg med at flytte 
nogle filterkrystaller på plads, blev trigger- 
pulsen kraftig nok til at udløse denne krystal
tester.

Apparatet er beregnet til at prøve parallel- 
resonans-krystaller. Skal man bruge testeren 
til kontrol af et krystals nøjagtige frekvens, 
og ikke blot til at se om det kan svinge, er det 
nødvendigt at sørge for, at den kapacitet, der 
hænger tværs over krystallet, er den for den 
pågældende type specificerede. I de fleste til
fælde er denne kapacitet 30 pF, men 20, 32 
eller 50 pF kan forekomme i visse tilfælde. 
Jeg lavede min tester således, at parallelka
paciteten kan varieres mellem 25 og 35 pF. 
Oscillatoren er en Colpitts, som for at få ka
paciteten ned på den omtalte lave værdi er 
modificeret til en slags Clapp med de 15 pF 
mellem transistorens basis og krystallet Den
ne samt den variable kondensator på 10 pF 
var., som sidder direkte over krystallet, med
fører, at oscillatoren svinger noget svagere, 
end den ellers ville gøre. Dette kan betyde, 
at træge krystaller ikke svinger. Det vil der
for være en fordel at lægge drejekondensato- 
ren parallelt med de 15 pF, men så skal den 
opspændes isoleret og forsynes med et isole
ret koblingsled til knappen. Man kan imidler
tid også bytte om på krystal og seriekonden
sator, således at denne ligger på stel. Ulem
pen ved at have krystallet svævende er nor
malt ringe.

Som vist på diagrammet arbejder oscilla
toren fint med krystaller i området 2—15 
MHz, drosselspolen hjælper noget i den lave 
ende. Krystaller af type FT241A og tilsva
rende mere lavfrekvente typer kan ikke ar
bejde i denne opstilling.

Jeg har forsynet drejekondensatoren med 
en kalibreret skala, inddelt i pF. Man kan da 
måle krystallets rigtige frekvens ved at ind
stille til de nævnte 30 pF, og man kan aflæse, 
den parallelkapacitet, der kræves, for at det 
kan bringes til at svinge på en ønsket fre
kvens.

Kalibrering af pF-skalaen kan lettest ske 
ved hjælp af en kapacitetsmåler, der tilkobles 
krystalholderen, idet krystallet naturligvis 
ikke sættes i. Transistoren vil dæmpe noget, 
således at den målte kapacitet synes at have 
et ret lavt Q, men dette er uden videre be
tydning.

Man skulle også kunne indsætte en pas
sende, kendt selvinduktion og lade oscillato
ren svinge som alm. LC-oscillator. Af den 
målte frekvens kan kapaciteten da udregnes 
med tilstrækkelig god nøjagtighed. Jeg brugte 
selv den første metode.

Oscillatoren efterfølges af et forstærker
trin, der er ret almindeligt. Transformeren 
er viklet gennem to små ferritrør på den sæd
vanlige måde. Sekundæren kan belastes med 
50 ohm (en elektronisk tæller i enden af et 
coaxkabel). Detektoren kobles til et udven
digt mikroamperemeter, som viser, når oscil
latoren svinger, og hvis udslag er et mål for 
krystallets aktivitet. Med de viste værdier fås 
ca. 60 μA med de mest aktive krystaller. Den 
normale udgangsspænding over de 50 ohm 
er i nærheden af 1 Vpp eller ca. 350 mVeff. 
Outputtet bør i givet fald indjusteres med 
koblingskondensatoren på 15 pF mellem os
cillator og forstærkertrin.

Apparatet er opbygget i en støbt metal
kasse (Eddystone, fås gennem Rudolph 
Schmidt) med udvendige mål ca. 120X95X57 
mm. Bunden, der vender opad, er forsynet 
med alle de forskellige typer af fatninger til 
krystaller, som menes at kunne blive aktu
elle. De forbindes naturligvis alle i parallel. 
Drejekondensatoren er en gammel »Wave- 
master«. Komponenterne sidder på et univer
salprint, og kassen er forsynet med coaxstik 
samt bøsninger til de 12 V forsyning samt 
meteret.
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QR-Nicolai.

Atmosfærisk elektricitet.

Spørgsmålene vedrørende atmosfærens elektrici
tet har optaget sindene de sidste 100 år, ja, allerede 
så langt tilbage som i 1861 oprettede den kendte 
forsker W. Thomson (lord Kelvin) det første luft
elektriske laboratorium i Kew ved London. Dette 
laboratorium har arbejdet uafbrudt siden dengang. 
De luftelektriske problemer angår os alle. De har 
indflydelse på vejr og vind, ja, selv på radioama
tørernes gode humør, dette falder nemlig adskil
lige grader, når al modtagning umuliggøres på 
grund af QRN.

Omkring århundredskiftet var man gennem en 
række sideløbende iagttagelser blevet i stand til at 
opstille følgende teori angående luftelektriciteten: 
Fra tidernes morgen har jorden fået tildelt en nega
tiv ladning, som giver sig udtryk i det atmosfæri
ske vertikalfelt. Nu er luften en isolator, og den 
elektriske ladning kan kun forlade jorden, når vand 
fordamper. Det betyder, at vertikalfeltet taber i 
negativ værdi, medens på den anden side nedbør 
vil give en forøgelse af den negative elektricitet på 
selve nedbørsstedet. Det fordampede betragtes altså 
som negativ ladningsbærer, og kun gennem denne 
fordampning ændres de elektriske forhold.

Nu konstaterede man imidlertid, at luften ikke 
helt er den absolutte isolator, men at luft altid har 
en vis ledningsevne, og så var det da, det spørgs
mål meldte sig, hvad denne ledningsevne skyldtes; 
nu havde man jo ellers en gang for alle fastlagt, 
at luft ikke er i stand til at lede elektricitet.

Man fandt ud af, at denne ledningsevne, selv om 
den var beskeden, skyldtes de såkaldte atmosfæri
ske ioner. En ion er for eks. et atom, der har mistet 
en elektron med sin tilhørende elektriske ladning. 
Et sådant atom er altså positiv elektrisk og benæv
nes en positiv ion.

Der findes adskillige årsager til, at den ellers ikke 
ledende, tørre luft får spaltet nogle af sine moleky-

Fig. 1.
Til påvisning og måling af luftens ledningsevne og 
dermed af tilstedeværelsen af luftioner kan man 
benytte et luftrum med to elektroder, altså en luft
kondensat or, som er forbundet med et batteri og et 

galvanometer i serie.

ler eller atomer, det sker ved påvirkning udefra. 
Hvis luften bestråles med røntgenstråler, med ultra
violet lys eller med stråler fra radioaktive stoffer, 
vil en del af luftmolekylerne gå itu. Det samme 
sker, hvis et luftmolekyle rammes af en elektron 
eller en ion. Her kan luftmolekylerne ligefrem slås 
itu. Dette kaldes stødionisation. Her har vi årsa
gerne til, at luften, som ellers er meget isolerende, 
kan blive svagt ledende. Hvis den ioniserende virk
ning ophører, vil ionerne meget hurtigt ophøre at 
eksistere. Udladningerne kan ikke holde sig selv 
i gang, og så længe luften ioniseres, vil der ind
træde en ligevægtstilstand, hvori ionkoncentratio
nen bestemmes af, at der i hvert sekund forsvin
der lige så mange ioner, som der dannes.

Man kan til påvisning og måling af luftens led
ningsevne og for at få konstateret tilstedeværelsen 
af luftioner benytte sig af en simpel opstilling som 
vist i fig. 1. Her har man et luftmellemrum mellem 
to kondensatorplader, der er forbundet i serie med 
et batteri og et galvanometer. Med et sådan fint
mærkende måleinstrument kan man måle strømme 
ned til 10-10 ampere. Ioniseringen kan imidlertid 
være så ringe, at de ionstrømme der opnås er så 
små at instrumentet ikke kan registrere dem. Man 
måler da ionstrømmen ved opladning eller aflad
ning af et følsomt elektrometer, fig. 2). Her forbin
der man den ene kondensatorplade med elektro- 
metrets indre system, den anden med elektrometer- 
huset som jordforbindes. Man giver elektrometret 
en spænding V og iagttager spændingstabet pr. se
kund, kender man kondensatorens størrelse (incl, 
elektrometerbladene), er man i stand til at bestemme 
strømmen med en usikkerhed på 10-14 ampere. 
Med et følsomt elektrometer med lille kapacitet er 
man i stand til at måle endnu mindre strømstyrker.

Selve luftionernes vandringshastighed er også 
nøje studeret. Man har bestemt bevægeligheden af 
ioner i atmosfærisk luft til at være omkring 1 cm/ 
sec. pr. volt/cm. De negative ioners bevægelighed 
findes eksperimentelt at være noget større end de 
positive ioners. Dette hidrører fra, at de negative 
ioner begynder deres tilværelse som frie elektro
ner, i hvilken tilstand deres masse kun er 1/1840 
af et brintatoms masse. Den gennemsnitlige masse 
for en negativ ion i dens levetid bliver derfor noget
mindre end for en positiv ion, hvorfor bevægelig
heden bliver større. De ioner, der dannes ved ioni

sering af luftens molekyler, vil 
udelukkende være lette ioner. 
Disse ioner vil kun have en be
grænset levetid, idet de kan for
svinde ved rekombination med
andre lette ioner med modsat
fortegn. De kan også kombineres 
med modsat ladede tunge ioner 
eller med uladede kerner etc. 
Som et gennemsnit med meget 
stor uafhængighed angiver Isra
el, at tætheden af lette ioner 
over fastland i nærheden af 
jordoverfladen er ca. 480 ioner 
pr. cm3 for negative ioner.

Fig. 2.
Med et fintmærkende galvanometer kan måles 
strømme ned til ca. 10-10 amp., men hvis ionise
ringen ikke er meget kraftig, er de ionstrømme, der 
opnås, betydeligt mindre end dette; man måler da 
ionstrømmen ved afladning eller opladning af et 

følsomt elektrometer.
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Med voksende højde vil man finde voksende ion- 
tætheder på grund af den kosmiske strålings tilta
gende indflydelse. Der opstår nu en vis spænding 
mellem jord og luft og mellem de forskellige luft
lag, således at jorden er negativ og luften positiv 
elektrisk. Potentialforskellen er ved jordens over
flade 100 volt pr. meter, men i store højder væsent
lig mindre. I 6 km højde kun ca. 7 volt. Tallene er 
kun omtrentlige, de varierer stærkt med årstid, 
skydækket og vejrforholdene.

Disse spændinger er alt for små til at frembringe 
lyn, idet der dertil kræves spændinger på omkring 
10.000 volt pr. cm, altså mange millioner volt for 
lyn af almindelig længde, 1 til 2 km. Forholdene her 
forklares på følgende måde: Ved de almindelige 
forhold, hvor under tordenvejr optræder, er der 
meget stærkt opstigende luftstrømme med en meget 
kraftig fortætning af vanddampene i luftstrømmen. 
De typiske tordenskyer er jo meget store massive 
cumulusskyer, hvorfra der falder voldsom regn. Da 
der samtidig under regnvejret er kraftige opadgå
ende luftstrømme, forstøves vandet. Det er iagttaget 
ved vandfald, at den omgivende luft med sit ind
hold af mikroskopiske vanddråber bliver negativ 
elektrisk, medens selve de faldende vandmasser bli
ver positiv elektrisk. Det er noget lignende, der 
finder sted i tordenskyen med de kraftige opvinde, 
der blæser vanddråberne itu og fører de fine nega
tivt ladede vanddråber med sig, medens de reste
rende større positivt ladede vanddråber hovedsage
lig bliver på stedet. Derved er opnået den adskil
lelse af de elektriske ladninger, som bevirker de 
høje spændingsforskelle. Dette er i overensstem
melse med den kendsgerning, at cumulusskyer er 
positive forneden og negative foroven.

En anden elektricitetsfrembringende årsag skyl
des, at vanddråber, der befinder sig i et elektrisk 
felt mellem for eks. en negativ ladning forneden og

positiv strøm til jorden positiv strøm fra jorden

Fig. 3.
Det luftelektriske kredsløb.

en positiv foroven, vil blive elektrisk ved forde
ling, så dens nederste halvdel bliver positiv og den 
øverste negativ. Under sit fald gennem luften vil 
dråben da kunne indfange negative ioner fra luften, 
medens de positive ioner vil frastødes fra dråbens 
underside. Derved bliver faldende regndråber nega
tivt ladede, medens skyen ovenover bliver mere og 
mere positiv. Så snart adskillelsen af ladningerne 
i skyen har frembragt tilstrækkelig høje spændin
ger (10.000 volt), kommer udladningen i gang i form 
af et lyn, der kan forplante sig over lange stræk
ninger. 90 % af alle lyn sker mellem skyerne ind
byrdes. Spændingsforskellen mellem enderne på et 
almindeligt lyn på et par km længde er ca. 40 mil
lioner volt, medens elektricitetsmængden kun er 
ca. 1 coulomb. Fotografier af lyn optaget med et 
bevæget kamera viser, at lynet består af flere på 
hinanden følgende udladninger gennem den samme 
bane, hvoraf første udlanding tjener til at ioni
sere luften og derved bane vej for hovedudladnin
gen, som kun varer ca. 1/10.000 sec. Strømstyrken 
bliver derfor omkring 10.000 ampere. Den stærke 
og hurtige opvarmning af luften, som finder sted, 
giver anledning til en pludselig udvidelse, der ytrer 
sig som et tordenskrald. Dette lyder ikke som et 
kortvarigt knald, men som en langstrakt buldren, 
idet lyden fra den fjerne ende af lynet vil ankom
me senere til iagttageren end fra den nærmeste på 
grund af lydens forholdsvis ringe hastighed. Men 
også lydens tilbagekastning fra skyer kan med
virke til at forlænge skraldets varighed.

Det meste radiostøj står i forbindelse med lyn
nedslag. Et lyn, der kun varer en brøkdel af et 
sekund, udvikler alligevel en mægtig energi. I den 
kilometerlange lynbane kan der løbe en elektrisk 
strøm på op til 200.000 ampere, drevet af en spæn
ding på indtil 1000 millioner volt. En lille del af 
denne energi omsættes til en forvirret blanding af 
radiobølger med svingningstal fra 100 pr. sekund til
30.000. I radiomodtagerens højttaler omsættes disse 
elektriske svingninger til lydsvingninger med sam
me svingningstal, og de ligger netop indenfor det 
toneområde, som det menneskelige øre kan opfatte. 
Resultatet af lynet bliver derfor en kortvarig støj 
i højttalerne, et klik eller et brag, fordi der ikke 
er tale om en ren tone, men om en forvirret blan
ding af toner.

Det er ikke ofte, der kommer en fløjtetone i højt
taleren, så man skal være meget heldig, og dog var 
det denne fløjtetone, som satte en række under
søgelser i gang, der gav en hel serie oplysninger til 
forståelse af atmosfærens natur og de elektriske 
forhold omkring denne. Disse fløjtetoner blev obser-

Fig. 4.
Ækvivalentdiagram for det luftelektriske kredsløb.
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veret under den første verdenskrig, hvor man søgte 
at aflytte de allieredes telefonsamtaler. Manden, der 
gjorde opdagelsen, hed Barkhausen. Han satte to 
metalstokke i jorden med flere hundrede meters 
afstand og trak ledninger fra hver hen til en hoved
telefon. Barkhausen vidste ikke på dette tidspunkt, 
at ledningerne optrådte som antenne, og at det var 
radiosignaler, han opfattede. Fløjtetonerne lyder 
først meget højt, men så bliver de dybere og dybere, 
indtil de forsvinder i løbet af et par sekunder. Disse 
fløjtetoner skyldes lyn, de kommer dog først som 
det sædvanlige klik med støj og skrald, og derefter 
kommer — hvis man er heldig — så fløjtet, og man 
skal være meget heldig, thi ikke ethvert lyn ender 
i fløjtetoner.

25 år efter denne første observation havde man 
forklaringen, der lyder sådan: De radiobølger, der 
fremkalder fløjtetonen, går ikke direkte fra lynet 
til radioapparatet. Hvis lynet slår ned i Danmark, 
vil radiobølgerne, når de når vor højttaler, have 
været helt nede på den sydlige halvkugle og tilbage 
igen. Det klik, man straks hører i højttaleren, når 
man ser lynet, er den elektriske udladning, som 
direkte går ind i radioapparatet, men samtidig sen
des udladninger op i ionosfæren. Her bliver de nødt 
til at følge jordens magnetiske kraftlinier, det vil 
sige på vej ud i rummet til det punkt på den syd
lige halvkugle, hvor kraftlinierne ender, men her
efter går vejen tilbage ad samme rute, hvorefter 
den et par sekunder senere høres i højttaleren som 
en fløjtetone. De to sekunder, der går, fra klikket 
til fløjtetonen lyder, er netop den tid, som var be
regnet for radiobølgernes vandring frem og tilbage 
gennem den angivne bane. Samtidig kunne man 
forklare en tidligere iagttagelse, at der undertiden 
kun hørtes korte fløjtetoner uden klik i radioen. 
Det drejede sig om et lynnedslag på jordens mod
satte halvkugle. Da radiobølgen i dette tilfælde kun 
gennemvandrede banen mellem de to halvkugler 
én gang, blev tidsforskellen mellem høje og lave 
frekvenser kun halv så stor, og fløjtetonen da kun 
halv så lang.

Når lynene trods de lange svinkeærinder kan ind
virke på vore radioapparater, vil vi altså ikke alene 
være udsat for QRN, når tordenvejr driver hen 
over os, men, som det fremgår, vi vil også blive 
drillet af udladninger fra meget fjerne afstande, 
selv om vor egen horisont ligger badet i sollys.

For at få et skøn over den energimængde, som 
lynene er udtryk for, kan man anvende en af Brooks 
udarbejdet oversigt. Han finder, at der gennem
snitligt hvert øjeblik er ca. 1800 tordensystemer i 
aktivitet døgnet rundt. Fra hvert ar disse får vi ca. 
200 lyn pr. time. Chalmers og Little har målt den 
totale vertikalstrøm under tordenvejr til at være 
ca. 10-8 A pr. m2. Et tordenvejrs horisontale ud
strækning er i almindelighed 50 til 80 km2, sættes 
i gennemsnit udstrækningen til 65 km2, og regnes 
der med 1800 samtidigt virkende tordensystemer, 
ja, så kan man jo selv regne ud, at det sammenlagt 
er store elektriske kræfter, der virker omkring os.

Nu skal der jo for at kunne få god modtagning 
være gode udbredelsesforhold. Det er heldigvis 
det samme for QRN’en. Dens udbredelsesforhold er 
også afhængig af forholdene i de højere luftlag, så 
tordenvejr, der ligger længere væk, generer os da 
heldigvis ikke hver dag.

Poul Andersen.

V Æ R K S T E D S T E K N I K
Kombiboret.

Et nyt stykke bore
ag gevindværktøj.

Ved OZ6PA

Et stående spørgsmål er altid, hvilket bor skal 
jeg benytte til dette eller hint gevind? Det må 
åbenbart ikke være let at opbevare disse boremål 
i hukommelsen, thi stadig gentages spørgsmålet, og 
stadig tyer man til sine gevindtabeller, som man 
også har svært ved at finde frem til. Derfor gen
tager jeg gevindtabellerne, sådan som de har været 
i OZ for to-tre år siden, samtidig med omtalen af 
det nye værktøj „kombiboret".

Kombiboret er en kombination af bor 
og snittap, sådan som det fremgår af 

illustrationen. Forneden er værktøjet 
udformet som et almindeligt hurtigt- 
skærende bor, derefter følger en ind

snævring, og så kommer gevindskære
rillerne. Det hele er altså ganske sim
pelt, men det var Columus’ æg jo også. 

Kombiborene findes med metrisk ge
vind fra 3/16 til ½ tomme. Borene er i 
standardlængde, men der findes også 

en type, der kaldes „ekstra lang".
Nu skal man ikke tro, at sætter man 

boret i boremaskinen og borer med 
fuld hastighed, så får man både hul og 
gevind i en forrygende hast. Det er 
stadigvæk et stykke „på følelsen" ar
bejde at slå gevind, og derfor skal ma
skinens hastighed meget langt ned, og 
man skal næsten stå med hånden på 
afbryderen. Men har man vænnet sig 
til den forsigtige fremgangsmåde, har 
kombiborene da i hvert fald den for
del, at bor og snittap altid følges ad. 
Desværre er borene temmelig dyre, 
men godt værktøj er jo altid penge 
værd.
Fig. 1

Der er en ting, som er meget vigtig, når man 
skærer gevind, det er at smøre godt og rigeligt, og 
helst, hvis man borer meget, kan det blive nødven
digt at lade smøremidlet falde på borestedet som en 
tynd stråle. En enkelt dråbe i ny og næ kan ikke 
holde den udviklede varme stangen. Her er det nød
vendigt at ty til den gamle konstruktion, hvor en 
konservesdåse anbringes på væggen bag boremaski
nen. Fra denne konservesdåse føres smøremidler 
gennem en gummislange til et kapillarrør eller et 
andet rør med meget lille åbning. Røret anbringes, 
så strålen falder lige på den genstand, man borer i. 
Et sådant arrangement forudsætter, at der er op
samlingskant på bordet af boremaskinen, så køle
væsken kan opsamles.

Hvis man ikke vil ødelægge sine bor, borer man 
aldrig med større hastighed, end boret kan holde 
til. Denne hastighed er afhængig af materialets 
hårdhed og borets diameter. Brug nedenstående 
tabel for boremaskinens hastighed, så går De aldrig 
forkert i byen. Til venstre er angivet materialets 
hårdhed, derefter kommer, hvor mange meter bo
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rets omkreds må tilbagelægge i minuttet og til slut 
selve de omdrejningstal, der svarer hertil for bor af 
forskellig tykkelse fra 3 mm i diameter til 20 mm.

Som smørevand benyttes boreolie fortyndet op i 
vand. Ved gevindsk-æring bruges helst skæreolie 
eller roeolie, dette gælder for stål og alm. jern. Ved 
støbegods og til messing bruges petroleum og til let
metaller også skæreolier.

Bordiameter for gevindhuller.
(Efter DIN 336 — mål i mm).
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M 1 0,75 1/4” 5 5,1
M 1,2 0,95
M 1,4 1,1 5/16” 6,4 6,5
M 1,7 1,3
M 2 1,5 1,6 3/8” 7,7 7,9
M 2,3 1,8 1,9
M 2,6 2,1 2,1 (7/16”) 9,1 9,25
M 3 2,4 2,5
M 3,5 2,8 2,9 1/2” 10,25 10,5
M 4 3,2 3,3
(M 4,5) 3,6 3,7 5/8” 13,25 13,5
M 5 4,1 4,2
(M 5,5) 4,4 4,5 3/4” 16,25 16,5
M 6 4,8 5
(M 7) 5,8 6 7/8” 19 19,25
M 8 6,5 6,7
(M 9) 7,5 7,7 1” 21,75 22
M 10 8,2 8,4
(M 11) 9,25 9,4
M 12 9,9 10
M 14 11,5 11,75
M 16 13,5 13,75
M 18 15 15,25
M 20 17 17,25

Række I
gælder for sprøde materialer som støbejern, støbt 
metal o. I., i hvilket gængerne kun bliver stukket 
ubetydeligt indefter ved gevindskæring med snittap.

Række II
gælder for stål og andre materialer, i hvilke gæn
gerne er mere tilbøjelige til at rejse sig ved gevind
skæring med snittap samt for gevindlængder, der er 
større end diameteren, og for bundhuller.

DIN 336 angiver den tyske ingeniørforenings stan
dardblad.

Små tips når man filer.
Det er langt fra så let at bruge en fil, som man 

i almindelighed tror. Filing er den mest enkle funk

tion inden for metalfaget, og alligevel er det den, 
der fordrer den største øvelsestid under oplærin
gen. Der er arbejdspladser, hvor den nye lærling 
som første opgave får stukket en fil og en jernklods 
i hånden, og nu skal han ved hjælp af skruestikken 
sørge for, at klodsen kommer ned på mål. Alle sider 
skal stå rette og lige, ingen skæve hjørner og alle 
flader vinkelret på hinanden. Det er en opgave, som 
nok kan give den unge mand store betænkeligheder. 
Filingens kunst er vanskelig at tilegne sig, vanske
ligere end så mange andre funktioner. Den, der 
filer godt, er en god håndværker, og filingen er 
grundlaget for fremstillingen af det snit- og forme- 
værktøj, som danner grundlaget for vore dages 
massefabrikation.

Selve filen er en flad, rund eller halvrund stang 
af hærdbart stål. Inden hærdningen bliver den for
synet med en række tværgående skarpkantede ril
ler, sådan at den efter hærdningen virker, som be
stod den af en række skarpe knive, hvor hver kniv 
er i stand til at skrabe tynde spåner ud af et mate
riale, der er blødere end filen selv. Alt efter som 
„hugningen" er dybere eller finere og som følge 
deraf hyppigere pr. cm, vil filen kunne borttage 
mere eller mindre materiale og dermed arbejde 
grovere eller finere. Heraf udtrykket grovfile eller 
sletfile.

Fig. 1.

Det er en god regel, at man først borttager så 
meget materiale som muligt med grovfilen alene, 
og så, når man er omtrent nede på målet, gør brug 
af sin sletfil. Det er nødvendigt, når man filer, at 
man hele tiden foretager kontrollerende målinger. 
Det materiale, man har fjernet for meget, kommer 
jo ikke igen. Det er nødvendigt at være sikker på, 
at intet hjørne „falder", at ingen vinkler er mindre 
end den krævede, og ingen mål under hvad der 
står på tegningen.

Når man anbringer sin fileklods i skruestikken, 
skal den anbringes med sin overflade, så den kun 
lige rager op over kæberne. Det er altid bedst så 
vidt muligt at file vandret. Det er også praktisk at 
lade så meget som muligt rage uden for skruestik
kens venstre side. Så bliver der rigelig plads til den

Omdrejningstal for forskellige diametre.
Materiale m/min M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18 M 20

Stål indtil 70 kg 25 2600 2000 1600 1300 1000 800 650 550 500 450 400
Stål over 70 kg 20 2100 1600 1300 1000 800 650 550 450 400 350 300
Støbegods, blødt 25 2600 2000 1600 1300 1000 800 650 550 500 450 400
Støbegods, hårdt 20 2100 1600 1300 1000 800 650 550 450 400 350 300

Messing 30 3100 2400 2000 1600 1200 950 800 700 600 550 480
Aluminium 30 3100 2400 2000 1600 1200 950 800 700 600 550 480
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uundgåelige vinkel, som skal kontrollere, om fla
derne kommer i vinkel. Opspændingen af arbejds
stykket må ikke ske direkte mellem skruestikkens 
kæber, hvorfor man tildanner et par bakker, det er 
vinkeldannede stykker af kobber, bly eller alumi
nium, som lægges ind over kæberne. Herved und
går man at få indpresset mærkér af skruestikkens 
kæber. Fig. 3.

Når man lægger sin vinkel an mod det nærmeste 
frie hjørne, det som i dette tilfælde rager ud til 
højre, falder det straks i øjnene, hvilke punkter 
eller partier der skal fjernes, og her tager så filin
gen sin begyndelse.

Det er vigtigt at file med lange, rolige tag, ikke 
over 60 til 70 tag i minuttet. Filen holdes stadig i 
vandret stilling. Alt det grove arbejde, det vil sige 
den tilnærmelsesvise borttagning af gods, udføres 
med grovfil. Sporene fra grovfilen efterlader hele 
tiden synlige, dybe ridser, og disse syner mere eller 
mindre kraftige, eftersom lyset falder på dem. Har 
man filet fra én side, er det ingen skade til at lægge 
fileretningen om, så man nu filer 90 grader for
skudt. Samtidig skal man under filingen trække 
filen sideværts mod højre eller venstre. Ved filin
gen holder man højre hånd på hæftet og lader ven
stre hvile på filens ende. Under bevægelsen fremad 
giver man filen et passende tryk, medens man ved 
tilbagetrækningen tilstræber så lidt friktion som 
muligt.

Som afslutning på filearbejdet kommer sletfilen 
i brug. Den har de fine tænder og leverer derfor 
glattere flader. Under filingen, og det gælder sær
lig ved sletfiling, er spånerne tilbøjelig til at sætte 
sig fast i filen. Derfor må filen af og til skrabes fri 
for disse spåner, som river fladen op. Denne af
skrabning foretages med et stykke fladmessing. Det 
hjælper meget, om man stryger kridt på filen. I 
mange tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at 
smøre olie på filen, men så tager filen ikke meget 
for, til gengæld bliver arbejdet kønnere. En god 
ting ved rensning af en kridt- og olieholdig fil er 
en filebørste, en børste med stålbørster.

En god fil fortjener et godt håndtag. Først bores 
håndtaget, eller skæftet som det kaldes, lidt op med 
boret, og derefter tager man en tilsvarende gammel 
fil og varmer dennes spids op og stikker den ind i 
det borede hul. Herved udbrænder man hæftet, så 
det passer til filens spidse ende. Det er en frem
gangsmåde, man bruger meget for eks. ved anbrin
gelse af håndtag på skruetrækkere.

Grovfilen findes i mange størrelser lige fra 4 til 
20 tommer. De gamle tommebenævnelser lever sta
dig ligesom tommestokken, men det svarer til fra 
100 til 500 mm. Sletfilen sælges i lignende størrelser, 
mest almindelig er størrelserne 12 til 16”. Jeg tæn
ker her på fladfilene, men i øvrigt findes der et 
stort antal forskellige faconer på file. Se fig. 2 og 
bemærk profilerne. Der er grund til at nævne de 
såkaldte ansatsfile, det er file, der ikke har hug- 
ning i den ene side. Det gør, at man kan file op 
imod materialet, uden at filen bearbejder andet end 
netop det materiale, der er beliggende under filen. 
Står der for eks. en jernkant op langs filens kant, 
bearbejdes den ikke af en ansatsfil, fordi denne ikke 
hår hugning i den ene kant.

Er fladen filet ned på mål og fri for mærker og 
ridser, afpudser man med smergellærred, først det 
grove og så et fint nummer som den endelige 
finish. Så smører man ind i et ikke for tykt lag 
olie og pakker resultatet ind i papir, såfremt det 
ikke straks skal indgå i en videre produktion.

Anodisk oxyderede aluminiumsgenstande 
til radiobrug.

Det er en skam, læseren ikke kan se farverne på 
de genstande, der er fotograferet på ovenstående 
billede. Så ville han glæde sig over så smukt og 
farverigt, anodiserede genstande fremtræder. I de 
sidste år kommer denne opfindelse mere og mere 
frem, og man kan nu få anodiserede skilte og gen
stande i enhver ønsket form og farve.

Der er mange fordele ved anodiserede alumini
umsskilte eller radiodele. Farven sidder dybt for
ankret til sin undergrund. Der er ikke noget, der 
falder af med tiden eller falmer i udseende. Der er 
en meget høj korrosionsbestandighed over for luft, 
fugtighed og fortyndede syrer, og der er absolut 
holdbarhed over for benzin, petroleum, alkohol, 
acetone og andre opløsningsmidler. Der er heller 
ikke tale om reliefdannelse, sådan som det er til
fældet med almindelige ætsede metalskilte.

Som bekendt opstår der ved anodisering en næ
sten diamanthård hud af aluminiumoxyd, og farve 
og bogstaver er dybt forankret i denne overflade- 
hinde. Derfor går bogstaverne ikke ud eller bliver 
smudsige.

Anodisk oxyderede skilte eller formgenstande kan 
i radioindustrien anvendes i form af radioskalaer, 
skilte, tromler, tællere, æsker kasser m. m.

Mange massedele i den elektroniske industri, som 
tidligere har været udført i graveret messing eller 
kobber, kan nu udføres i anodiseret aluminium, og 
resultatet bliver bedre og smukkere.

Poul Andersen.
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Sommerlejr info:

Campingferie:
Bornholm er den ideelle ferieø til camping. På 
grund af øens størrelse er der mulighed for at 
blive på én plads — og alligevel se hele øen. Og 
når pladsens beliggenhed er så fin som LYNG- 
HOLT Camping, lige midt i den nordbornholmske 
natur, hvorfor så besværet med at bryde op og 
flyttte rundt).

Rejseruter:
Direkte nat- og dagbåde Kbh.-Rønne — Ystad- 
Rønne — Simrish-Allinge. — Fra Rønne: Kør 
over Hasle langs kysten. — Fra Allinge: Ad 
„Haslevejen".
Rindende vand, brusere (varmt-koldt) og WC i 
nyopført toiletbygning. El-stik til campingvogne. 
Køkken til madlavning og opvask. Velforsynet 
kiosk med kolonialvarer, mælk, brød.

Lyngholt Camping
ligger 3 km fra Allinge havn og kun 2 km fra 
Hammershus ruiner. Stort område med gode læ
forhold. Legeplads til boldspil. Fra „Lyngholt" går 
stier ned til Slotslyngen og Finnedalen. Gennem 
lyngbakker og klippeskove når De ud til den 
stejle vestkyst.

Regler for 2 m mobiltest:

Tidspunkt:
1. august 1967 kl. 1000—1300 DNT.

Frekvens:
144—146 Mc/s.

Kort:
1812 Bornholm 1 :100.000. Dette bruges som QRA 
locatorkort, der udleveres kalker med QRA-felter 
ved starten. Kort kan købes a 8,00 kr.

Start:
Lyngholt Familiecamping.

Startgebyr:
15 kr., der ubeskåret går til præmier.

Rapport:
Der udveksles RS + QSO nr. og QRA loc.-felt, 
eks.: 59001 — HP66D.

Perioder:
Testen deles op i 9 perioder a 20 min., og der 
skal skiftes QTH i hver periode, f. eks. fra HP64F 
til HP64E. Ved hver testperiodes begyndelse ud
sendes et kodeord. Se under points.

Points:
Der gives 10 points pr. QSO. Hvert QRA talfelt, 
eks.: PHP74F, tæller som multiplikator. Hvis der 
føres QSO fra felterne H005B, H006H, H006A, 
fordobler dette pointssummen.
QSO med faste stationer er tilladt og tæller 20 
points, hver fast station må dog kun kontaktes 
én gang under testen. Stationer uden for Born
holm tæller 40 points.
Hvert 20. min. udsendes et kodeord på 5 bogsta
ver fra lejrstationen. Dette kodeord giver rigtigt 
anført i logbogen 5 points.
Kodeordet udsendes første gang kl. 1000 — 1001 
og derefter hvert 20. min. indtil kl. 1300 — 1301. 
Kodeordet bogstaveres 3 gange.

Log:
Denne afleveres udfyldt med points i lejrens 
bureau senest kl. 1200 onsdag d. 2. aug. 1967. Re
sultatet bekendtgøres i lejravisen lørdag d. 5. aug. 

Præmier:
Disse afhænger af deltagerantallet.
Nærmere oplysninger hos OZ4EM, Niels D. Niel
sen, Bakkehuset, Tingsted, Årsballe pr. Rønne.

Hammer Odde

Hermed bringes den lovede kortskitse. Sommer
lejren er let at finde, idet man kører fra Rønne 
gennem Hasle og langs kysten mod Allinge. Der vil 
være tydelig afmærkning ved pladsen.

Efter aftale med campingpladsens ejer har vi 
påtaget os at opbevare lejrpas samt opkræve alle

de med lejren forbundne afgifter, såsom camping- 
gebyr m. v.

Når du kommer til pladsen, skal du blot hen
vende dig i kiosken og sige, at du skal til sommer
lejren, hvorefter du lukkes ind. Vel ankommen til 
lejren bedes du henvende dig ved bureauet, hvor 
du vil modtage anvisning på mulige pladser (den, 
der kommer først, får selvfølgelig den bedste plads) 
samt får udleveret en lille skrivelse med alle oplys
ninger og gode råd.

Vi henstiller til dig ved ankomsten at ordne det 
økonomiske mellemværende med kassereren i bu
reauet. Det er nemmest både for dig og ham. Skal 
du købe kort til testerne, så afgiv venligst bestil
ling ved samme lejlighed, ligesom du kan tilmelde 
dig busrundtur. I øvrigt skal vi henvise til de tid
ligere OZ’er, hvor der står alle oplysninger om 
sommerlejren, nemlig: Januar side 23, februar side 
66, april side 138, maj side 169, juni side 206.

Endvidere skal vi henstille, at du møder i GOD 
TID ved færgerne, også til Øresundsoverfarten. Det 
er dumt at stå med fletningerne i postkassen og se 
kølvandet fra færgen, hvis du skulle have været 
med.

Til slut ønsker vi dig en god og behagelig rejse til 
Bornholm og håber, at du må finde dig godt tilpas 
i sommerlejren, ligesom vi minder dig om at huske 
at skrive i gæstebogen (erfaringsmæssigt glemmer 
de fleste det). Vel mødt på sommerlejren.

P. b. v OZ4QV, Ole.
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Det er sjældent, EDR afholder 40 års jubilæum, 
så sjældent, at du faktisk burde melde dig til. Det 
er måske også sjældent, du inviterer din kone ud 
til en hyggelig aften, en godt måltid mad og lidt god 
underholdning. Det er også rart at møde gode gamle 
venner i hyggelige, festlige omgivelser — sidst men 
ikke mindst er det rart at vide, at du kun behøver 
at betale 45 kroner pr. person. Det er en meget 
rimelig pris for sådan en jubilæumsmiddag, så vi 
håber på rigtig mange tilmeldinger, og at mange 
kendte ansigter vil dukke op. Vi har allerede nu 
fået mange tilmeldinger, men det er vor pligt at 
oplyse, vi kun kan være 250 deltagere, så tag ikke 
beslutningen i sidste øjeblik.

Tilmelding kan kun ske ved indbetaling på EDRs 
postgirokonto nr. 2 2116 på adressen EDR EKSPE
RIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER 
POSTBOX 79 KBH. K. eller ved indbetaling direkte 
til EDRs kasserer, fru Grethe Sigersted, Borgme
stervej 58, Horsens. På venstre kupon forneden 
skrives „Jubilæumsfest". Bag på denne kupon skri
ves hvor mange billetter man ønsker. Indbetal belø
bet for alle bestilte deltagere — du vil så fra kas
sereren få billetterne tilsendt.

Angående programmet henvises til OZ for maj. 
Vi kan dog oplyse nu, at der bliver en times under-

EDRs 

40 års 

fødselsdag

holdning med bl. a. entertaineren og komikeren 
Jørgen Hansen, kendt fra soldaterforeningerne lan
det over. I øvrigt har vi hyggepianist, så det skulle 
alt i alt blive en hyggelig aften.

Jubilæet vil blive afholdt lørdag d. 19. august 1967 
kl. 1800 i Josty’s selskabslokaler. Pileallé 14 A, på 
Frederiksberg i den skønne historiske Frederiks
berg Have. Det er en værdig ramme om EDRs 
40 års jubilæum.

Altså — vel mødt til jubilæumsfest d. 19. august. 
Vi venter på din tilmelding!

Festudvalget, OZ4SJ.

 SILENT KEY

Vor gode ven og amatørkammerat OZ6AB, 
Preben Karlsen, er stille sovet ind d. 29. juni, 
kun 37 år gammel.

Vi vil alle huske Preben som den altid 
hjælpsomme og gode kammerat, der aldrig 
sagde nej til at give en hånd med, når det 
kneb.

Rævejægerne over det ganske land vil 
huske hans lyse og venlige smil og sind.

Preben var gennem mange år aktiv ræve
jæger og har deltaget i utallige rævejagter, 
og vi husker ham særligt for den store om
sorg, han havde, for at afdelingens grej skulle 
være i tip-top orden.

Vor medfølelse vil særligt gå til hans 
hustru Jytte og hans tre små børn, der har 
mistet en god fader.

Vi har mistet en god kammerat og ven.
Ære være hans minde.

OZ9HS — OZ4AO.

FORMANDS- OG HOVEDBESTYRELSESVALG 
1967.

Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlemmer 
indsendes til EDR’s formand OZ6PA, Poul Ander

sen, i anbefalet brev og må være formanden i 
hænde senest d. 20. juli sammen med en skriftlig 
tilkendegivelse fra den foreslåede kandidat om, at 
vedkommende er villig til at modtage valg i over
ensstemmelse med forslaget.

Forslag til formand opføres særskilt på stemme
sedlen, og de her opførte emner kan afkrydses (kun 
1 kryds) af ethvert medlem uden hensyn til kandi
datens eller medlemmets kredstilhørsforhold.

MEN HUSK, FORSLAGENE SKAL VÆRE 6PA 
I HÆNDE SENEST D. 20. JULI 1967.

EDR’s generalforsamling bliver i år i ODENSE 
søndag d. 17. september i Fyns Forsamlingshus, 
Kongensgade. Forslag, der ønskes optaget på dags
ordenen under pkt. 5 (iflg. § 13 i vedtægterne), må 
være formanden OZ6PA i hænde senest d. 27. juli 
1967, idet forslagene skal offentliggøres i aug. OZ.

Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

Brev fra Bornholm.
Her er en lille meddelelse, som gælder vore blinde 

og svagtseende amatørvenner, den kommer fra 
OZ1IF, Åkirkeby.

Ib har gennem længere tid haft både skriftlig og 
båndmæssig kontakt med YV5CET i Caracas. Han 
er blind, studerer jura og er en vældig hyggelig 
fyr. Han vil gerne, om nogle ligestillede i OZ-land 
kunne tænke sig at korrespondere med ham — også 
på bånd. Skriv til ham i første omgang og aftal 
nærmere, hvis du er interesseret. Hans adresse er 

Br. José Manuel Diaz E (YV5CET),
Souci A Descanso Nr. 1,
Monte Piedad,
Venezuela, South America, 
telefon 426337 (hi).

Den, der skriver til José, kan udmærket henvise 
til OZ1IF, Ib.

I øvrigt kører José både fone og CW, oftset på 
40 meter tidligt om morgenen.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

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

Hertil sendes al korrespondance 
vedrørende Traffic Department

DM-Award Bureau.
Der er mellem DM-Award Bureau og EDR’s Traf

fic Department truffet gensidig aftale om, at alle 
fremtidige ansøgninger om diplomer udstedt af 
EDR fra DM-amatører kontrolleres af

DM-Award Bureau ved DM2ACB 
og at alle danske ansøgninger om østtyske diplomer 
kontrolleres af

EDR’s Traffic Department ved OZ2NU. 
Samtidigt bliver de pågældende diplomer afgifts

frie, hvorved der kun skal betales ekspeditionsom
kostninger. Ordningen medfører endvidere, at QSL- 
kort, der anvendes til DM-diplomer, kun skal sen
des til Traffic Department, som efter at have kon
trolleret dem returnerer kortene til ansøgerne.

OZ2NU.

ARRL’s Communications Department
er i følge beretningen for 1966 et travlt foretagende, 
hvilket bl. a. postindgangen giver et bevis for. I lø
bet af året indløb 67.300 postforsendelser, som hver 
især krævede sin behandling, nogle rutinemæssigt, 
andre mere indgående. Det giver en månedlig ind
gang på 5600 eller ca. 270 pr. arbejdsdag. Samtidigt 
skal det dog anføres, at ARRL pr. 31. dec. 1966 
havde 100.302 medlemmer.

ARRL’s håndbog,
der udkom med sin 43. udgave i januar 1966, solgtes 
i løbet af året i 91.409 eksemplarer, medens antenne
håndbogen i samme periode solgtes i 14.220 eksem
plarer.

DXCC
blev i løbet af 1966 udstedt til 1122 nye medlemmer 
og samtidig udstedtes 2856 endorsements. For at 
gennemføre disse udstedelser kontrolleredes der 
i alt 168.853 QSL-kort.

ITU-møder
planlagt for 1967 indbefatter CCIR Study groups 
XIII for mobile tjenester, et novembermøde i World 
Plan Committee, en World Administrative Radio 
Conference vedr. maritime mobile tjenester (18. 
sept. til 4. nov.) og en Regional Conference for 
Latin-Amerika i oktober. Ingen sager i tilknytning 
til amatørtjenesten forekommer, vil sandsynligvis 
ikke blive diskuteret på disse møder. Men på den 
Internationale Amateur Radio Club’s årlige kon
vention i Geneve til september vil der samtidig 
være mulighed for at skabe kontakt med regerings
repræsentanter ved ITU.

Colombias Uafhængigheds Contest 1966
havde et par danske deltagere, nemlig 

OZ4DX med 140 p.
OZ7GC med 44 p.

Testen i år finder sted fra lørdag d. 22. juli kl. 
0000 GMT til søndag d. 23. juli kl. 2359 GMT.

Den arrangerende klub henviser i øvrigt til „6NI- 
diplomet", der fås ved forbindelse med seks med

lemmer på ét bånd. De mest aktive medlemmer er 
for øjeblikket: HK3AFB - AOL - APC - AUE - 
AVK - EY -) HU - HY - KN - RQ - SO - TH - VR - 
VV - ADO - HKØQA.

Ansøgning til HK3AFB, P. O. Box 11392, Bogota 2, 
Colombia, S. America^

Fra OZ4FA
har vi modtaget resultatlister fra et par af sidste 
års store tester.

I VK/ZL/OCEANIA DX Contest 1966 blev OZ-pla- 
ceringen følgende:

CW:
OZ1LO 432 points
OZ4PM 144 points
OZ4H 48 points
OZ3IB 12 points

Fone:
OZ4FA 2130 points
OZ9CR 8 points
OZ4MN checklog

Resultatliste fra 12. WAE-DX-Contest 1966:
CW:

OZ7BG 28350 points
OZ1LO 21944 points
OZ4H 1485 points
OZ5DX 490 points
OZ3PO 121 points
OZ4DX 35 points

Fone:
OZ3SK 36942 points
OZ4FA 34592 points
OZ3KE 3450 points
OZ7DX 765 points
OZ1RH 300 points

4FA føjer en bemærkning til, hvori han kraftigt 
anbefaler OZ-amatører til at deltage i disse to te
ster. Der er stor aktivitet, og ikke mindst WAE-te-
sten er interessant på grund af QTC-traffic. Jo flere 
vi er med, jo morsommere bliver det for os alle, og 
der er altid rift om OZ i testerne.

80 m aktivitetstestes.
Fra testlederen OZ4FF foreligger følgende rap

port:

Fone:
Nr. 1. OZ3PG 8 amter 16 QSO-points ialt 128 P-
Nr. 2. OZ4FF 8 amter 15 QSO-points ialt 120 p.
Nr. 3. OZ1LD 7 amter 14 QSO-points ialt 98 P-
Nr. 4. OZ4FA 7 amter 13 QSO-points ialt 91 P-
Nr. 5. OZ8CP 6 amter 12 QSO-points ialt 72 P-
Nr. 6. OZ9OL 5 amter 10 QSO-points ialt 50 P-
Nr. 7. OZ2FF 4 amter 8 QSO-points ialt 32 P-
Nr. 8. OZ4OV 1 amt 1 QSO-point ialt 1 P-

CW:
Nr. 1. OZ4MQ 6 amter 16 QSO-points ialt 96 P-
Nr. 2. OZ4UN 6 amter 15 QSO-points ialt 90 p.
Nr. 3. OZ2UA 5 amter 16 QSO-points ialt 80 p.
Nr. 4. OZ4FF 5 amter 13 QSO-points ialt 65 p.
Nr. 5. OZ1QW 5 amter 11 QSO-points ialt 55 p.
Nr. 6. OZ4QX 5 amter 11 QSO-points ialt 55 P-
Nr. 7. OZ9N 5 amter 9 QSO-points ialt 45 p.
Nr. 8. OZ7BG 4 amter 8 QSO-points ialt 32 P-
Nr. 9. OZ4FA 2 amter 6 QSO-points ialt 12 P-
Nr. 10. OZ2NQ 2 amter 4 QSO-points ialt 8 p.
Nr. 11. OZ4OV 1 amt 1 QSO-point ialt 1 P-
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Deltagelsen var knap så stor som ventet, men det 
kommer nok. De nye regler, der gengives neden
stående, vil sikkert bidrage hertil.

Nye regler.
I forståelse med EDR Traffic Department er reg

lerne for 80 m aktivitetstesten undergået visse æn
dringer, der træder i kraft fra og med d. 2. juli 1967. 
De gældende regler ser herefter 1 deres helhed 
således ud:

EDR’s Traffic Department indbyder hermed alle 
licenserede medlemmer af EDR til deltagelse i en 
aktivitetstest på CW/AM/SSB efter eget valg — 
inden for 80 m området.

Testen skal have til formål at stimulere aktivite
ten blandt OZ-amatørerne samt at lette opnåelsen 
af „OZ-CCA“ diplomet.

Testen afholdes den første søndag i hver måned) 
(næste gang 2. juli 1967) i tiden fra kl. 1000—1200 
DNT.

Der afsendes en kode bestående af RS/RST + 
QSO-nr. samt amtsbogstavet, f. eks. 579001/1 (5 bog
stavkoden udgår).

Nummerrækkefølgen er kontinuerlig fra måned 
til måned.

Efter forløbet af den første time må den samme 
station kontaktes igen.

QSO i samme amt giver 1 point, QSO med andet 
amt giver 2 points. Det samlede antal QSO-points 
multipliceres med antal forskellige amter og giver 
dermed det samlede pointstal.

Samme aktivitetsdag må QSO for at tælle enten 
være CW/CW eller FONE/FONE. Kun én af delene 
tæller.

Logs indsendes inden d. 15. i hver måned til 
OZ4FF, Karsten Tranberg,
Margrethevej 22, Rønne.

Det er vort håb, at mange vil hjælpe til med at 
gøre aktivitetstesten til en sukces ved at deltage, 
lidt eller meget, alt efter tid og lys.

På genhør søndag den 2. juli 1967 kl. 1000 DNT.
Vy 73 OZ4FF, Karsten Tranberg. 

Et hjertesuk i samme anledning.
Vi har modtaget:
Dr. om Børge.
Modtog i går, meget overraskende, et nydeligt 

diplom: YL-OM Contest 1967.
Conds var ikke særlig gode contestdagen — og 

min score er jo, som du ser, også beskeden — men 
jeg er lykkelig for diplomet.

På vedhæftede seddel ser du lidt om de næste 
arr. To kommende tester — måske vil du ha’ det 
i OZ.

Det er med beklagelse jeg erfarer, at reglerne for 
80 m aktivitetstesten er lavet om •— hvorfor er tiden 
forkortet? Og hvorfor skal en sådan test absolut 
laves på en søndag — kan en hverdag fra f. eks. 
1900—2000 ikke være lige så god? Jeg tror, vi er 
mange, som har tjeneste på både søn- og helligdage 
og skiftende vagter (vi kan jo ikke være med i alle 
søndagsarr., fri ca. 2 søndage hver måned). Nej, du, 
hvis testen løb én time, f. eks. hver mandag, skulle 
du se tilslutning — mange opgiver at være med, 
fordi de kan se, at de vil være optaget for mange 
søndage i årets løb (jeg kan ud af min egen vagt
liste s eallerede nu, hvor mange jeg mister).

Det var et suk fra nord.
De bedste hilsner og vy 73

OZ1QW, Thorkil Hansen, Havevej 9, 
Strandby, Fr.havn.

Sommerlejr-test på 80 meter.
Mandag den 31. juli inviterer EDR Bornholms afd. 

til test på 80 m.
Test-perioder:
1300—1400 DNT.
1400—1500 DNT.
Pause fra 1500—1530.
1530—1630 DNT.
1630—1730 DNT.
Testen er åben for såvel mobile som stationære 

stationer, og de to kategorier bedømmes hver for 
sig.

Der udveksles kode RS/QSO nr. samt 5 bogstav
kode, f. eks. 59001/Rønne. Lejrstationen OZ4EDR 
udsender hvert kvarter et kodeord, der rigtigt ned
skrevet i loggen giver 5 points ekstra.

QSO mellem to stationære stationer giver 1 point.
QSO mellem 2 mobile stationer giver 2 points.
QSO mellem stationær og mobil station 3 points.
Samme station må kontaktes i hver af de fire 

perioder, altså ialt 4 gange.
Mobil log afleveres straks ved ankomsten til lej

ren til OZ4FF, hvorimod de stationære stationer 
anmodes om at fremsende log med seneste post
stempel den 1. august til

OZ4FF, Karsten Tranberg,
Lyngholt Familiecamping 
pr. Hasle, Bornholm.

Resultatet af testen offentliggøres i lejravisen den
5. august 1967.

Der uddeles præmier i begge kategorier, og første
præmien i hver af disse er en dobbeltrejse mellem 
København og Rønne med D/S 1866.

Hjælp med til at gøre testen til en succes for os 
og for de mobile stationer.

73 OZ4FF, Karsten. 

CQ World Wide DX Contest 1966.
Det er med stor glæde, Tr. Dept. offentliggør en 

liste modtaget fra OZ3SK over de danske placerin
ger i fone-afdelingen af den sidste „CQ World Wide 
DX Contest“, da den giver udtryk for en meget fin 
og fornem dansk deltagelse med OZ4FA og OZ3SK 
som henholdsvis nr. 7 og 8 i Europa. De forskellige
rubrikker i listen angiver: Call — bånd points —
antal QSO - — antal zoner — antal lande.

OZ4FA A 753.489 1017 98 199*)
OZ3SK A 625.918 970 84  178*)
OZ6OX A 182.591 444 58 99
OZ3KE A 120.078 386  41. 85
OZ7DX A 39.093  247 26. 57
OZ3PK A 10.054 128 22 37
OZ7BG A 14.018 96 29 57
OZ2BI A 5.328 86 10 38
OZ1RH A 3.536 51 18 34
OZ7SS A 496 18 10 16
OZ5DX 28 144 12 12  2
OZ3Y 21 36.685 230 18 37*)
OZ9CR 14 8.342 109 15 28*)
QZ70MR 14 7.019 106 12 31
OZ3FU 14 4.795 88 11 24
OZ4QQ 14 3.640 67 10 30
OZ1IF 14 1.750 64 5 20
OZ5GT 3,8 14.406 252 13 36*)
OZ8BZ 3,8 2.392 82 5 21

De med *) mærkede resultater har opnået certifi
kat.

TJZ9 og PA9.
Vi har fået et par forespørgsler vedrørende 

ovenstående to prefixer og skal meddele, at UZ9 er
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et nyt prefix i USSR. QRV er UZ9UA, Kemerovo, 
Oblast 130, zone 18. Dermed er antallet af prefixer 
i USSR kommet op på 22.

PA9 er et prefix, der tildeles udenlandske amatø
rer i Holland. Vi kan i denne forbindelse meddele, 
at den første tildeling til svenske amatører blev til 
SM5AEI og SM5BMN, Barbro, der i den første uge 
af august skal i luften fra Arnhem og omliggende 
distriks med kaldesignalerne PA9DO og PA9DP.

ARRANGEMENTS -KALENDER 
JULI 1967 — NR. 3

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 m aktivitetstest: Kl. 1000—1200 DNT. 
DX-aktivitetstest: Kl. 1400—1700 DNT.

Hver søndag:
Aktivitetstime: 432 MHz. Kl. 1100—1200 DNT.

22. juli—23. juli 1967:
Colombia Contest. CW/AM/SSB/RTTY.
22. juli kl. 0000 GMT til
23. juli kl. 2359 GMT.
Logs inden 30. sept. til 
LCRA, Ap. 584,
Bogota, Colombia, S. A.

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

Mandag d. 31. juli 1967:
Sommerlejrtest på 80 m.
Se regler i dette nr. af OZ.

12. aug. 1967 (lørdag):
Nordisk mesterskab i rævejagt.
Henvendelse:
Kongsberggruggen af NRRL,
Postbox 66, Kongsberg, Norge.

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

19. aug. 1967:
EDRs 40 års jubilæumsfest.

26.-27. aug. 1967:
All Asian DX-Contest. CW.
26. aug. kl. 1000 GMT til
27. aug. kl. 1600 GMT.
Logs skal være fremme inden 31. dec. 1967.
The Jarl Contest Committee,
P. O. Box 377 — Tokyo — Japan.

26.-27. aug. 1967:
Store Østjyske Rævejagt.
Nærmere i næste OZ.

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

9.—10. sept. 1967:
13. WAE-DX-Contest. 9 sept. kl. 1000 GMT til
10. sept. kl. 2400 GMT. Fone-afd.

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

16.—17. sept. 1967:
Scandinavian Activity Contest. CW-afd.

16. sept. 1967:
EDRs landsgeneralforsamling,
Odense.

22.-26. sept. 1967:
Europamesterskabet i rævejagt.
Arr.: Central Radio Club,
P. O. Box 69, Praha,
Czechoslovensko.

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

7.-9. okt. 1967:
VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST.
7. okt. kl. 1000 GMT til
8. okt. kl. 1000 GMT. Fone-afd.

14.—15. okt. 1967:
VK/ZL/OCEANIA DX CONTEST.
14. okt. kl. 1000 GMT til
15. okt. kl. 1000 GMT. CW-afd.
Logs:
Federal Contest Committee,
Box N1002, G. P. O.,
Perth, Western Australia.

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

14.—15. okt. 1967:
VU/4S7-DX Contest. CW.
14. okt. kl. 0600 GMT til
15. okt. kl. 0600 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 Mc/s DX Contest. Fone.

28.-29. okt. 1967:
VU/4S7 DX Contest. Fone.
28. okt. kl. 0600 GMT til
29. okt. kl. 0600 GMT.

11.-12. nov. 1967:
R.S.G.B. 7 Mc/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 vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. 1. ind
sendes til Box 335, Ålborg, inden den 20. i hver må
ned.

OZ2NU.

SM5ACQ meddeler:

Vi sander från SM5SSA en DX-buIletin på CW 
varje lordag kl. 1400 GMT på 7025 kHz i 70-takt. 
OZ-amatørerna år mycket valkomna att lyssna och 
gårna också låmna tips till denna bulletin. Opera- 
torerna SM5ACQ OCH SM5DXU år QRV varje 
lordag från kl. 1300 GMT for dem, som vill lamna 
informationer. Efter bulletinen svarar vi gårna på 
anrop. D. S.

Donald Olofsson, SM5ACQ, 
sekreterare.
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Diplomtjenesten.

I sidste nr. af OZ meddelte vi om ansættelsen af 
to nye diplom-assistenter, der skulle varetage be
handlingen af de tyske og amerikanske diplomsager. 
For at diplomtjenesten som helhed kan virke efter 
sin hensigt — at være til gavn for EDR’s medlem
mer — er det imidlertid nødvendigt, at der er visse 
faste retningslinier — og at disse følges — for såvel 
de ovennævnte diplomer som for diplomansøgning 
i al almindelighed.

Lad os derfor kort give følgende vejledning:
Grundlaget for ansøgningerne vil være de for de 

pågældende diplomer af udstederne fastlagte reg
ler.

Sådanne regler er samlede i forskellige diplom
bøger — mere eller mindre omfattende og mere el
ler mindre forældede — men for den amatør, der 
påtænker at anskaffe sig en sådan bog, vil det nok 
være formålstjenligt at afvente en nyredigeret ud
gave af en tysk diplombog, der netop er på trap
perne, når dette læses.

I tidens løb har mange regler været offentlig
gjort i OZ, og det vil i alle tilfælde være til hjælp, 
at vi kan henvise til OZ febr. 1966, hvori der er 
bragt en liste over ca. 150 diplomer med angivelse 
af i hvilke nr. af OZ, reglerne har været publiceret.

Når man har sat sig ind i reglerne og kravene for 
de respektive diplomer, og man på et eller andet 
tidspunkt finder at kunne opfylde kravene for ét 
eller flere af disse, meddeler man pr. brev eller 
postkort EDR’s Traffic Department, hvilket diplom 
man ønsker at ansøge om.

Dette er så absolut det eneste, man i første om
gang skal foretage sig.

Traffic Department oplyser derefter om, hvad 
ansøgeren videre skal foretage sig, herunder bl. a. 
evt. ansøgningeskemaer til udfyldning, såfremt så
danne foreligger for det pågældende diplom.

Når ansøgeren har fulgt denne vejledning, indsen
des ansøgningen plus QSL-kort og diplomafgift til 

EDR’s Traffic Department,
P. O. Box 335 — Ålborg.

Traffic Department kontrollerer gennem sine di
plom-assistenter, om alle krav er opfyldte og sørger 
derefter for videresendeisen.

Traffic Department ønsker — for at undgå unød
vendig efterspørgsel efter ansøgt diplom — at op
lyse, at gennemsnitstiden for indløsning ligger mel
lem 2 og 3 måneder. Hav derfor venligst tålmodig
hed.

Det vil sikkert også være på sin plads her til slut 
at anføre, at EDR’s Traffic Department i mange til
fælde er autoriseret som kontrolinstans af QSL- 
kort, hvorfor man for flere diplomers vedkommende 
undgår en videresendelse af kortene, hvilket natur
ligvis nedsætter risikoen for tabet af disse og mind
sker ansøgningsomkostningerne ganske væsentligt. 
Hænder det — og det sker i blandt — at et diplom 
ankommer til ansøgeren direkte fra udstederen 
uden at have passeret Tr. Dept., anmodes ansøgeren 
om så snart som muligt at underrette Tr, Dept. 
herom samt meddele udstedelsesdato, certifikat nr. 
og eventuelle andre vedføjelser på diplomet. Tr. 
Dept. vil derved være i stand til at afslutte den 
pågældende diplomsag og undgår, hvad der ellers 
uundgåeligt ville være blevet en følge, at reklamere 
over for udstederen over udeblivelsen af det an
søgte diplom.

Modtag ønsket om en god diplomjagt.
OZ2NU, Traffic Manager.

Selv om vi nu er ved højsommer og derfor kun 
har sløje konditioner på de høje bånd, synes der 
alligevel at være en del gode DX i gang. Det kræ
ver utvivlsomt god tid og megen lytten for at kunne 
få fat i de gode stationer.

Desværre er der ikke i denne rubrik mulighed 
for regelmæssigt at komme med bånd forecasts, 
men mere generelt kan det siges, at der i tiden 
kan ventes de bedste DX-forhold om natten, hvor 
MUF er højest. Det betyder, at der næsten altid vil 
være gode forhold på 14 Mc ved nattetide, og i 
enkelte tilfælde vil dette også være tilfældet på 
21 Mc.

I sommertiden er der også gode chancer for spo- 
radic E åbninger på 28 Mc, desværre er aktiviteten 
vel beskeden på dette bånd i øjeblikket, så det er 
ikke sandsynligt, at åbningerne bemærkes. De, der 
er interesserede i DX, bør dog holde et vågent øje 
med forholdene på 28 Mc.

I løbet af august skulle MUF blive så højt, at der 
igen bliver fine normale åbninger på 28 Mc.

Don Millers indsamling er nu blevet så stor, at 
der er skabt basis for fortsat DXpeditions. Han og 
WA6SBO skulle i begyndelsen af juli tage af sted 
fra Seychellerne, hvor en båd skulle være klar til 
en tur til en række småøer i Det indiske Ocean.

W6KG og W6DOD har afsluttet aktiviteten fra 
ZD3I og har begivet sig mod CR3, hvorfra de kan 
ventes i gang når somhelst.

Det er ikke meget, vi normalt hører fra Marti- 
nique, men i den sidste tid er både FM7WD og 7WO 
hørt i den lave ende af 20 meter CW-båndet mellem 
23 og 02 z.

Der er fortsat en del aktivitet fra CEØAE på 
Easter Island, tilsyneladende er der flere operatø
rer på stationen, der er hørt på SSB både på 20 og 
15 meter, 14265 kl. 0600 og 21375 kl. 2100 z.

DL7FT vil igen i år være aktiv fra EA6AR, idet 
han fra 12.—16. juli vil være i gang med SSB her
fra. Senere vil han fortsætte til 3V8BZ for yder
ligere en uges aktivitet.

Indtil videre er alle EV1 licenser inddraget, SVØ- 
stationerne kan dog fortsat køre. Det varer forhå
bentligt ikke længe, før de igen kan komme i luften 
på normal vis.

Anderledes hurtigere er de i Israel. Kun en uges 
tid efter krigsafslutningen d. 29. juni kl. 1200 blev 
der udsendt meddelelse om, at amatørerne igen 
kunne gå i luften, og kun et kvarter efter var de 
første 4X4-stationer på 14 og 21 Mc.

Det lykkedes VK2AVA/P at lave 4500 QSO’er fra 
Lord Howe Island, og i alle tilfælde 3SK og 4RT 
lykkedes det herhjemme at komme i forbindelse 
med ham.

ZD7WR sender testsignaler med frekvensskift CW 
på 28983 kc, senderen er hørt mange gange, og den 
giver gode oplysninger om nord-syd-forholdene på 
10 meter.

Båndrapporter:
3,5 Mc CW:

4UN: IS1FR 00 - TF5TP 24.

7 Mc CW:
4UN: PY4BLR 04 - K3JH 01 - UA9 01.
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14 Mc CW:
4DX: PY1MCC 23 - PY7TJ 20 - JA6BXA 21 - 

LU3FBT 22 - KV4AA 23 - KR6JZ 22 - VU2VZ 23 - 
TI2PZ 22 - TA2FM 21 - CR6KB 19 - CR8CK 21 - 
5H3KJ 21 - XT2A 18.

4UN: UA0BZ 09 - KV4EU—4AA 23 - YV5BHZ 
03 - 4X4UH 16 - CN8AT 19 - PY5BRX 23 - KG6AAY 
17 - VS9MB 18.

14 Mc SSB:
3SK: CR5SP 21 - CR7FM 04 - ITØARI 17 - 

K8VWM/KG6 19 - MP4MAX 21 - ON8XE/LX 19 - 
VP8JB 21 - VS9MB 16 - 3V8BZ 20 - 60IAU 17 - 
6W8DX 21 - 9M8RY 17].

4DX: 9H1AG 20 - ZS5JY 20 - 0X3WX 22 - PY4AS 
21 - ZP5JB 22.

4OV: CN8BB—8BV—8CS 19 - DU1FH 17 - HV1CN 
09 - VU2DKZ 18 - 3AØDY/M 16 - 3A2CP 17 - 
9V1ND 17.

21 Mc CW:
4OV: 9M8II 17.
7CF: GD3AIM 11 - ZB2AZ 17 - HM5BP 17 -

VS6FX 14 - YA1KO 16 - 4W1L 18 - 9M811 17 -
9V1MS 18 - CN8MZ 23 - CR6BX 11 - CR7IZ 18 -
FB8XX 03 - ZD8PMG 19 - ZE1AS 19 - 5H3KJ 19 -
5Z4KO 13 - 6W8DD 18 - 9J2IE 19 - 9L1TL 19 -
CE3ZW 23 - HC2SB 24 - HK3AVK 23 - YV4MC 23 -
CO2BB 23 - HP1AC 24 - KG4CX 23 - KZ5JO 19 -
VP6FD 24 - WB2PXZ/VP9 18 - YN1GMR 07 -
OX3CJ 24 - KG6AAG 20 - K2BYX/KG6 18 -
KH6GGZ 08.

21 Mc SSB:
3SK: CP6GX 20 - CR7FM 19 - EL9A 17 - 5H3JR 20. 
4DX: CR7IZ 18.
4OV: ZP5JB 18 - 9Q5BY 19.

28 Mc CW:
4DX: ZC4GB 17 - JA1WRP 12.

28 Mc SSB:
3SK: EI9Q 10 - GI4RY 14.
4OV: ZD8AL—8CX 20.
Det var så det for denne gang, tak for rapporterne 

og på genhør i næste måned.
God sommerferie og 73 de OZ7BQ,

Hans Jørgen Rasmusen, 
vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, Nærum. 

Redaktion sluttet 29. juni.

Indbydelse til EDR’s skandinaviske VHF-test:
EDR indbyder hermed alle VHF-amatører til del

tagelse i sin årlige skandinaviske VHF-test. Reg
lerne er:
Deltagelse:

Alle licenserede amatører i Norge, Sverige, Fin
land og Danmark kan deltage som direkte deltagere 
i testen. Det er tilladt at tage QSO med stationer 
udenfor disse lande.

Dato:
Fra lørdag d. 2. september kl. 1800 GMT til søn

dag d. 3. september kl. 1200 GMT.

Frekvensområder:
144—146 MHz og 432—438 MHz.

Antal QSO:
Der tillades én QSO med hver station på hvert 

bånd.

Points:
1 points pr. km — gælder for begge frekvensom

råder:

Kode:
Der udveksles de sædvanlige kodegrupper som 

f. eks. 57016 GP34j, hvilket betyder, at man hører 
modparten R5 og S7, og at det er afsenderens QSO 
nr. 16, og QTH er opgivet efter QRA locator syste
met. Det er ikke tilladt at skifte QTH under testen. 
Krydsbånds QSO er ikke tilladt.

Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle logblade 

eller for fremmede stationer tilsvarende udenland
ske. Der indsendes separate logs for 144 MHz og 
432 MHz. Disse bedømmes hver for sig. Deltagerne 
udregner selv deres points. De udfyldte og under
skrevne logs sendes senest d. 20. september 1967 til 

Kaj Nielsen, OZ9AC,
Kai Lippmannsallé 6,
Dragør.

Præmier:
EDR’s hovedbestyreles har som præmie udsat en 

pokal, der for at blive ejendom skal vindes 3 år i 
træk eller 4 gange i alt. Pokalen, der blev udsat 
som præmie i 1962, er første gang vundet af 
SM7AED, anden gang af OZ9FR, tredie gang af 
SM7BZX, fjerde gang af OZ2ME og femte gang af 
CM7BZX. Vinder af pokalen er den station, der får 
flest godkendte points på 144 MHz. Vinderen og de 
nærmest placerede tildeles EDR’s diplom. Vinderen 
og de nærmest placerede på 432 MHz får ligeledes 
EDR’s diplom.

Testkomiteens afgørelser er endelige.
Alle ønskes en god test med en masse gode for

bindelser.

Aktivitet:
OZ7SP har d. 16. juni lavet den første 1296 MHz 

QSO med England — her er 7SP’s egen beretning 
om de gode udbredelsesforhold, der betingede 1296 
MHz QSO’en med G3LTF:

„Lige et par linier for at fortælle, at der endnu 
kan laves DX, jeg var lige ved at tvivle. Det be
gyndte d. 13. juni, lyttede inden jeg gik på arbejde 
— masser af radarsignaler fra SSØ til SSV på 
1296 MHz.

I de næste par dage kom der liv på 70 cm, nu var 
conds. vest på. 70 cm ødelagt fra 432.0—ca. 433.5 MHz 
af et kæmperadarsignal. D. 16. havde jeg QSO med 
G3LTF på 70 cm, han kunne lige stikke hovedet 
over radar QRM’en. Så skiftede vi til 23 cm, og 
sikken overraskelse: signalerne endnu kraftigere. 
Rapport begge vej på CW 5—9—9, fone herfra 5—9. 
G3LTF kunne kun sende CW på 1296.000 MHz (hans 
moonbounce kristyl) og FM på 1299.000 MHz. Der 
kunne jeg ikke lytte.

D. 17. var conds. igen syd og sydvest, beacon 
DJ2LF meget kraftig, men ingen DL, enkelte PAØ, 
og lige pludselig kom ON4HN igennem, så var det 
overstået for denne gang.

D. 18. var der en 2 m ARTOB.
Senere på året vil G3LTF være QRV på 2300 MHz.
G3LTF’s 1296 MHz udstyr: TX: 30 watt input, 

converter diodeblander, ant.: 4 feet parabol. Herfra
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nogenlunde det samme, modtagerantenne: 5 feet 
parabol og sendeantenne: 32 element måtte".

Til lykke med det strålende 1296 MHz resultat, 
Peter!

5HF skriver, at i ugen fra mandag d. 12. juni til 
lørdag d. 17. juni var der i Vestjylland gode conds. 
på VHF og UHF:

„Åbningen begyndte mandag aften kl. 2200 GMT. 
Beacon GB3LER „sender" NB3LER Ledwick, Shet- 
land var 5—5—8 på 146 MHz — kort efter var der 
livlig aktivitet på 145 MHz — 6—10 G stns var i 
gang — G3BRA og G2OZP blev wkd — 6—7 lokale 
OZ stns var også i gang og wkd resten, kl. 0100 
GMT var der igen ro på 145 MHz — ingen stns hørt 
på 432 MHz.

Tirsdag d. 13.: Efter QSO med GM3CIG og GM3 
YFB kl. 2100 på 145 MHz forsøgte GM3YFB og 
jeg på 432 MHz, hvor det viste sig, at signalerne var 
meget bedre end på 145 MHz — efter endnu en halv 
times QSO med G3ILD på 432 MHz var OZ5AH 
også kommet på — nu var 432 MHz et virvar af 
stationer, der kaldte. Følgende blev derefter wkd.: 
G2XV — G3LTF — G8ACQ — G3GOV — G8BNL — 
G8ABP — G8AKQ — G8AKE.

Onsdag d. 14.: Der var fra tidlig aften kraftige 
radarsignaler på 432 MHz — efter QSO med OZ5AH 
blev vi enige om, at de måtte komme fra lufthavnen 
ved London. Da jeg kl. 2240 GMT fik QSO med 
G3ILD, oplyste han, at signalerne var endnu kraf
tigere i England, og at han havde pejling mod øst, 
så signalerne måtte komme fra et skib i Nordsøen, 
signalerne var nu så kraftige, at QSO på 432 MHz 
næsten var umulig.

Torsdag d. 15.: Modtagerne blev åbnet kl. ca. 1800 
GMT — radarsignalerne var der stadig, men ikke 
så kraftige, nu kunne der igen føres QSO på 432 
MHz. Efter QSO med G2JF på 145 MHz blev der 
senere på 432 MHz wkd G8AJC — G3JMA — G2WJ 
og igen G3ILD — PA0 stns blev hørt men ikke wkd.

Fredag d. 16.: Radarsignalerne var nu borte på 
432 MHz. PAØ stns blev igen hørt, men ikke wkd. 
Til gengæld var der nu som tidligere aftener vold
som trængsel på 145 MHz — båndet var simpelthen 
overfyldt med SM — LA — GM — G — DL — DJ — 
PAØ — OZ samt enkelte F stns, i ugens løb blev 
wkd: SM6 — LA — GM — G — PAØ — DL — DJ 
på 145 MHz.

Lørdag d. 17.: Stadig lidt trafik mellem DL — DJ 
— PAØ og OZ på 145 MHz.

Søndag aften nogenlunde gode forhold mod øst 
sluttende med en QSO på 432 MHz med OZ9AC".

5HF skriver til slut, at vi var alt for få OZ ama
tører på 432 MHz i forhold til de måske 100 engel
ske stns, der var i gang.

9PZ har under åbningen wkd følgende på 145 
MHz:

1. juni: DJ9NG, PA0BYL og DJ9CR, d. 2.: DJ5JB, 
d. 3.: PA0GHK, d. 12.: GM3EOJ og G3BRA, d. 13.: 
7 stk. G stns, d. 14.: ON4TQ, ON4MV og G3SLJ, 
d. 15.: 6 stk. G stns, d. 16.: 7 stk. PA0, 6 stk. DJ, 
DL, DK, 5 stk. G, 1 stk. SM og 1 stk. LA stns, d. 17.: 
7 stk. PAØ stns.

8IS har under åbningen wkd G og PAØ stns med 
signalstyrker på S 8—9. Også 9BE var i gang — han 
wkd 30 stk. G stns. — 9OR har d. 2. juni hørt 
LA1VHF med S7 og wkd 7 stk. PA0 — SM6 og DL, 
d. 3. var LA1VHF S5 — på aurora har Hans Ove 
wkd: 28.-29. maj: SM5DWF — SM5AKV og OH2RK.
30.-31. maj: OH3TE — SM5CWB — SM5BEI og 
SM3AKW.

7LX har d. 30. maj på aurora wkd SM5BSZ og 
SM5BKX.

Mobil test:
Fra 4OV er følgende modtaget:
EDR’s sommerlejr Bornholm 1967, 2 m mobiltest.

Regler:
Se sommerlejr info.

RESULTAT AV SSA MAJ-TEST 1967.
1. OZ9OR 13755 P- 35. SM2DXH 1425 P-
2. OZ9SW/P 9002 P- 36. OZ2KI 1410 P-
3. SM7DBI 8511 P- 37. OZ3IC 1304 P-
4. SM6CHK 8315 P- 38. SM5CZQ/5 1233 P-
5. SM7CJZ 8167 P- 39. OH5WH 1150 P-
6. SM7DEZ/7 6750 P- 40. SM2CKR 1090 P-
7. OZ9PZ/P 5823 P- 41. SM3ANM 1080 P-
8. OZ8SL 5368 P- 42. SM7ASL 1035 P-
9. OZ6WJ 5322 P- 43. OH2BEW 988 P-

10. OZ9HV 5255 P- 44. OZ6FL 943 P-
11. OZ4EM 4435 P- 45. OZ9CR 875 P-
12. OZ5NM 4062 P- 46. OZ9VN 838 p.
13. SM7DKN 3611 P- 47. OH3SE 835 p.
14. OZ1OF 3553 P- 48. OZ9AC 835 p.
15. SM3AKW 3262 P- 48. OZ8IS 829 p.
16. OZ9TJ 3219 P- 50. OZ4HAM 747 P-
17. OZ9EL/P 3080 P- 51. OH3WL 675 P-
18. OZ1MK 3025 P- 52. SM5DAN 658 p.
19. OH3TE 2830 P- 53. SM7DXX 641 P-
20. OH1YY 2595 P- 54. SM3SV 610 P-
21. OZ8UX 2553 P- 55. SM6PF 438 P-
22. OZ1NF 2252 P- 56. OZ2PO/P 430 p.
23. OZ8EU 2219 P- 57. OZ1LN 390 p.
24. OZ4BK/P 1855 P- 58. SM5UU 300 p.
25. SM7DEW 1827 P- 59. OZ8SC 300 p.
26. SM7BZC 1789 P- 60. OZ8IN 300 P-
27. SM6DTG 1736 P- 61. SM4CJY 235 P-
28. SM7AHZ 1684 P- 62. SM6DOE 202 p.
29. OH2NX 1630 P- 63. OZ2PN 150 P-
30. SM0CPA 1513 P- 64. SM6CYZ/7 100 p.
31. SM5ARR 1490 P- 65. SM4DHB 100 p.
32. OZ6CP 1490 P- 66. OZ8LL/P 50 p.
33. SM7DLK 1473 P- 67. OZ4EX 50 p.
34. SM6ANQ 1463 P- 68. OH7NF 50 p.

Vi gratulerar Hans Ove, 9OR, till en såker genom 
hela 84 QSO med stationer i OZ, SM, DL, DM, PAØ. 
Flera av kontakterna var over 400 km, men den 
langsta forbindelsen svarade 3AKW och OH3TE for. 
Avståndet dem emellan år 455 km. Konditionema 
var narmala och något norrsken har ej rapporte- 
rats under testen.

Tyvårr hade den norska tidningen redan gått i 
tryck, varfor inbjudan til testen inte nådde dem i 
tid. Detta forklarer, att det saknas LA-stns i resul
tattabellen.

73 es tnx fer gd test!
Lennart, SM6BTT.

Aktivitetstesten:
I juni-testen blev placeringen:

144 MHz:
OZ3DC — 39 points OZ9ZZ — 14 points

8SL — 36 points 6MK — 9 points
1EE — 35 points 8UX — 9 points
9TJ — 33 points 9SN — 9 points
9DJ — 23 points 4BK/p — 4 points
1TC — 21 points 5JR — 4 points
5EU — 14 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 1900—2359 CET.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 2200—2359 CET.
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Logs sendes til undertegnede inden 20. i måneden. 
Husk: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mellem 

kl. 1100 og 1200 CET.

Resultat fra EDR’s VHF-test d. 27. maj 1967:
1. OZlFF/p
2. OZ7LX/p
3. SM7BAE
4. OZ9AC
5. OZ4HX
6. OZ9FR
7. OZ9CR
8. OZ5NM
9. OZ6RI

10. OZ4EM

1306 points 
1096 points 
631 points 
500 points 
252 points 
218 points 
191 points 
156 points 
135 points 

4 points

FRA AFDELINGERNE

Checklogs: OZ5AH og OZ7SP.
Udeblevne logs fra: OZ4RA — 5HF — 6AF/p —• 

6OL/p — 9OR — 9DK — SM7BE.
Vinderen af testen OZlFF/p anvendte følgende 

udstyr fra Skamlingsbanken:
432 MHz: TX: BAY 96, input 20—40 watt, RX: 

AF239 conv., ant.: 16 elm.
1296 MHz: TX: BAY 96, input 10—20 watt, RX: 

1N23C mixer, tna.: 32 elm.
lFF/p skriver i sine kommentarer til testen: „Ud

mærket trods normale forhold. Der hørtes ingen 
udenlandske stationer udover SM7BAE. Eneste 
hørte station, som ikke blev wkd, var 6OL/p. 5AH 
blev desværre kun hørt på 23 cm. Er QRV på 70 cm 
og 2 m næste gang i julitesten“.

Til lykke med sejren, 1FF!
7LX/p: TX: 4X150A, input 150 watt, RX: TIXM 05, 

ant.: 10 elm.
SM7BAE: TX: 4X150A, input 150 watt, RX: AFY 

25, ant.: 15 elm.
OZ5NM: TX: BA121, input 1 watt, RX: TIXM 05, 

ant.: 13 elm.
I kommende tester, hvor også UHF båndene er 

med, vil jeg håbe, at deltagelsen bliver mindst af 
samme størrelsesorden, som UHF testen d. 27. 
maj d. å.

VHF-nyt:
9TJ er nu QRV på 432 MHz med en BA121 som 

varaktortripler med 0,5 watt input. Modtageren er 
en transistoriseret converter med 9AF 139 i indgan
gen. Antennen er en 16 elm. yagi, p. t. kun 4 m 
over jorden — kommer senere op i 17 m højde. 
Den 3. juni havde 9TJ QSO med 5NM på 432 MHz — 
rapporter 5—7 og 5—6, QRB 70 km.

Henstilling:
Husk, at 145.000 MHz er landskaldefrekvensen for 

både mobile og stationære stationer og IKKE en 
sludref rekvens!

Vy 73 de OZ9AC.

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.

Rævejagt.
Interessen for rævejagt er tilsyneladende på nul

punktet her i afdelingen. For at prøve at skabe lidt 
aktivitet på dette område arrangerer undertegnede 
nogle gå- og løbej agter i løbet af efteråret.

Som jagtområde har vi valgt Hareskovene nord 
for København. Der bliver to ræve i hver jagt, som 
vil sende umiddelbart efter hinanden hvert kvar
ter.

Vi gør opmærksom på, at rævejagt er et af de 
arrangementer, hvor det ikke er nødvendigt at have 
sendetilladelse for at deltage. Så er du interesseret, 
så mød bare op. Der vil blive mulighed for at låne 
enkelte modtagere, hvis du ikke har fået bygget dig 
én endnu.

Mødestedet bliver parkeringspladsen foran restau
rant „Bøndernes Hegn“, beliggende på Frederiks- 
borgvej umiddelbart efter 14 km stenen.

Programmet
bliver i første omgang:

Søndag d. 20. august kl. 1030 DNT.
Torsdag d. 31. august kl. 1900 DNT.
Søndag d. 10. september kl. 1030 DNT.
Torsdag d. 21. september kl. 1900 DNT.
Søndag d. 1. oktober kl. 1030 DNT.
Bliver der tilstrækkelig interesse, vil programmet 

naturligvis blive udvidet. Første udsendelse bliver 
et kvarter efter ovenstående tider og sidste ud
sendelse 2 timer efter første udsendelse.

Vel mødt! 6FR es 4QX.

Programmet:
7. august:

Klubaften.

14. august:
VHF-aften. Hvad kan jeg bruge den transistor 

til? 6OH giver svaret for en række transistorers 
vedkommende.

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

AMAGER
Formand: OZ2XU, Schau Nielsen, Mjøsengade 6,

1., Am. 3812v.
Mødeaften: Torsdag kl. 1930 Strandlodsvej 17.
Dr. ob.
Ja, så begynder vi på en frisk i vore gamle lokaler 

på Strandlodsvej 17, og jeg imødeser, at I ikke helt
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har glemt de gode gamle Amageraftener med mad
pakke og diverse små ålborgensere til maden. Det 
er mit håb, at afdelingen igen kan blomstre op. 
Grundet på det sene tidspunkt at det blev beslut
tet at flytte til Strandlodsvej samt ferie, kunne der 
ikke blive så meget program til juli OZ, men en 
sludder over en kop kaffe kan jo også lanceres.

Den nye bestyrelse valgt på den ekstraordinære 
generalforsamling den 15. juni blev som følger:

Formand: OZ2XU.
Kasserer: Niels Badstue.
Sekretær: OZ6AX.
Best.medl.: 8HK og 9JB.
Mødeaftener i august 10., 17. og 24., hvor jeg for

venter, at I møder talrigt op, så vi kan se, om afde
lingen endnu er levedygtig.

Vy 73 de OZ2XU.

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 pr. 

Århus C. Tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Program for rævejagter:
Tirsdag den 1. august kl. 2000:

Træningsjagt på Spørringkortet. Første udsen
delse kl. 2000, 2. og 3. udsendelse henholdsvis kl. 
2015 og 2030, og derefter sendes der med 10 minut
ters mellemrum.

Det kan endvidere oplyses, at vi har fået tilsagn 
om præmier til den Store Østjyske Rævejagt fra 
2LM, Århus Radiolager, Hauge Radio, amatørernes 
samlingssted, 2LJ, urmager Ludvig Jensen, Frede- 
riksgade. Udførligt program for denne rævejagt 
følger i næste OZ.

Vi arbejder for øjeblikket stærkt på at få egne 
lokaler på Ny Mølle Kro. Vi håber at have dem fær
dige til indflytning lige efter sommerferien. Vi får 
brug for hjælp til indretningen. Se X-QTC for juli.

God sommerferie.
Vy 73 de 6EI, Eigil.

ÅBENRÅ
Disse linier skrives, medens tømmermændene 

endnu banker i hovedet efter en ovenud vellykket 
Sankt Hans fest, der virkelig holdt, hvad der var 
lovet fra festkomiteens side.

Da formanden ikke magtede det på det sidste, 
hi, hi, vil vi hermed gerne sige tak til arrangørerne, 
Hans Peter, John og deres respektive XYL’er, for 
det store arbejde, I havde udført for at give os alle 
en virkelig festlig aften og nat, de sidste deltagere 
forlod rævehulen kl. 0500, hi, hi. Vi ser med glæde 
og forventning hen til rævejagtsafslutningsfesten, 
gæve gutter i festkomiteen.

Rævejagterne kører støt videre, vi har i den sid
ste runde fået 3 nye medlemmer (jægere), så der 
er træk over feltet omkring rævehulen.

Afdelingsarbejdet ligger stille her i sommertiden, 
men med vores 2 meter kanalanlæg har vi stadig 
den for en afdeling så vigtige kontakt med hinanden.

Mange af afdelingens medlemmer kører efterhån
den mobil på 2 meter med disse radiotelefonanlæg, 
der går FB. I 2 meter testerne er afdelingen også 
repræsenteret, meget mere kan man vel heller ikke 
forlange af radioter i sommertiden.

God ferie med masser af solskin ønsker
5WK, Kalle.

BORNHOLM
Der hersker hektisk travlhed hos afdelingens med

lemmer for at få diverse ting og grejer givet den 
sidste afpudsning til sommerlejren, og der kommer 
stadig tilmeldinger.

Da det nu er ved at være „agurketid“, bringer vi 
stillingen i vor interne konkurrence pr. 20.6.:

1. OZ4FF 41 points 14. OZ4VK 3 points
2. OZ4CF 26 points 15. OZ4CG 3 points
3. OZ1IF 25 points 16. OZ8TV 2 points
4. OZ4PM 12 points 17. OZ4HK 2 points
5. OZ4OV 12 points 18. OZ4AT 2 points
6. OZ4GF 10 points 19. OZ2OM 2 points
7. OZ4HAM 9 points 20. OZ3AP 2 points
8. OZ4EDR 8 points 21. OZ4HF 2 points
9. OZ4QQ 8 points 22. OZ4GB 2 points

10. OZ4EM 6 points 23. OZ4AH 1 point
11. OZ4RA 4 points 24. OZ7AC 1 point
12. OZ4MD 4 points 25. OZ9KP 1 point
13. OZ4ME 4 points

Det var stillingen i B.I.A.-konkurrencen. Points 
opnås, hver gang et QSL har ledsaget til udstedelse 
af diplomet.

En søndag var vi flere, der fandt sammen på 
14 Mc SSB, og det resulterede i, at vi blev kaldt af 
mange, der var interesseret i B.I.A. Der blev kørt 
ca. 30 QSO’er, og vi håber snart at se ansøgninger, 
så der kan blive flere points til os.

Når dette læses, har ræven været prøvekørt, og 
der har været prøvet flere mulige „rævehuler". Et 
genialt forslag til anbringelse af ræven gik ud på, 
at den skulle gemmes hos fyrmesteren på Chri- 
stiansø.

Vy 73 de OZ4OV, Ole.

ØSTBORNHOLM
Call: QZ4HAM.
Klubhus: „CQ“, Rosenørnsallé 2, Østermarie.

I denne tid holder vi ferie, men ser med stor 
glæde amatører —• både fra ind- og udland i „CQ“.

Vy 73 (+ 15) de 4YK.

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

I sommertiden er der åbent i klublokalet hver ons
dag fra kl. 2000.

Siden sidst har vi haft 2 filmaftener med film om 
dioder og transistorer.

Lørdag den 17. juni var vi 23 deltagere incl. XYL 
og YL på vores udflugt til Blåvand Radio. Vi slut
tede af på kroen med amerikansk lotteri og kaffe.

Onsdag den 21. juni var vi 27 deltagere på turen 
til Arena. Efter at have set fabrikken kørte vi ud 
til Horsens afd., hvor vi drak kaffe og fik en slud
der med amatørerne der. Vi siger Arena og Horsens 
afd. tak for det gode arrangement.

NB. Sommertider — rævejagtstid — er du inter
esseret i rævejagt, så ring til OZ1N om tidspunkt, 
kort m. m.

God ferie.
Vy 73 3EB.
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HOLBÆK
Næste møde afholdes den 17. juli kl. 2000 hos 8LJ, 

Esso-tanken, Hørve.
Vel mødt.

Vy 73 5FP, Flemming.

HOLSTEBRO
Ordinær generalforsamling blev den 22. juni af

holdt hos 4KV, hvortil der var fremmødt 13 med
lemmer. Formanden omtalte i sin beretning den tek
niske undervisning og udstillingen. Det var for
mandens mening, at vi skulle prøve at få et teknisk 
kursus under aftenskolen til næste år.

Vi kunne sikkert få meget ud af samarbejdet med 
Struer afdelingen, og med de indvundne erfaringer 
kunne vi sandsynligvis få en god udstilling i det 
nye år.

Kassereren kunne desværre ikke fremlægge et 
revideret regnskab, da regnskabet fra udstillingen 
ikke var afsluttet; men han kunne meddele, at ud
stillingen havde givet et mindre underskud.

Der var indkommet to forslag, som begge omhand
lede lovændringer og delvis nye love. Lovene blev 
grundigt debatteret og efter nogle få ændringer ved
taget. Lovene er nu indsendt til hovedbestyrelsen. 
Det blev bl. a. vedtaget at nedsætte bestyrelsen fra 
7 til 5 mand, hvorefter den nye bestyrelse ser såle
des ud:

Formand: 4KV, Kaj Jensen, „Offersgård", Alstrup 
pr. Holstebro, tlf. (074) 8 01 11 nr. 37.

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

tlf. (074) 2 15 57.
Best.med.: 5KG, Tommy Bay, Jens Peder Padsborg.
Suppleant: 6EM, Ejner Madsen.
Som revisor genvalgtes 8NH, Henry.
Til slut blev det evigt store problem diskuteret, 

nemlig muligheden for at få egne lokaler, og det 
blev bestemt at ansøge kommunen en af de nærme
ste dage.

Vy 73 5JF.

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.

Onsdag d. 21. juni havde vi besøg af 28 medlem
mer fra Esbjerg afd., der samme aften havde været 
gæster ved en rundvisning på den ny ARENA 
fabrik.

Generalforsamling:
Torsdag den 17. august kl. 2015 afholdes den ordi

nære generalforsamling. Dagsorden i følge lovene.
Vy 73 9ER.

SÅ LØD STARTSKUDDET 
til

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT 
den 5. og 6. august 1967.

Startskuddet til STORE MIDTJYSKE RÆVE
JAGT lyder snart, og Herning-afdelingen indbyder 
hermed alle fra nær og fjern til DANMARKS 
INTERESSANTESTE og HÅRDESTE RÆVEDYST, 
der endnu har været, og vi håber at se mange. Jag
ten køres på samme kort som sidste år, „HÆR
VEJSKORTET". Jagten køres på en lidt anden 
måde end tidligere år, således at det store ræs 
såvidt muligt undgås. Senderne vil være placeret 
nærmere ved hinanden, og der vil kunne køres ind 
i umiddelbar nærhed af dem, men derimod vil sen
derne blive godt gemt.

Kort:
Kollemorten A 2808.

Jagten afholdes
lørdag den 5. og søndag den 6. august 1967.

Mødetid:
Senest lørdag den 5. august kl. 2015 og søndag 
den 6. august kl. 0815.

Frekvens:
1825 kHz.

Call:
OZ7RÆV A/U/V/.

Udsendelser:
Af ét minuts varighed.
Jagten slutter henholdsvis lørdag kl. 0030 og 
søndag kl. 1230, hvor startkortet skal være 
afleveret. Når udsendelserne ophører ved sidste 
udsendelse, er jagten forbi.

Pointsberegning:
Bedste sammenlagte tid for nat- og dagjagt, jfr. 
„Regler for rævejagter".

Startkort:
Fås ved campingpladsen fra kl. 1900 for 20 kr. for 
begge jagter.

Sendetider:
Første udsendelse kl. 2100. Anden udsendelse kl. 
2115. Tredie udsendelse kl. 2130. Efter tredie ud
sendelse sendes hvert 10. min. til slut. Sidste ud
sendelse er kl. 0030. Disse tider gælder for RÆV 1. 
Ræv 2 og 3 sender henholdsvis 1 og 2 min. senere 
end RÆV 1. For dagjagten søndag gælder tilsva
rende tider og intervaller i tiden fra kl. 0900 til 
kl. 1230.

Instruktion:
Der er tvungen fremmøde til instruktion lørdag 
aften kl. 2015 samt søndag morgen kl. 0815.

Camping:
Give campingplads ved Give Friluftsbad. Pladsen 
er åben hele natten for hjemvendende jægere. 
Pladsen er med swimmingpool og varmt
brusebad, som også må benyttes lørdag nat.

Hotel:
Diagonalkroen eller Hotel Borgergården, Give. 
Henholdsvis tlf. 3 og 96.
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Præmier:
Fine præmier til jæger og observatør på de 5 
bedst placerede hold. Præmier er ligefrem propor
tional med deltagerantal.

Mad og præmieuddeling:
Præmier uddeles på Diagonalkroen i Give efter 
udregningen af placeringen ca. kl. 1400. Der kan 
købes middagsmad på kroen, medens pointsudreg
ningen foregår. Middagsmad er reserveret til ca. 
kl. 1400.
Kort A 2808 Kollemorten kan købes på mødeste
det.

Tilmelidng:
Af hensyn til præmiekøb bedes deltagerne til
melde sig snarest muligt. (Senest 1. august 1067). 
Kan ske på tlf. (07) 12 91 (OZ5HF).
S. M. R. 67 HÆRVEJSJAGTEN — DANMARKS 
INTERE S S ANTE STE RÆVEJAGT.
Hilsen og på gensyn. 3XB’er.

KORSØR
Kaldesignal: OZ8KOR.
Formand: OZ4WI, Børge, tlf. (580) 168.
Kasserer: OZ7UD, Knud, Motalavej 47, st. th.
Næstformand: Per, OZ9CE, tlf. 57 03 31.

Vi holder ferie til torsdag den 3. august og mødes 
kl. 1930 med medbragt mad og inviterer vore YL og 
XYL med til en hyggelig aften som en forhåbentlig 
god start efter ferien.

Derefter mødes vi så hver torsdag kl. 1930.
Generalforsamling afholdes torsdag den 7. sept. 

Nærmere i næste OZ.
Hermed ønskes I alle en god ferie — og mød op 

med fornyede kræfter. Vy 73 4WI.

LOLLAND-FALSTER
Søndag den 28. maj holdt vi generalforsamling på 

Ebsens hotel i Maribo.
Formanden, OZ2MI, bød velkommen og oplæste 

dagsordenen. Til dirigent valgtes 5DA, der straks 
gav ordet til formanden, som aflagde beretning om 
årets aktiviteter.

Klubben havde haft en række gode foredrags
holdere, og kun et par enkelte møder havde været 
lidt tyndt besøgt. En del nye medlemmer er kom
met til, og 2MI luftede i denne forbindelse tanken 
om en ny linie til møderne: spørgsmål. Vi har det 
altid rart på vore møder, alle kan spørge alle om de 
problemer, man støder på ved bygning af sit radio
grej, men tanken var at afsætte tid til rundbords
spørgsmål fra medlemmerne på vore mødeaftener, 
herved ville alle kunne bidrage med sin erfaring 
om netop det problem, man gerne vil have belyst. 
Lad os prøve, når vi starter efter ferien.

Herefter fremlagde kassereren 6KJ det revide
rede årsregnskab til godkendelse.

Formand og bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.
Ved sidste punkt, eventuelt, diskuteredes mulig

heden for mødeaftener i Nakskov. Er medlemmerne 
derovre interesseret, og hvad siger man på Nord
falster og Møn om møder i Stubbekøbing? 2MI er 
ikke hjemme for tiden, men interesserede er vel
komne til at sende et par ord til mig, adr.: E, El
mer, Parkvej 66, Nykøbing F., og jeg skal videre
bringe til formand og bestyrelse.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og tak
kede for god ro og orden.

2MI bød herefter velkommen til 6OH, der ville 
fortælle os om styrede ensrettere. Her burde hele

afdelingen have været samlet, 6OH er ekspert på 
området og en god foredragsholder, og emnet er 
interessant, da den styrede ensretter nu er i en pris
klasse, hvor alle kan være med. Vi beder dig und
skylde de dårlige tavleforhold, 6OH, men er der 
mulighed for at høre dig en anden gang, vil den side 
af sagen være i orden.

Formanden takkede herefter 6OH for et inter
essant og lærerigt foredrag, og vi andre føjer vor 
tak til.

Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt sam
vær i hotellets restaurant. Der var lovet os en god 
forloren skildpadde, og løfterne blev indfriet. Det 
var ikke få gange, tjenerne måtte ud efter ny for
syning til de hungrende maver.

Til slut god sommerferie til alle amatørkammera
ter fra os hernede på øerne.

Næste møde annonceres i august OZ.
Vy 73 Elmer. 

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

Generalforsamling.
Torsdag d. 24. august afholdes den årlige general

forsamling i afdelingen, hvor vi har følgende dags
orden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab.
4. Indkomne forslag (senest 3 dage før generalfor

samlingen).
5. Valg af formand.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
7. Endelig beslutning vedrørende anskaffelse af 

klubstation el. lign.
8. Eventuelt.

Torsdag d. 31. august:
Klubaften. Vy 73 OZ7LC, Carsten.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Formand: OZ8BO, tlf. (751) 284.
Kasserer: OZ6ME, tlf. 72 29 48.
Lokale: Præstøremissen, Skyttemarksvej.

Vi holder sommerferie i afdelingen for tiden, men 
der er dog åbent hus i klublokalerne hver tirsdag. 
Vi har arrangeret os sådan, at bestyrelsen på skift 
holder åbent hver klubaften sommeren igennem 
indtil tirsdag den 22. august, hvor vi begynder vore 
almindelige klubaftener igen.

Programmet for august
lyder herefter sådan:

Tirsdag den 22. august
påbegynder vi sæsonens alm. klubaftener efter endt 
ferie.

Tirsdag den 29. august
afholder vi vor årlige generalforsamling. Alle bedes 
møde, så vi kan få lagt programmet for den kom
mende sæson, og så kan jeg meddele, at vore venner 
fra Lübeck-Travemünde afd. kommer og besøger 
os i week-end’en den 9.—10. september. Nærmere 
herom i OZ august, og så til slut vil vi ønske en 
rigtig god ferie til dem, der endnu er så heldige at 
have denne til gode.

Vy 73 OZ8BO, Arne.
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NORDALS
Medlemsmødet sidste gang omfattede et foredrag 

om VHF-sender. 9KY medbragte sender til 2 m, 
70 cm og 23 cm.

I juli holder vi sommerferie bortset fra onsdagen, 
da er der stadig byggeaften.

Vy 73, Martin.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31)09.

Ved et bestyrelsesmøde den 20. juni fik vi lagt et 
program for det kommende halvår, og dette vil blive 
udsendt til medlemmerne først i august måned. Der 
er noget at glæde sig til, bl. a. vil vinterhalvåret 
byde på A-kursus under ledelse af OZ8LD, Ove 
Larsen, og mange gode foredrag samt virksomheds
besøg m. m.

Til Fynsmesterskabet i rævejagt er snart halvde
len af jagterne kørt, og det går ikke altid lige stille 
af. Der opstod for kort tid siden en af de episoder, 
som før eller senere må dukke op, nemlig at en 
meget vred mand op og mener, at jægerne er på 
forbudt område. Det er svært at påstå det modsatte, 
når skiltet viser adgang forbudt, men et sådant kan 
jo af og til stå ret misvisende. Midt under diskussio
nen om de private rettigheder m. v. blev det plud
selig tiden for en udsendelse fra ræven, og det var 
svært for den vrede mand at forstå, at hele flokken 
pludselig spredtes til alle sider, og han stod alene 
tilbage. Det gjorde bestemt ikke humøret bedre, 
men alt endte dog i fred og fordragelighed med for
sikringer om at se sig bedre for en anden gang.

VHF-nyt fra 6AF:
Sommertid er mobiltid. På Fyn er der nu 6—7 sta

tioner aktive på 2 meter. Et par stykker endda på 
70 cm. Grejet varierer fra ombyggede taxaanlæg til 
fuldt transistoriserede transceivere. Rækkevidden er 
ganske god i betragtning af de simple antenner. Med 
to lodrette Vi-bølge stavantenner er der opnået god 
forbindelse over en afstand på ca. 25 km mellem to 
vogne.

Der arbejdes med planer om at arrangere en re
gelmæssig test, hvor både stationære og mobile sta
tioner kan deltage på lige fod.

Måske skulle vi genoptage forsøgene med ræve
jagt på 2 meter?

Første mødeaften bliver mandag den 14. august 
kl. 2000. Vel mødt!

Vy 73 de 2RH,Rune.

RESULTATLISTE
for

STORE FYNSKE RÆVEJAGT
17.—18. juni 1967

Nr. Jæger Observatør Nat Dag Ialt

1. OZ8LD OZ7HJ 100 144 244
2. K. Johansen Karl Georg 87 162 249
3. OZ9SW H. Jensen 93 161 254
4. H. Olsen Inga Olsen 167 127 294
5. Chris Buller 169 151 320
6. OZ5WK Benny 109 246 355
7. Lorentzen Korsgård 210 158 368
7. OZ9OT OZ2PO 229 139 368
9. Mundbjerg S. Nielsen 220 154 374

10. Meldgård Pedersen 201 176 377
11. Dragø Ravn 200 184 384

12. Ingrid Lind B. Petersen 201 202 403
13. H. Andersen V. Jensen 208 212 420
14. E, Lind E. Petersen 204 245 449
15. J. Bøge G. Bøge 108 2 r. 5 r.
16. K. Bøge Inge Bøge 110 2 r. 5 r.
17. OZ3MI K. F. Hansen 142 1 r. 4 r.

I forhold til resultatet, som bekendtgjordes efter 
jagten, er sket følgende ændring: Ingrid og Børge 
Petersen havde fået regnet tiden ved ræv 2 som 
sluttid og var som følge heraf placeret som nr. 7. 
Efter korrektion rykker de ned som nr. 12, og de 
mellemliggende hold en plads op.

Tak for jagten, hilsen fra ræven.
På Odense og Nyborg afd. vegne

OZ5KE.

SKAGEN
Formand: OZ6AV.
Klublokale: Hvide Hus.
Klubca.il: OZ9EVA.
Mødeaften: Hver tirsdag kl. 1900.

I week-end’en 10.—11. juni var afd. på camping
tur til Muldbjergene ved Dokkedal, hvorfra vi sam
tidig deltog i 2 m-testen. Vejret var fint, humøret 
højt og forholdene på 2 m så nogenlunde, så der var 
udsigt til alle tiders test. Helt uden uheld skulle det 
dog ikke gå, idet nettrafoen i senderen brændte 
sammen, dette skete ved 0430-tiden. Vi havde da 
opnået at få 45 forbindelser.

Vi havde desværre ingen reservesender med, så 
først efter at have lånt en anden sender af OZ8MG 
i Skalborg kom vi i gang igen, men da var der kun 
én time igen af testen, så vi fik kun to forbindelser 
mere. Af andre deltagende stn., vi hørte, var de 
fleste fra Jylland. Vi hørte kun nogle få fra øerne, 
men det var måske forholdene og ikke aktiviteten, 
der gjorde sig gældende.

Ellers sker der ikke meget i afd. for tiden, dog 
kan vi fremvise et lille resultat af vinterens arbejde, 
idet to af medlemmerne har bestået den tekniske 
prøve og håber på snart også at kunne få morse- 
attesten.

Vy 73 OZ6KE.

Generaldirektoratet for Fost- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:

B 6656, OZ1EO, Edmund Kjeld Mulvad, Hvedens 
Kvarter 9, C, Albertslund.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Eckers- 
bergsgade 25, 1., København 0.).

C 6899, OZ1LY, Bent Hansson, Emdrupgårdsvej 10, 
København NV.

_ B 8400, OZ1RW, Palle Hellmann Nielsen, 757352, 
TGKMP, Almegårds Kaserne, Rønne.

(Har også sendetilladelse OZ1RN, Forårsvej 
6, Charlottenlund).

C 9674, OZ1ZZ, Steen Valdemar Hjort, Grønnevej 
51, Virum.

A 6752, OZ2DM, Ole Dam, Næs, Allinge.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Tjørne- 
vej 8, st., Allerød).

C OZ2DN, Bjarne Nybo Hansen, Østermarie.
C OZ2GT, Svend Tage Fagerstrøm, Ravnsborgs

gade 21 B, 3. tv., København N).
C 8224, OZ2SF, Svend Ellitsgaard Nipper, Åboule- 

varden 28 A, 2. tv., Horsens.
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B OZ3GH, Ernst Gunther Hensen, Herrislev, Ny
sted.
(Genudstedelse).

C 9983, OZ3RP, Klaus Poulsen, Lehwaldsvej 3 A,
5., Lyngby.

C 10591, OZ4LO, Leo Folkmann Ipsen, Lillebo, 
Åløse, Østermarie.

C 8896, OZ5HY, Henrik Høgh, J. E. Pitzners Vej 18, 
Herlev.

B 2637, OZ5LY, Bent Andersen, „Højbo“, Lyngså, 
Sæby.
(Tidligere OX3LY).

C 10418, OZ5LZ, Torben Elmøe, Dybbølsgade 61,
3. tv., København V.

B 6188, OZ6BL, Bent Bagger Laursen, Juelsminde 
skole, Juelsminde.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Lindehøj- 
vej 35, Birkerød).

C 10579, OZ6SR, Søren Peter Rasmussen, Enigheds- 
vej 75, Frederikshavn.

B 10599, .Z7MO, Poul Lindholst, Toftekærsvej 113, 
Søborg.

C 10353, OZ7TG, Erik Gregersen, Gyvelvej 1, 
Værløse.

C OZ8CJ, Carl Erik Jensen, Højskolehjemmet, 
Svanholmvej 15, København V.

C 9996, OZ9AI, Hans Viggo Knudsen, Frej asgade 2,
2. th., København N.

C OZ9GG, Per Goldmann Petersen, Egevolden 144,
2. tv., Avedøre, Hvidovre.

B 6196, OZ9PP, Peter Neber Pedersen, Scheels- 
mindevej 78, Ålborg.
(Genudstedelse. Tidligere adresse: Engvej 26, 
Vedbæk).

C 10328, OZ9WQ, Paul Werner Andrå, Studsbøl 
Allé 76, Kastrup.

6752, OX3DM, Ole Dam, Godthåb.
(Har også sendetilladelse OZ2DM på adres
sen Næs, Allinge).

A OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Junovej 30, Århus C. 
A OZ1HM, O. Hansen, Hovedvej, Årslev, Brabrand.

M.
NYE MEDLEMMER

10610 Steen Asmussen, Alssundvej 11, Sønderborg.
10611 OZ7IR, Ingvard Nielsen, Svendsvej 1, 

Ølstykke.
10612 Valdemar Thomsen, Lindevej 7, Århus C.
10613 Hans Ejlerskov, GI. Jembanevej 43, 1., 

Valby. (A)
10614 Ole Rasmussen, Rødegårdsvej 275, Odense.
10615 OY5NS, Simun Johannessen, Vardabu 7, 

Thorshavn, Færøerne.
10616 SM7BZC, Per A. Hellstrand, Jårnvagsgatan 

13 D, Perstorp, Sverige.
10617 John Nissen Lund, Johs. Ewaldsvej 5, Søn

derborg.
10618 Karsten Kjær, Dybbølvej 3, Kolding.
10619 Henrik Muller, Prs. Christinesvej 18, 2., 

København S. (A)
10620 Svend Erik Hansen, Vammen pr. Viborg.
10621 Victor Høgfeldt Pedersen, Tuborgvej 15, 

opg. 5, Hellerup. (A)
10622 Kenno Jensen, H. C. Bojsensvej 15, Hvid

ovre. (A)
10623 Svend Aage Birch, „Ellelyst", Ringeby, 

Rønne.
10624 Knud Krogsgaard Jensen, Elsevej 46,

LI. Værløse.
10625 Jørgen L. Grimstad, Njalsgade 35, 2., Kbh. S.
10626 Jørgen Dahlin Henriksen, Egevænget 3, 

Jersie Strand, Solrød Strand.
10627 Arne E, Jensen, Lottenborgvej 11, 1., Lyngby.
10628 Tage Petersen, Slotsgade 6, Sønderborg.

Atter medlem.
1699 OZ2CS, Chr. Soelberg, Pilevangen 8, Brønd

by Strand.
8100 Hans Schacht-Sørensen, Hvidovre Enghave

vej 56, 3., Hvidovre.

S. A. C. 1966 - THE SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST

CW. SINGLE OPERATOR.
1. OH2BZ 190.587
2. OH5SE 173.808
3. SM0CCE 149.886
4. SM4CLU 148.144
5. SM7BKZ 135.500
6. OH8RC 109.564
7. OY2J 107.388
8. LA1H 105.803
9. SM0AHQ 104.232

10 SM0BNX 96.957

THE SCANDINAVIANS SCORES
1. SRAL, Finland 4.314.013

2. SSA, Sverige 2.096.631
3. NRRL, Norge 714.453

4. EDR, Danmark 537.451

TOP TEN

CW. MULTI OPERATOR
1. OH2AM 707.112
2. OH2LA 196.100
3. OH4OP 114.387
4. OH2AA 98.925
5. OH2AC 60.588
6. LA2S 54.795
7. OH3AG 42.098
8. SL3ZV 40.872
9. SL0CB 36.380

10 OH1AA 26.609

FONE MULTI OPERATOR.
1. OH2AM 609.120
2. OH1AA 113.988
3. LA1K 53.010
4. OH3AH 35.376
5. LA3T 10.233
6. LA1H 8.970
7. OH2AD 5.060
8. JX6XF 4.784
9. OH2AA 2.702

10 OZ7OMR 2.587

Fone. SINGLE OPERATOR
1. LA5KG 127.020
2. OH5SM 106.012
3. SM5CAK 80.676
4. 0H400 77.031
5. OZ3SK 55.762
6. OH1TN 47.056
7. OZ3KB 40.179
8. OHØNI 38.316
9. SM5CEU 37.026

10 LA1FH 36.225

Fortsættes i fig. nr.
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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. (65) 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 41 19.
OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(064) (dag) 2 61 11, (aften) 2 76 52.

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. juli 1967.

Amatørannoncer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord — 

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

Sælges: SSB transceiver 10—15—20—40—80 m, 
1 W udgangseffekt på alle bånd, 2,1 kHz båndb. Vox 
anti trip. Valgbart sideb. Kommercielt udseende, 
stor Eddystone skala S m. Kr. 1800. Andet af værdi 
kan tages i bytte.

OZ5HF, tlf. (07) 12 00 91.

Købes: Strømforsyning til RX-TX Ha5K39. Evt. 
diagram eller oplysninger om afgivne spændinger 
og strømme for samme. Nødvendigt for at få min 
station i gang.

Jørgen Jørgensen, Østervej 38, Holeby, Lolland.

Sælges: HW32 m. eller uden power, trimmet og 
køreklar, 500 kc frekvensstandard m. krystalovn, 
ca. 12X4X3 cm, lige til miniaturesokkel, 55 kr. Col- 
lins mek. filter F455FB21, ubrugt, med specs, 225 kr. 
Modtager Marconi B28, 100 kc—30 Mc, krystalfil
ter, køreklar, 250 kr. Rør 6GE5, 12 kr., P35, 5 kr., 
807, 5 kr. Henvendelse efter 18. juli.

OZ5RM, (01) 69 12 66.

Sælges: Skeleton stavantenne (144 MHz), hjemme
lavet men ubrugt, 100 kr. 24 MHz krystal (24,1650), 
fabriksnyt, 30 kr. UHF-tuner (0059-A), 50 kr. VHF- 
forstærker, 50 kr.

John Petersen, Tværgade, Felsted, tlf. (046) 8 54 73.

Sælges: Drake Tr3 transceiver med power, 3500 
kr. Tuner Mike + 2, 300 kr. Seltron RF-powermeter 
+ SWR, 300 kr. 50 ohm Dummyload, 200 W, 20 kr. 
W2AU balun 1-1, 50 ohm, 100 kr. Telescoping mast, 
min. 3 m, max. 14 m, 300 kr.

OZ3US, A. M. Pedersen, Ternevej 3, Nyborg

Sælges: Sender-modtager Hagenuk Ha5K39c, om
råde 2—5 MHz og RV12P10 i PA. Med fin antenne
tuner, resonansmeter, medhør, BK og med strøm
forsyning i separat kabinet. Køreklar og lige til 
stikkontakten, diagrammer og reserverør medføl
ger. Pris i alt 185 kr.

OZ5QZ, John Andersen, Rødager Allé 95, Rød
ovre.

Sælges eller byttes: Zerobais-modulator med po
wer, Comandsender 80 m, 2 m Tx med 832 A, enkelt 
super 40—80 m, stort imponatorrack, stereoforstær
kere med højttalere, dele til FM-radio, mange rør 
bl. a. 811 og QB3/300, gørlerspolerevolver, 300 ohm 
antennerelæ, syncromotorer 220 VAC, 70 cm ant., 
2 m RX Div. net-, driver- og modulationstrafoer.

OZ7TW, Thaysen, (044) 2 42 42, lok. 26.
Købes: Kraftig keramisk omskifter, 4 dæk, hvert 

dæk 1X5 stillinger (slutte). 2 stk. ens drejeko 2 mm 
luft, hver ca. 100 pf. 1 stk. drejeko 2 mm luft ca. 
2X100 pf. 1 stk. drejeko 1 mm luft ca. 250 pf.

OZ9FH, Frank Hansen, Ålandsgade 324, Kbh. S, 
AM 9727x.________________________________________________

Sælges: 1 stk. Eltra 1001 HI-FI båndoptager. 6 
mdr. gammel, sidste nye model med ekstra stop- 
knap. Palisander kabinet. 100 */o som ny. Ny pris 
985,- kr., sælges for 775 kr. kontant.

Chr. P. Christensen, „Nyvang", Nees pr. Vemb, 
tlf. (078-8 31 11) 19x, mellem 18,00—19,00.

Sælges: SOMMERKAMP sender FL-200B og mod
tager FR-100B samt den til sættet hørende højttaler. 
Evt. kan mobil ESB tranciever f. eks. FT-100 indgå 
i handelen.

OZ6FT, Flemming Aabin, Svinget 23 st. th., Kø
benhavn S.

Virkeligt fint rack for indbygning mål 1,70X0,70 
X0,35 m 150,- kr., fabriksny modulationstrafo J.S. 
MM4 85,- kr., Neutrofon modulationstrafo type 8Z- 
6635, Neutrofon drivertrafo type 5Z-7540, samlet 
75,- kr., fabriksny swing choke J.S. 350 mA, 80 ohm,
5-35 Hy 20,- kr., 2 stk. 807 10,- kr., 2 stk. 6146 m. 
falning, nye 50,- kr. Alt plus porto.

B. Lykke Frederiksen — 4WI, Frølunde pr. Kor
sør, tlf. (580) 168.


