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Snak om en ting . . .
— tingen er en modtager, der kan bygges 

af amatøren selv — og måske blive en præ
mievinder!

Af OZ7AQ.

Almindelig snak om en modtager.
Vi sidder med et ganske almindeligt stykke 

kvadreret papir på en A4-blok, en blyant og 
et viskelæder. Sidstnævnte rekvisit er meget 
vigtig, glem den ikke! Og lad være at bruge 
en kuglepen, så bliver papirforbruget alt for 
stort.

Vi skal tegne diagram til den nye modta
ger.

Det er nu ikke sådan gjort på en halv 
time. D. v. s. vi kan naturligvis godt tegne 
noget, der ligner det rigtige, det skal vi helst. 
Men det er jo ikke sikkert, at tingene opfører 
sig helt, som vi synes, de skal. De gør det må
ske, men det er nødvendigt at prøve i prak
sis, før vi ved det. Dette gælder for alle, 
hvadenten man er senior-ingeniør på den 
store fabrik eller en lille skoleelev. Forskel
len er egentlig bare, at skoleeleven nok skal 
prøve nogle flere gange!

Foreløbig skal vi slet ikke tænke på, om vi 
skal bruge den ene eller den anden type 
transistorer i HF’en, eller om vi hellere 
skulle snuppe en field-effect med det samme. 
Eller om vi måske skulle blive ved de gode, 
gamle rør endnu engang. Rørene bliver jo 
nok kun aktuelle, hvis man har en del af dem 
i forvejen, og det har begynderen formentlig 
ikke. Men det var et sidespring.

Denne første del af processen er på mange 
måder den mest interessante. Mange synes 
endda så godt om den, at de aldrig kommer 
videre! Atter andre springer denne planlæg
ningsproces helt over og går lige til sagen, 
som man siger. Begge grupper når vel stort 
set samme resultat, men da den første me
tode er den billigste, og da den yderligere er 
relativt lugt- og støjfri, foretrækkes den af 
de mere erfarne amatører. De, der når frem 
til et brugeligt resultat, gør dette ved en mel
lemting mellem de nævnte metoder.

Vi tager altså en blok papir (der ikke nød
vendigvis behøver at være kvadreret), en 
blyant og et viskelæder.

Snak om et blokskema.
Der er en del, der mener, at en begynder

modtager selvfølgelig skal være en 2-meter 
modtager, da man jo kun må køre telefoni 
med en C-licens på 2-meter og højere (det 
højere er vist nok uden interesse her). En lille 
gruppe af særlinge, hvortil forfatteren af dis
se linier hører, mener dog tværtimod, at det 
er naturligt for begynderen at starte med 
telegrafi (CW) på HF-båndene, fordi teknik
ken så bliver mere overkommelig, og fordi 
CW-kørsel — ligesom cykel-do. — har en vis 
naturlig tilknytning til ungdom og sports-
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Simpel eetbånds modtager, eet sæt spoler, ingen 
omskiftning.

Kvartskrystaller i converterens oscillator.

Kan udbygges efterhånden som flere bånd ønskes.

Frekvensstabilitet god og ens på alle bånd. 
Samme skala til alle bånd.

Mulighed for at starte med billigt spolefilter i MF. 

Fig. la.

Oscillatoren skal skiftes mellem fem 
frekvensområder.

Kvartskrystaller i MF-filter.

Ingen fordele ved begrænsning af antallet af bånd 
i starten.

Frekvensstabilitet kritisk på de høje bånd. 
Separat skala for hvert bånd.

Mulighed for at starte med billigt 2-krystalfilter 
i MF.

Fig. 1b.

aktivitet. Og da jeg er i den heldige situa
tion selv at kunne bestemme, hvad jeg vil 
skrive her, skal jeg tillade mig at fremture 
ved at forudsætte, at det er en modtager til 
HF-båndene, vi skal til at bygge! For ikke at 
forekomme alt for sekterisk vil, jeg dog gå 
med til, at vi også skal kunne modtage fone — 
med vægt på enkelt sidebånd og ophøjet for
agt for den antikke modulation.

Nu står vi så ved skillevejen — udenoms
snak nytter ikke mere. Vi skal tage stilling 
til spørgsmålet enkelt- eller dobbeltsuper, 
hvilket — som vi skal se — også kan formu
leres: høj eller lav mellemfrekvens? Vi skal 
med andre ord vælge mellem de to princip
per, der er skitseret i fig. 1. Det ene princip 
(a) omfatter en grundmodtager, som er en 
ganske almindelig superheterodynmodtager, 
indrettet til at modtage ét bestemt frekvens
område, som f. eks. og vel mest praktisk kan 
være vort 80-meter bånd med passende luft 
på én eller begge sider. Når vi så skal mod
tage andre frekvensområder, må vi have en 
converter, der flytter disse til grundmodtage
rens. Med andre ord, vi opdeler opgaven i to 
mindre delopgaver, der hver for sig er mere 
overkommelig end den ret store at bygge det 
hele på én gang. Denne modtagertype kan 
også kaldes en dobbeltsuper med variabel 
første mellemfrekvens. Egenskaberne er op
summeret under blokskemaet i fig. 1. Det med 
mellemfrekvensen og det selektivitetsgivende 
element må vi dog lige snakke lidt mere om.

Snak om selektivitet.
En god tommelfingerregel for modtager

konstruktionen siger, at man skal ikke ved

frekvenstransponering (ved hjælp af et blan
dingstrin) nedsætte frekvensen mere end 10— 
20 gange, hvis man vil undgå vanskeligheder 
med spejlundertrykkelsen — og dette er et 
ret vigtigt punkt. En 2-metermodtager bør 
ikke have lavere MF end 10,7 MHz, en 10 m- 
modtager kan klare sig med 1600 kHz og en 
80 m RX kan have en MF på 455 kHz. De 
nævnte værdier er alle standard, men selv
følgelig kan man udmærket bruge helt andre 
mellemfrekvenser. Det går imidlertid ikke at 
vælge f. eks. 455 kHz til en modtager, der skal 
kunne tage 80 — 40 — 20 — 15 — 10 m med 
en enkelt transponering. Sådanne modtagere 
findes godt nok, endda i særdeles anerkendte 
fabrikater, men princippet tilhører fortiden 
og tilfredstiller ikke nutidens krav.

Vælger vi 80 m-grundmodtageren, vil det 
være naturligt at vælge en MF på 455 kHz. 
Hvad kan vi så fremskaffe af selektivitets
givende elementer på denne frekvens? Det 
simpleste er at bruge BCL- (radiofoni-) MF- 
dåser, og dette kan naturligvis også forsvares 
i en begyndermodtager, såfremt konstruktio
nen i øvrigt udformes således, at man senere 
kan udskifte dem med noget bedre. Man kan 
også til begyndermodtageren bruge de så
kaldte transfiltre, d. v. s. en slags mekaniske 
resonatorer lavet af piezoelektrisk keramik. 
Sådanne fremstilles af Clevite i USA. De kan 
fås her i landet hos OZ’s annoncører og er ret 
billige. De har været omtalt her i OZ.1) Andre 
muligheder er et krystal- eller mekanisk fil
ter. Krystalfilteret må man fremstille selv af 
surpluskrystaller, og de rigtige typer er vist 
efterhånden svære at opdrive. (Skal man købe 
nye krystaller, er det bedre og billigere at
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mulig, men nogen »ripple« (ordet betyder 
små bølger), under 3 dB mellem top og dal, 
spiller ingen rolle — d. v. s. kan ikke høres i 
praksis. Udenfor 6 dB-punkterne kan man 
normalt regne med, at dæmpningen vokser 
jævnt med et konstant antal dB pr. top
båndbredde, man kommer ud. Forudsætter vi, 
at MF-filteret opbygges af sammenkoblede 
resonanskredse (som et blokfilter), der alle 
har en godhedsfaktor Q, som er større end 
en vis kritisk værdi, er det så rørende sim
pelt at optegne den omtrentlige filterkurve, at 
man næppe vil tro det!2) Man vælger sin 
topbåndbredde 2B, hvor der ingen dæmp
ning findes, se fig. 2. Ved den dobbelte 
båndbredde (± 2B kHz fra midtfrekvensen) er 
dæmpningen 6 dB pr. resonanskreds eller 
9 dB pr. kvartskrystal. Ved båndbredden 4 * B 
er dæmpningen 12 dB pr. kreds eller 18 dB 
pr. krystal, ved båndbredden 8B er dæmp
ningen 18 hhv. 27 dB pr. element o. s. v. I 
praksis er de skarpe hjørner på fig. 2 natur
ligvis afrundede, og dæmpningen vokser må
ske knap så hurtigt som beregnet, hvilket 
skyldes tab i filterelementerne, samt at der 
sandsynligvis ved større dæmpninger siver 
noget signal udenom. Forholdet mellem Bgo 

og B4 kaldes formfaktoren, denne skulle helst 
være så lille som muligt. Mindre end 2 er fint, 
men 2—3 kan sagtens bruges.

Ved de filterfrekvenser og båndbredder, 
amatøren kommer ud for, vil kvartskrystal
lernes Q altid være langt højere end den kri
tiske værdi, hvorfor ovenstående regel vil 
gælde temmelig godt. Vi ser derfor det ved 
første øjekast forbløffende, at et krystalfilter 
altid får nøjagtig samme filterkurve, når blot 
topbåndbredden er den samme, uanset hvil
ken midtfrekvens vi vælger. Endvidere ser 
vi, at flankerne bliver stejlere, jo mindre 
båndbredde vi vælger for toppen.

Bruger vi LC-kredse, vil vi ikke normalt 
kunne regne med, at kreds-Q’et er større end 
den kritiske værdi, hvorfor filteret bliver no
get ringere, end vi kan beregne på ovenstå
ende måde. Det gælder almindeligt, at jo la
vere midtfrekvens og jo større topbånd
bredde, jo mere ideelt bliver filteret.

Enkeltsuperen.
Fig. 1b viser så en enkeltsuper .med høj 

mellemfrekvens. Når denne modtagertype 
trods sine åbenbare mangler kan optræde som 
alvorlig konkurrent til systemet grundmodta
ger + converter, er årsagen, at man her kan 
realisere en anden af modtagerkonstruktø
rens vigtigste grundregler: at indføre selek
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vælge en højere MF, 3—10 MHz). De meka
niske filtre er kostbare (også de japanske, 
hvis deres data skal være ordentlige), til gen
gæld er sådan ét let at få til at virke korrekt.

Endelig må nævnes, at man med ferrit- 
skålkerner kan lave LC-filtre, som er gode 
nok til ESB-brug på 455 kHz, men kompo
nenterne er ikke særlig billige, og trimningen 
kræver noget mere end et gitterdykmeter. Yil 
man basere sig på ferrit-kredse, står man sig 
dog ved at lave selektiviteten på en lavere 
frekvens, 50—200 kHz.

Fig. 2.

Til grundmodtageren på 80 meter kan vi 
imidlertid udmærket vælge en højere MF — 
endda én, der ligger over området 3,5—4,0 
MHz. Dette bliver aktuelt, hvis man vil bruge 
et krystalfilter, som man enten køber fær
digt (fås f. eks. til 9 MHz) eller selv fremstil
ler af surplus-krystaller eller fabriksnye do. 
Et 4-krystalfilter i området 5—9 MHz ligger 
så afgjort indenfor amatørens muligheder, ja, 
endda indenfor begynderens. Det kræver kun, 
at man køber krystaller med kendte egenska
ber, for at en konstruktion skal kunne re
produceres med held.

Ved planlægning af en grundmodtager skal 
man passe på a) at få den tilstrækkelige spejl
selektivitet og b) at undgå et frekvensom
råde for lokaloscillatoren, der giver »spu- 
riousser«, d. v. s. falske signaler, dor kan 
ødelægge modtagningen fuldstændig på visse 
frekvenser. Vi skal senere se nærmere på 
begge disse ting.

Båndbredde.
Modtagerens selektivitet angives ved føl

gende to tal: båndbredde ved 3 eller 6 dB fald 
i forhold til midterfrekvensen kaldet hhv. B3 

og Bo, og båndbredden 60 dB nede, B60. Fil
terkurvens top skulle gerne være så flad som



tiviteten så tidligt i modtageren, som over
hovedet gørligt. Jo færre trin, der findes før 
MF-filteret, jo færre trin er der at overstyre 
med kraftige, uønskede nabosignaler, og des 
mindre vrøvl får man derfor sandsynligvis 
med generende stationer, som i virkeligheden 
slet ikke er der, men som modtageren selv 
frembringer. Det er det fænomen, man kalder 
intermodulation. Principielt er der ikke me
gen forskel på det, der kan opnås med de to 
forskellige blokskemaer, men i praksis vil et 
godt resultat lettest nås med enkeltsuperen, 
når modtageren skal konstrueres på amatør
basis. Dobbeltsuperen kræver nemlig ret 
nøje kontrol med forstrækningen i hvert en
kelt trin før filteret. Enkeltsuperen har her 
kun ét blandingstrin og max. 1 HF-trin (må
ske og helst nul HF-trin).

Enkeltsuperen i fig. 1b adskiller sig fra 
gamle dages dobbeltsuper netop ved, at selek
tiviteten sidder lige efter HF-blanderen. Ind
fører man først selektiviteten efter endnu en 
blanding, får man noget, som er ringere end 
både fig. la og fig. 1b. Det er dog muligt at 
lave et kompromis, hvorved man bruger det 
simplest mulige filter på den høje MF, hvil
ket vel i praksis må blive et 2-krystalfilter 
(som er let at skaffe krystaller til og at byg
ge). Man transponerer derefter til en lav MF 
(f. eks. 100 kHz, hvor man kan lave et godt 
spolefilter til både ESB og CW).

På denne måde kan man også løse proble
met med at skaffe sig to båndbredder. Man 
bruger f. eks. et færdigkøbt 9 MHz-krystalfil
ter med 2,5 kHz båndbredde. Dette udgør 
hele selektiviteten ved modtagning af fone, 
mens man til CW-brug indfører endnu en 
blanding til f. eks. 50 kHz, hvor man laver 
et ferritspolefilter med f. eks. 500 Hz bånd
bredde. Den anden blander skal sidde umid
delbart efter krystalfilteret, der må ikke være 
forstærkere imellem, som kan overstyres og 
lave kryds- og intermodulation. Der er jo 
nemlig altid på et amatørbånd masser af kraf
tige, uønskede signaler lige ved siden af den 
svage DX, især under en test, og en del af 
dem ryger jo med igennem krystalfilteret.

Selvfølgelig ville det være en tand bedre 
at have to krystalfiltre, én for hver af de to 
ønskede båndbredder, men dels kan et smalt 
krystalfilter ikke købes, dels ville det være 
dyrt, hvis det kunne.

Forselektionen.
Kravene til signalfrekvens-selektiviteten 

er selvfølgelig stærkt afhængige af den valgte 
mellemfrekvens. Ved 80-meter grundmodta

geren med 455 kHz MF er to afstemte kredse 
med rimelig godhed Q en absolut nødvendig
hed for at sikre en tilfredsstillende spejlselek
tivitet. Skal resultatet være helt fint, skal der 
tre kredse til, hvilket så betyder, at man skal 
bruge en firegangs-kondensator til afstem
ningen, idet den fjerde sektion jo bruges til 
oscillatoren.

Vælger vi den høje MF på f. eks. 9 MHz, er 
der en frekvensafstand på 18 MHz mellem 
signal og spejl, hvilket selv på 30 MHz giver 
en tålelig spejlselektivitet med to fast af
stemte kredse. Een er nok alligevel for lidt, 
og to giver mulighed for at lave et båndfilter 
til hvert amatørbånd. Vi skal altså kun bruge 
en eengangs-kondensator, nemlig til afstem
ning af oscillatoren.

Begyndermodtageren.
Skal disse tanker nu udkrystallisere sig i 

skitsen til en begyndermodtager, må følgende 
to muligheder blive resultatet:

1) En grundmodtager for 80 meter-båndet. 
455 kHz MF med et simpelt spolefilter, evt. 
kombineret med keramiske filterelementer. 
Tregangs-kondensator til afstemningen. End
videre en separat converter for hvert af de 
øvrige bånd eller en converter med omskift
ning. Krystalstyret oscillator.

2) En enkeltsuper med krystalfilter på en 
høj MF, 5—10 MHz. Filter med to eller fire 
krystaller, fabriksnye og indkøbt til formå
let.3) Der må ofres noget ekstra på lokaloscil
latoren, den skal nok bygges i sin egen metal
kasse, men det skulle nok være muligt at op
nå en tilstrækkeligt god frekvensstabilitet 
selv på 30 MHz-båndet. Modtageren bygges 
færdig til alle fem HF-bånd med det samme 
og kan senere forsynes med VHF-converter.

Hvad er så bedst? Ja, det er jo netop det 
spændende ved denne leg, at der er så fanta
stisk mange muligheder, og at den enkeltes 
dygtighed har så afgørende indflydelse på 
resultatet! Vi må derfor lade spørgsmålet stå 
åbent — og det vil nok ikke kunne besvares 
eentydigt. 7AQ.

1) Gert Christensen: Modtager for begynderen, 
OZ april 1963 p. 106. Jakob Engberg, OZ2JE: Trans
filtre, OZ april 1965 p. 109.

2) OZ6NF: Selektivitet kontra antallet af kredse 
— eller omvendt, OZ november 1963 p. 335. ITT: 
Reference Data For Radio Engineers, Modern-net- 
work-theory design pp. 188—228.

3) Ved studium af lister over krystaller fra OZ’s 
annoncer vil de fleste amatører kunne finde to 
eller fire krystaller med frekvensafstand passende 
til et filter. Den enkelte amatør er jo ikke bundet 
til bestemte frekvenser, men kan vælge ret frit. 
Passende frekvensafstand er 1,5—1,8 kHz.
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Udgangstrin,

Af P. Rubak.

Kl. B.

Det vanskeligste ved transistorsenderes ud
gangstrin er at skelne mellem, om transisto
rerne kører i kl. B eller i omvendt kl. C, idet 
de fleste opstillinger er angivet at køre i 
kl. C og i virkeligheden kører i kl. B. 

Hvornår bruges kl. B og hvornår C?
I det følgende regnes med telegrafi- eller 

ESB- og FM-sendere, idet AM kræver BVceo 
dobbelt så stor som ved CW, ESB eller FM 
ved samme forsyningsspænding.

Kl. B bruges, når 
der køres ESB.
BVceo kun er dobbelt så stor som forsy

ningsspændingen .
Kl. C kan bruges, når 
der køres CW, FM eller PM.

BVceo er mindst 3 gange så stor som for
syningsspændingen..

(Ved AM skal BVceo være mindst 6X VBat).

Omvendt kl. C menes af undertegnede at 
være nødt til at køre på den måde, der er 
vist med arbejdslinien på omstående side og 
ikke som side 301 i OZ 1966. Desværre kunne 
det ikke lade sig realisere, idet jeg fik samme 
kurver som på side 303.

Det ideelle strømforløb ved kl. C er nødt 
til at være sinusformet, da det er strømmen, 
der sendes ud i belastningen, og vi kun må 
optage én frekvens i æteren (OZ side 301).

Beregning af kl. B.
Fordel: Fuld kontrol over kredsløbet i teo

rien.
Transistorens vigtigste parametre er: 
Break down spænding: BVceo- 
Pc (max) — Maksimalt tilladeligt kollektor

tab.
Icmax — Maksimal kollektorstrøm.
Power gain (effektforstærkning P.G.) = 

f (VCE) Ic og f)-
VcEmin er højere ved HF end ved LF og

Ved kl. B ændrer kollektortabet sig med 
udstyringen, idet det er nul ved nul udsty- 

ring, maksimalt ved 2/π udstyring og falder

så igen ved maksimal udstyring, så virknings
graden kan blive max. 78,5 %.

Af sikkerhedsgrunde bør man dimensio-

Strøm ved fuld udstyring 

Strøm ved overstyring
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transistorsendere

DC, og det er egentlig denne parameter, der 
sammen med P. G. ved højere frekvenser 
sætter den øvre grænse for transistorens an
vendelsesmuligheder.

VcEmin kan ved lavere frekvenser sættes 
til ca. 2 V.

Den maksimale forsyningsspænding, der 
kan anvendes:

er det første kriterium for valg af transistor.

Udregningen af maksimalt tilladeligt kol- 
lektortab sker efter Ohms lov, idet ~ I • V 
(strømmen), Δt = Tj - Tomg. ~ E (spændin
gen), og Ktot ~ R (modstanden).

Ktot, den totale afkølingsmodstand =
K transistor K-køleplade*

F. eks. har

Siliciumtransistorer må have Tj = 200 °C 
(Ge = 90 °C) og Torng. kan sættes til 45 °C.



Selvfølgelig må Icmax ikke overskrides, 
hvorfor ikke må være mindre end

blive mindre, og det er et meget udefinerbart 
punkt.

Når vi lader transistoren begynde at træk
ke strøm (se arbejdslinien fig. 2), vil effekt
forstærkningen være nul ved cut-off, stige 
meget hurtigt til sin maksimale værdi, når 
transistoren trækker strøm, og derpå falde 
igen når strømmen nærmer sig Icmax- Når 
effektforstærkningen er blevet 1 (0 dB), sen
des lige så stor en effekt ind i transistoren, 
som den afleverer, og så kan VcE ikke blive 
mindre, hvorfor vi har nået VcEmm-

Kurverne for P. G. er desværre meget van
skelige at få fat på, men til alt held kan man 
klare sig med kurver for tf. (fx ligger ca. 
30 % under P. G. = 1).

SGS laver de nydeligste kurver, f. eks.
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OMVENDT Kl. C

nere efter 2/π udstyring, da man ikke ved 

noget om VCEmin i nærheden af øvre grænse
frekvens.

Man får derved følgende dimensionerings
formel:

Det understregede 2-tal i formlen stammer 
fra, at der kun trækkes strøm i den ene halv
periode. Ved push-pull forsvinder dette 2-tal, 
Og Pudmax bliver derfor 5 * Pc max •

2 N 3053 kan således maksimalt give 2,5 X 
2,58 W, altså 6,45 watt, hvis I cmax ikke her
ved overskrides.

Da spændingssvinget på kollektoren er si
nusformet, og spændingen stiger ligeså meget 
ved cut-off, som den falder, når transistoren 
leder, er der intet til hinder for at køre op
stillingen i push-pull, hvorfor der skulle 
kunne opnås 12,9 watt på 80 m, evt. 40 m.

Hidtil har vi betragtet transistorerne ved 
lave frekvenser og fundet ud af det absolut 
maksimale, en 2N3053 kan aflevere. Lad 
os gå højere i frekvens. Pudmax blev før skre
vet som

Når frekvensen stiger, bliver VcEmm større 
og større, hvorved tælleren bliver mindre og 
mindre og udgangseffekten derved mindre.

Vi må nu gøre os klart, at vi ikke kan gøre 
RL, mindre for at få højere udgangseffekt, da 
nogle transistorer vil være bedre end andre, 
hvorved data kan overskrides (Icmax og 
Pcmax) for nogle transistorer og ikke for an
dre. Desuden skal VcEmin være større end



- KOllEKTORSTRØM -

Også Siemens kurve for BC107 kan anven
des:

Dette er meget vanskeligt at realisere, så 
man får en fornuftig virkningsgred i kollek
torkredsen.

Derfor er det nødvendigt at anvende trans
formation, f. eks.:

  Kurven kan kun anvendes, fordi der står 
Uce = 5 V, BVceo = 45 V, hvorfor der kan 
anvendes 24 V som forsyningsspænding, når 
der f. eks. skal køres på 145 MHz.

Ved BC 107 er det strømmen, der sætter 
den grænse, der giver RLmin, idet Icmax ikke 
er større end 0,1 A.

Rl = 240 ohm anvendes for frekvenser 
under 100 MHz, hvor man kan forvente 2,5 X 
240 mW = 600 mW.

Ved at se på kurven for fx ses, at man må 
reducere Ic for at komme ned på Vcemin = 
5 V, når man skal op på 150 MHz; efter kur
ven til 90 mA.

Da kurven er en typisk kurve, vil kun 
50 «/o kunne klare Vcemin = 5V, når Icmax = 
90 mA. Det betyder dog ikke så meget, når 
Vb er 24 V. Vi får nu

Ved større transistorer kan det være nød
vendigt at tage endnu større transformation 
mellem Rl og Xc til hjælp, da det ønskvær
dige tomgangs-Q helst skal være over 180, 
og man også skal kunne afstemme kredsen 
på en eller anden måde.

Til slut blot, at når styringen sættes på, må 
man passe nøje på, at transistoren ikke over
styres, idet transistoren så trækker kraftig 
strøm i mere end halvdelen af periodetiden, 
hvorfor kollektortabet stiger meget kraftigt.

Basiskredsen skal forsynes fra en konstant
spændingsgenerator (d. v. s. lille indre mod
stand eller impedans og dermed meget tæt 
kobling til driver), for at ikke basis-emitter- 
dioden skal slå igennem, når transistoren er 
cut-off.

LITTERATUR:
Joseph A. Walston, John R. Miller ved Texas 

Instrument: Transistor Circuit Design, side 345, 
kap. 28.
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Det vil sige, at vi endnu ved 150 MHz må 
anvende 240 ohm, hvorved

Mere end halvdelen af alle BC 107 kan give 
375 mW ud ved 150 MHz, da fT ved Vce = 
5 V ikke helt er nede på 150 MHz.

Kollektorkredsen beregnes på sædvanlig 
vis:



Af OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Palle Fløesvej 13 C, Hammerum.

2 m FET- 
converter

Den i det følgende beskrevne transistor
converter er fuldt ud på højde med en god 
rørconverter, måske endda bedre i visse hen
seender. Jeg har eksperimenteret meget med 
transistorconvertere til VHF, men de har alle 
lidt af meget dårlige egenskaber med hensyn 
til krydsmodulation og blokeringsfænomener. 
Men så kom felteffekttransistorerne, og med 
ét slag var alt ændret. Den nye converter har 
alle fordele; ulemper har jeg ikke truffet på. 
Den er først og fremmest billig at fremstille, 
følsomheden er meget fin, d. v. s. et støjtal 
på under 3 dB, forstærkning på ca. 20 dB, 
krydsmodulation ca. 35 mV, lille strømfor
brug, ca. 14 mA ved 12 V, opbygget på en 
lille printplade med målene 64X114 mm, og 
en udgangsfrekvens som de fleste har til rå
dighed: 28—30 MHz.

Converteren består af to HF-forstærker- 
trin, et blandingstrin og en totrins oscillator. 
Oscillatoren svinger med et krystal på 38,6667 
MHz, efter denne følger et triplertrin fra 
38,6667 MHz til 116 MHz. I begge HF-trin 
såvel som i blanderen anvendes felteffekt
transistoren TIS34. TIS34 er en depletion
mode-type, hvilket betyder, at ved en gate
source-spænding på 0 volt går der en drain
strøm. Derfor bliver der i den foreliggende 
kobling ikke anvendt en gate-spændingsdeler,

men den til indstilling af arbejdspunktet nød
vendige forspænding opnås udelukkende ved 
hjælp af spændingsfaldet over source-mod- 
standen. Begge HF-trin arbejder i neutralise
ret source-kobling. Til neutralisation anven
des spolerne L2 og L5, hvilke ved hjælp af 
transistorernes tilbagevirkningskapacitet gi
ver en parallelresonanskreds på 145 MHz. 
Kondensatorerne C2 og C7 tjener kun til 
spærring for jævnstrøm. Indgangsspolen L1 
består af 6 vdg., og antennen kobles direkte 
ind på spolen 1 vdg. fra stel. Mellemkredsen 
mellem de to HF-trin består af kredsen L4 og 
C6. Drainspændingen til T1 bliver tilført pa
rallelt med svingningskredsen over droslen 
L3. Det forstærkede signal går via kredsen 
L6—C9 ind på gaten af blandingstransistoren 
T3. Uden styring fra oscillatoren optræder et 
spændingsfald over blandingstransistorens 
sourcemodstand R7 på ca. 1,5 V. Amplituden 
af 116 MHz-oscillatorsignalet er tilstrække
lig, hvis spændingen over R7 stiger ca. 1 V, 
d. v. s. til 2,5 V. Primærkredsen af MF-bånd- 
filteret er dæmpet med modstanden R8. Spo
lerne L7 og L8 er sammenkoblet med en sløjfe 
over den kolde ende. Oscillator og tripler er 
bestykket med normale NPN-silicium-planar
transistorer BF115. Andre typer, såsom BF 
224, BF160 og 2N914 kan også anvendes.
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R1—R4—R10 330 ohm 1/4 watt.
R3—R6—R11 2,2 kohm 1/4 watt.
R12 18 kohm 1/4 watt.
R2—R5—R9 100 ohm 1/8 watt.
R7—R8 5,6 kohm 1/4 watt.
R13 1 kohm 1/4 watt.
Cl—C6—C9—C24—C26 5—20 pF ker. trimmer. 
C2—C3—C4—C7—C8—C10—C13 470 pF. ker. 
C15—C18 4,7 nF ker.
C22—C25 1 nF ker.
C12 2 pF ker.
C5—C11 100 pF ker.
C14—C16 20 pF ker.
C17 200 pF ker.

C 19 30 pF ker.
C20—C21 40 pF ker.
C23 10 pF ker.
T1—T2—T3 TIS34.
T4—T5 BF115.
Q krystal 38,6667 MHz HC-6/U.
LI—L6 6 vdg. 5 mm dia., 1 mm ø tråd.
L4 5 vdg. 5 mm dia., 1 mm ø tråd.
L10—L11 7 vdg. 5 mm dia., 1 mm ø tråd.
L2—L5—L9 9 vdg. 5 mm torm m. kerne.
L3 4,7 μH. drossel.
L7 15 vdg. neosid spoledåse, 12X24X15, F40. 
L8 17 vdg. neosid spoledåse, 12X24X15, F40.

Mekanisk opbygning.
Converteren er opbygget på en glas-epoxy 

printplade med målene 64X114 mm. Printpla
den er opdelt i fire kamre ved hjælp af tre 
stk. 0,5 mm messingplade med målene 27 X 
114 mm og 2 stk. 27X40 mm. Så opnår man

et kammer til antenneindgangen med transi
storen T1, et andet til kredsen L4, C6 med 
transistoren T2 og et tredie til blandingstri
net med MF-båndfilteret. I det fjerde lange 
kammer befinder krystaloscillatoren og trip- 
leren sig. >
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Trimning.
Neutrodynstabiliseringsspolerne L2 og L5 

justeres før isætning til 145 MHz ved hjælp 
af et gitterdykmeter og en parallelkondensa
tor på 1,5 pF. Pas på, at ledningsenderne ikke 
er længere end i indbygget tilstand. Hvis man 
har en selvinduktionsmåler eller har adgang 
til en sådan, kan spolerne direkte justeres til 
0,8 μH. De øvrige kredse afstemmes groft med 
gitterdykmeter. Krystaloscillatoren svinger 
kun på krystalfrekvensen og har ingen ten
dens til ukontrollerede svingninger. Ved at 
ændre kondensatoren C19 mellem 10 og 30 pF 
er man i stand til at ændre krystalfrekvensen 
en smule. Tripleren indstilles til max. spæn
dingsfald over source-modstanden R7, d.. v. s. 
ca. 3 V.

MF-filteret indstilles til maksimumsus. 
Derefter indstilles KB-modtageren på ca. 
28,3 MHz, kredsen L7, C14 drejes i resonans, 
udgangskredsen stilles på ca. 29,7 MHz, 145

MHz-kredsene staggertunes, så man får et 
ensartet sus over hele båndet.

Det tilrådes at indbygge converteren i en 
lille metalkasse for at forhindre kortbølge
indstråling. Til strømforsyning anvendes en 
lille stabiliseret netdel, batterier kan selvføl
gelig også anvendes.

Denne converter opfylder alle krav, som 
man med rimelighed kan stille. Jeg har fore
løbig fremstillet en halv snes af dem, og der 
har ingen problemer været af nogen art. De 
er kontrolleret med støjgenerator, og dette 
gav et meget ensartet resultat.

En ting vil jeg lige advare om, pas på, at 
grundmodtagerens HF-forstærkning ikke er 
for stor. Når converteren tilsluttes, må suset 
kun stige med 6—10 dB, ellers sætter vi jo 
til på gyngen, hvad vi har vundet på karru
sellen, hi!

Undertegnede er i stand til at levere prin
tet samt evt. også de øvrige komponenter.

RETTELSE
Til ariklen »En 5-bånds B-licens sender« i 

oktober OZ har OZ7Z meddelt følgende ret
telser:

Foto nr. 2 vender på hovedet (dette har nu 
ikke megen betydning). I spoletabellen skal 
buffer-spolen til 15 m være på 10 vdg. dob- 
bel spacing og ikke som anført 15 vdg.

Endelig er der en tegnefejl i strømskemaet 
side 347, idet spærrekondensatoren på 3 nF 
forhindrer, at 6146 får anodespænding. Ano
dedroslen HF Dr. skal naturligvis forbindes 
til 3 nF-blokkens anden side. Sri!

DER ER STADIG mangel på teknisk stof. Men 
vær god at sende manuskripter i god tid, så bladet 
ikke bliver forsinket, fordi et eller andet mangler. 
Har du derfor stof til OZ liggende, så send det 
omgående til TR.

OZ ER FORSINKET. TR kan kun arbejde rigtig 
med bladet i week-end’erne, fordi det nu engang 
må laves i fritiden. Derfor kan én dags forsinkelse 
betyde, at trykkeriet får en hel uge mindre. Altså: 
send stoffet ind nu, hvis det skal med i december- 
nummeret. TR.
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Værdier of 

transformerspænding 

og ladekondensatorer 

til

regulerede

strømforsyninger

Af  OZ6NF.

Fig. 1.

Fig. 2. Vensr.,p: spænding ud af broensretteren. V c  :  ripple- 
spændingen, v: ripplespændingens spids-til-spids- 
værdi.

Når man skal lave en strømforsyning til 
fødning af halvlederkredsløb, finder man hur
tigt ud af, at filtreringsproblemet klares nem
mest ved at anvende en spændingsregulator. 
Herved kommer man straks ned på under 
100 mV brumspænding, eller ripple. I modsat 
fald kræves store filterdrosler og -konden
satorer. Og mange sådanne spændingsregu
latorer har været vist i OZ.

Men et tilbagevendende problem er valget 
af transformerspænding og størrelsen af lade
kondensatoren.

Mindstekravet til ladekondensatoren er, at 
den skal holde spændingen mindst 2 volt over 
den stabiliserede spændings størrelse, d. v. s. 
mindst 14 V for en 12 V forsyning. Ladeblok
kens funktion er at holde spændingen oppe i 
de tidsrum, hvor transformeren via dioderne 
ikke kan selv. Det gør den mere eller mindre 
godt, alt efter hvor stor den er, eller hvor 
stor strømmen, der forbruges, er. Imellem 
hver halvperiode synker den ca.

Hvis vi derfor tager 1200 μF, skulle det gå.
Nu er det jo ikke sikkert, at det altid går, 

som præsten prædiker. Vi må jo huske på, at 
ved femtiden om eftermiddagen tændes allé 
de elektriske komfurer med ca. 5 kW pr. stk., 
og så falder netspændingen. Jeg måtte engang 
gå ud af en NRAU-contest i en time af den 
grund. Så nu dimensionerer jeg altid mit grej 
til at kunne køre ned til 180 V netspænding.

På den anden side kan det jo være, at man 
bor ved siden af en transformerstation, så 
netspændingen kan komme op på 240 V. Hvis 
transformeren giver 12,6 V ved 180 V, giver 
den op mod 18 V ved 240 V, og det må der 
tænkes på, når man vælger køling til serie
transistoren.

I al almindelighed vil en 12,6 V transformer 
ikke være tilstrækkelig til en reguleret 12 V 
DC forsyning. Selv med en meget stor lade
kondensator ville det begynde at gå galt ved 
ca. 200 V netspænding.

Næste standardspænding bliver 18—19 V. 
Det er i hvert fald nok til 12 V DC, og det 
kan udnyttes til at spare på ladekondensato
ren. 18 V bliver ved 180 V til 14,7 Veff =
20,8 Vp. Stadig ved en strøm på 200 mA skal 
så C være større end *-
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hvor I regnes i A og C i F, eller mA og mF. 
Hvis vor kondensator f. eks. er 500 μF og 
strømforbruget 200 mA, bliver v altså 4 volt. 
Det er en vekselspænding, og selv om kurve
formen langt fra er sinusformet begås ingen 
stor fejl ved at sige, at ripplespændingen er 
4 Vpp eller 1,4 Veff.

Nu kan vi finde den lavest tilladelige trans
formerspænding. Vi ser af fig. 2, at den skal 
være en sum af den lavest acceptable jævn
spænding over kondensatoren, ripplespændin- 
gens max. størrelse og spændingsfaldet over 
de to dioder i broen. Eller i vort eksempel: 
14 + 4+2 = 20 V. Det er så max. amplitude
værdien, effektivværdien er 0,7 • 20 = 14 V.

Man ser, at transformerspændingen og lade
kondensatorens størrelse afhænger lidt af 
hinanden. — Havde vi kun haft en 12,6 V 
transformer, kunne det klares, idet 12,6 Veff 
= 17,8 Vp ! herfra trækkes diodernes 2 V og 
de 14 V. Til rest bliver max. ripplespænding:
17,8 -16 = 1,8 V. Af formlen fås



ATTENUATOR-

DC O-

ACO

Af T. Budtz,
Wærumsgade 18, 8000 Århus C.

Voltmeter m. FET Impedans: 11 Mohm i indgangen

Et universalinstrument dækker et stort be
hov for en selvbygger, men når der skal må
les spændinger i kredsløb, hvor der går små 
strømme, behøves et voltmeter med høj indre 
modstand. For at opnå dette, bygger man en 
DC-forstærker foran måleinstrumentet, så
dan at formodstandene kan gøres væsentlig 
større end i et almindeligt universalinstru
ment.

Denne DC-forstærker bygges oftest med rør, 
selv i denne transistortid. Dette skyldes, at 
man med transistorer sjældent kommer hø
jere op i modstand end 1 Mohm/V sammen

lignet med mindst 10 Mohm for rørenes ved
kommende. En anden ulempe er transistorer
nes ustabilitet over for temperatursvingnin
ger, især når det drejede sig om germanium
transistorer, som længe har været de mest 
benyttede. For at undgå disse ulemper tog 
man gerne rørvoltmeterets ulemper til gen
gæld i form af netledning og opvarmningstid 
og i nogen grad også prisen.

Benyttes imidlertid en FET (field-effect 
transistor) skulle man næsten fuldstændigt 
have opnået fordelene ved rør og transistorer 
i én forening. En FET kendes jo ved, at den

Det er jo kun omkring 1/3 af, hvad vi før 
fandt nødvendigt. Til gengæld skal den kunne 
tåle 18 • 1,4 • 240/200 = 28 V i arbejdsspæn- 
ding.

I ovenstående er jeg gået ud fra, at der til 
reguleringen krævedes mindst 2 V overskud, 
altså min. 14 V ved en 12 V forsyning. Ofte 
er det fordelagtigst at anvende større over
skud, idet stabiliseringen kan blive bedre, og 
kredsløbet i regulatoren mindre kritisk. Men 
den nødvendige kondensatorstørrelse og 
transformerspænding kan nu beregnes.

må vi 
minde om -

at EDR har udskrevet en præmiekonkurrence 
om Begynderens modtager.

Hvem bygger den bedste begyndermodta
ger, den simpleste og den billigste? (Hvilket 
ikke behøver at være den samme, men heller 
ikke tre forskellige!)

Præmier: 1. præmie: kr. 1500.
2. præmie: kr. 1000.
3. præmie: kr. 500.

Se iøvrigt de nærmere betingelser i OZ for 
oktober, side 343, samt artiklen side 383 i 
dette nummer. TR.

INSTRUMENTFO RSTÆRKER

MPF10A
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har en indgangsimpedans, der er mindst lige 
så stor som et rørs, men med et strømforbrug, 
der ikke er større end en transistors. Desuden 
er de temperaturstabile (de er fremstillet af 
silicium), og sidst men ikke mindst er de kom
met ned i et rimeligt prisniveau (kr. 6,75 
netto incl. moms v. Hauge Radio, Århus).

Selve DC-forstærkeren er inspireret af en 
artikel i »Funkschau« så tidligt som i primo 
1965. Opstillingen, der er ganske simpel, vir
ker nærmest som en »sourcefølger«. Fra »X« 
kommer målespændingen gennem et lavpas- 
filter (C2—R6) for at fjerne evt. overlejret 
brum og evt. spændingsspidser. Opstillingen 
giver fuldt udslag, når der ved X er ca. 
0,67 volt. Batteriet B-2 ligger direkte over 
»Drain«, mens B-l skal kompensere for FET’s 
nulstrøm således, at instrumentet ikke viser 
konstant udslag, når voltmeteret er tændt.

Den her anvendte FET (MPF 104) kan uden 
tvivl erstattes af andre, men da bør man nok 
eksperimentere lidt med »source«-modstan- 
dene. Da jeg forsøgte med dens »brødre« 
(MPF 103 — MPF 105), lå nulreguleringen i 
yderstillingerne af potentiometeret.

Som ekstra raffinement har jeg bygget en 
batteriprøver, der er i funktion, når apparatet 
er afbrudt.

Attenuatoren har til opgave at ændre måle
spændingen således, at den bliver til max. 
0,66 volt DC ved X. Ved området 1 V deles 
spændingen af Rl og 22M, medens modstan-

Hele apparatet er indbygget i en stålkasse 
med målene 155X116X97 mm. MPF 104 er 
FET i plastichus af fabrikatet »Motorola«. 
Instrumentet er japansk på 100 μA med må
lene 78X85 mm, f .  eks. SEW MR 65 P.

Justeringen af voltmeteret foretages såle
des: Med potentiometeret nulstilles apparatet, 
hvorefter man med en kendt spænding (DC) 
indstiller R8, til der vises korrekt udslag; 
operationen gentages et par gange, hvorefter 
apparatet er klar til brug. Ved batt. test ind
stilles R10 således, at instrumentet viser et 
passende udslag med let brugte batterier.

Af ekstra tilbehør bør man bl. a. have en 
sonde til målinger på VHF. Den benyttes på 
DC-områderne og bør nok kalibreres. Dia
grammet er vist her; den kan f. eks. indbyg
ges i et pencilhylster af metal.

Data:
DC: 1-—1000 V i 5 områder. Indgangsmodstand: 

11 Mohm for alle områder.
AC: 1—1000 V i 5 områder. Indgangsmodstand: 

15 Mohm for alle områder.

Komponentliste.
Modstande:

Evt. sammenbygget 
af Vitrohm 
HSS 1 %

Potmetre:

dene R2—5 lægges parallelt med de 22M ved 
de højere områder. Da Rl ligger i serie ved 
alle områder, bliver voltmeterets indgangs
modstand derfor 11 Mohm. Af denne grund 
mente jeg, at R2—5 skulle være præcisions
modstande, idet apparatets kvalitet var mer
prisen værdig.

Ved 0—10 V AC går spændingen gennem 
Cl og ensrettes af dioden OA200. Ved 10— 
1000 V AC passerer spændingen gennem et 
40 dB dæmpningsled, der skal gøres frekvens
uafhængigt. Om virkemåde og justering af 
dette henvises til OZ’s artikel i februar-nr.

2 k lineært 
5 k trimmer 
200 k trimmer

Kondensatorer:
2 stk. 47 n polyester 
2 stk. 20 p trimmer

Diverse:
1 FET MPF 104 
1 diode OA 200 
1 instrument 100 uA 
1 omskifter, dreje, 11X3 stillinger 
1 dobb. vippeomskifter
1 ringetryk
2 stk. 9 volts batterier
3 bøsninger
1 kabinet m. m.

LITTERATUR:
Funkschau 1965 nr. 5 s. 124. 
OZ 1967 nr. 2 s. 41. *
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2 stk. 22 M 
2 stk. 15 M 
1 stk. 11 M 
1 stk. 200 k
1 stk. 151,5 k (150 k 4- 1,5 k) 
1 stk. 100 k 
1 stk. 10 k 
1 stk. 680 ohm
1 stk. 1,75 M 
1 stk. 820 k 
1 stk. 75 k 
1 stk. 7,2 k



Vi vikler transformeren selv

I tilslutning til artiklen i OZ omhandlende 
transformatorvikling skal jeg her bringe et 
par tegninger samt en kort beskrivelse af en 
viklemaskine, der vel nok er noget af det 
simpleste, man kan tænke sig. Trods sin sim
pelhed har jeg dog gennem mange år haft 
overordentlig stor nytte af den, idet jeg har 
udført alt mit viklearbejde på den, oven i 
købet har jeg viklet masser af anker- og 
feltspoler til mindre el-motorer. Naturligvis 
kan der laves forbedringer på maskinen som 
automatisk trådføring og andet, men det står 
til den enkeltes fantasi.

Hele redeligheden er monteret på en finér- 
plade 380X150 mm. For at skåne vor mors 
mahognibord er det jo nok klogest at sætte 
fire gummiben under.

Fodstykket til maskinen er et topstykke til 
en marinedåse med ½” rørgevind i toppen, 
dette kan man få hos en el-installatør. Søjlen 
består af et ½” nippelrør, ca. 120 mm langt, 
dette må blikkenslageren levere. På siden af 
søjlen bores 2 stk. 5 mm huller, hvori der 
skæres 1/4” gevind til montering af bøjlen,

som skal bære en omdrejningstæller, denne 
bøjle laves af 13X5  mm fladjern.

Lejebukken er det straks vanskeligere med, 
i modellen stammer den fra en under krigen 
nedskudt tysk jager. Nu skal det ikke for
stås på den måde, at jeg selv skød jageren 
ned for at få fat på en lejebuk til en vikle
maskine, men jeg fik altså fat på den og var 
straks klar over, hvad den kunne og skulle 
bruges til. Da der jo kan være vanskeligheder 
med at få fat i en jager, må man nok have 
et maskinværksted til at hjælpe sig, idet der 
i lejebukken skal bores ud til to kuglelejer, 
og de skulle jo gerne sidde fast, men med 
lidt fantasi kan man jo også nok klare denne 
del af opgaven på anden måde.

Spindelen er lavet af 6 mm akselstål, hvor 
på der er skåret 1/4” gevind. På den anden 
ende af spindelen monterer man en snorskive 
100X8 mm, som man nødvendigvis må have 
drejet, denne er skruet på spindelen, og en 
1/4” møtrik er spændt kontra mod snorskiven. 
Omdrejningstælleren er monteret sådan, at 
dennes gummitrykfod træder mod møtrikken.

Af OZ4F, K. V. Rasmussen, 
Rødgård 7, København S.

396



På spindelens lange gevindende spændes en 
møtrik fast, idet denne skal tjene som bryst 
for flangen. Disse, to stk., laves af 3 mm alu
minium, og mellem disse centreres emnet 
(spoleformen) op, da den jo gerne skulle løbe 
så pænt som muligt. I flangerne laves 4 lange 
huller, som ses på tegningen disse huller bru
ges til at trække trådenderne ud igennem, så 
man ikke risikerer at få dem viklet med ind 
i spolen.

Hele herligheden trækkes via en gummi- el
ler lædersnor af en vintilatormotor, hvor på 
også er sat en snorskive 30X8 mm. Det er 
nødvendigt at kunne regulere hastigheden, 
derfor må der i serie med motoren sættes en 
skydemodstand eller i mangel heraf en 20 W 
modstand på et par hundrede ohm med udtag 
således, at man over en omskifter kan regu
lere hastigheden.

Tilslutningen foregår over et panel, hvorpå

er monteret to stigben med 19 mm afstand 
samt en afbryder.

Endelig må vi jo også have en buk til at 
holde trådrullen, mens man vikler, denne la
ves af en vinkel jernsramme af 20X20X3 mm 
vinkeljern 300X200 mm. På midten af denne 
ramme svejses i hver side et stykke fladjern 
20X5 mm. Øverst bores et 3/8” gevindhul, 
hvorigennem der sættes en 3/8” pinolskrue, 
som akslen skal løbe på. På pinolskruen må 
spændes en kontramøtrik, hvis ikke man vil 
have trådrullen til at falde på gulvet midt 
under arbejdet.

Akslen er et stykke 3/8” rundjern med ge
vind hele vejen, således at man har mulighed 
for at spænde alle størrelser af trådruller op 
mellem de to flanger, det er af stor vigtighed, 
at rullen løber meget let af hensyn til tynde 
tråde, som ikke tåler meget træk eller ryk, 
før de knækker.
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HF-forstærker til 10 m RX’en

hvor det kan synes lukket på en anden RX, 
vil der være liv i din RX.

Rigtig god fornøjelse og god DX.

L1 2 vdg., 7 mm form, tråd 0,4 mmØ, 1 mm fra 
kolde ende af L2.

L2 9 vdg., 7 mm form, tråd 0,4 mmØ, viklelængde 
5 mm.

L3 9 vdg., 7 mm form, tråd 0,4 mmØ, viklelængde 
5 mm, a—b = 7 vdg., b—c = 2 vdg.

L4 9 vdg., 7 mm form, tråd 0,4 mmØ, viklelængde 
5 mm.

L5 2 vdg., 7 mm form, tråd 0,4 mmØ, 1 mm fra kolde 
ende af L4.

UHF-forstærker
Af John Petersen 

Tværgade, Felsted

Foranlediget af Hans Oluf Hansens artikel 
i september OZ vil jeg her kort skitsere en 
forstærker, som jeg har udarbejdet til con- 
verteren.

Fordelen ved denne HF-forstærker er, at 
den kan installeres i samme kasse som con- 
verteren. Som det ses, er forstærkeren meget 
enkel og kræver ingen ændringer af allerede 
lavet kasse. Signalet tages ind fra midten på 
spolen og går videre til næste kreds gennem 
det allerede lavede hul. Selvfølgelig er linken 
fjernet. Det vil sikkert blive en smule van
skeligere at indstille converteren med ind
bygget forstærker, det kræver dog blot en 
smule tålmodighed. Til slut kan jeg oplyse, 
at converterens følsomhed hermed er steget 
væsentlig — den kan nu magelig modtage 
Flensborg på afstande op til 70 km og endda 
med indendørs antenne.

FIS. 1

Er din modtager for sløv på 10 m-båndet, 
så prøv at strikke denne lille opstilling sam
men.

Der er ikke mange kommentarer at knytte 
til den. Det er klogt at sætte en skærm imel
lem, så indgang ikke kan se udgang, da der 
køres på samme frekvens. Det er jo ikke 
meningen, at du skal lave et »bid-mig-i-ha- 
len-system«, for det kan laves simplere. For
stærkningen er pæn, og dine signaler vil 
stige fra 3 til 9, så det er ikke engang nødven
digt at skifte ørevoks, når du hænger denne 
foran din RX. Du får simpelthen alt med, 
hvad der er på 10 m-båndet. Selv en dag,
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Gåden fra oktober med de oplæste kodetal blev 
løst af DR 1423: Som tidligere BC-DX’er får jeg 
tilsendt „Sweden Calling DX-ers Bulletin", og derfra 
kender jeg en del til den ukendte station, der blev 
rapporteret i oktober OZ. Stationen er beliggende 
nær Magdeburg i DDR og opererer med kaldesig- 
nalet MSC 37 eller DSD 37. Den arbejder mellem
3,4 og 8,3 MHz med udsendelse af kodede meddelel
ser til agenter i Vesteuropa. Udsendelserne indledes 
med en række op- og nedadgående toner eller et be
stemt stykke musik, hvorefter en kvindelig speaker 
giver to „Kennworter" på tysk. Derefter siges hvilke 
agenter der er meddelelser til, f. .eks. „Achtung 007, 
es folgen 83 Gruppen, Achtung 455, es folgen 40 
Gruppen". Sluttelig oplæses de 5-cifrede grupper 
to gange.

Tak til Peter for en udtømmende forklaring. Sik
ken naiv og godtroende sjæl jeg egentlig er!

Spørgsmål: Jeg har et problem med min gamle 
MPP-modtager B236-A. Sagen er den, at min BFO 
af og til sætter ud under stor knagen og bragen 
og først kommer ind igen, når jeg vipper et par 
gange med afbryderen. Jeg har skiftet afbryderen 
en gang, uden at det hjalp, men måske skulle jeg 
prøve for tredie gang?

Svar: Ja, det synes jeg. Undersøg samtidig om der 
kan gå en stor strøm til opladning af en afkob
lingslyt, f. eks. idet kontakterne så vil blive brændte 
med tiden,. Skulle det være tilfældet, tåler BFO’en 
nok, at du sætter 1 kohm i serie med kontakten til 
at begrænse strømchoket.

Spørgsmål: Jeg har erhvervet en modtager TELE- 
FUNKEN type E 217 Kw/4, men har lidt knas med 
at få AVC og HF-volumen til at virke, som de skal. 
Derfor vil jeg spørge, om du, eller evt andre, kan 
låne mig et diagram eller instruktionsbog, så jeg 
kan prøve at få tingene rettet.

Svar: Hw say, oms?

Spørgsmål: Min modtager, Jennen Trio JR-101, har 
fig. rør: HF: 6BA6, blander: 6BE6, Q-mult.: 6AV6, 1. 
og 2. MF: 6BA6, det., ANL. og LF: 6AV6, LF—PA: 
6AQ5. ensr.: 5CG4. Jeg kunne tænke mig at om
bytte 6BA6-rørene med 6AH6, da sidstnævnte har 
en meget større forstærkning. 6AH6 er imidlertid 
ikke i mit rørkatalog, a) Vil det være hensigtsmæs
sigt at foretage denne ombytning? b) Kan ombyt
ningen foretages uden videre, er de ækvivalente? c) 
Vil det være hensigtsmæssigt at udskifte samtlige 
6BA6-rør eller blot nogle af dem, og i så fald hvilke?

Svar: a) c) Nej. 6AH6 har mere end dobbelt så stor 
stejlhed som 6BA6 og er et „sharp-cut-off“-rør i 
modsætning til 6BA6, som har en meget lang regu
leringskarakteristik. Jennen har nok regnet med 
den forstærkning, som 6BA6 giver, og 6AH6 kan i 
sådanne kredsløb give anledning til ustabilitet. 
Forøvrigt kan man få praktisk talt lige så stor 
forstærkning med 6BA6 som afstemt forstærker, 
fordi Cag! er væsentlig mindre end i 6AH6. I mod
tagere er den eneste eventuelle fordel ved 6AH6 
dens lidt lavere støjmodstand, men man kan jo 
prøve, om det er problemet: Find et sted på bån

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

det uden signaler. Slut antennen til og fra på mod
tageren. Hvis suset stiger, når antennen sættes på, 
er følsomheden god nok, og der kan intet vindes, 
uanset hvilket rør man vælger, for det er ikke i 
modtageren, at følsomheden så begrænses, men af 
antennens støj. — Sharp cut-off karakteristik er 
ikke så velegnet, når forstærkningen skal regule
res i nogle forholdsvis få trin, idet kryds- og inter
modulation dannes nemmere ved nedregulerede 
arbejdspunkter end i rør med „remote cut-off“. 
Adskillige kommunikationsmodtagere i øverste 
klasse har brugt 6BA6 som HF-rør, f. eks. HRO. 
b) Selv om de ikke er ækvivalente, kan de gå i 
samme fatning uden videre, så du kan jo godt 
prøve. Pas på dit S-meter, skalaen passer ikke 
mere.

Spørgsmål: Nu må jeg ty til „far" igen. Sidst fik 
jeg det ordnet efter dine anvisninger. — Jeg har 
kørt med 6146BlGeloso-VFO og originale drejekon- 
densatorer plus spole hertil gennem lang tid. Det 
har kørt udmærket, men ved de sidste par tester 
har jeg alligevel manglet de sidste skovle kul på 
giggen. Fik så lyst at sætte et rør mere i. Satte 
det ind som tvilling til det første PA, d. v. s. med 
nøjagtig de samme afkoblinger og hundekunster. 
Købte Geloso-spole til to rør i parallel. Masser af 
lys i antennepærerne, gode resultater på 80, fine 
på 40, jævne på 20, en QSO på 15, nul på 10. Sta
dig masser af lys, fint dyk o. s. v. Trimmede 
VFO’en op: 1 fransk QSO (men UFB condx, så det 
var nok min VFO, han hørte 449). Der er ingen 
stabilisering udover den, fabriken anviser med 
25 pF til stel fra styregitteret. Men det er måske 
ingen balle.? — Antennerne var de samme — dipol, 
GP og W3DZZ. Røret har i øvrigt altid trukket 
ca. 20 mA i nøglepauserne, det har jeg ikke kunnet 
fjerne. Når styringen sættes op, forsvinder de 20 
mA, men så bliver driverrøret rødt i VFO’en i 
nøglepauserne. Hjælp! — Kan en GP til 15 m 
(5j8 lambda) stå på jorden, eller har det ingen ind
flydelse på virkningsgraden?

Svar: Selvsving. Gad vide, hvordan dit BK-ar- 
rangement ser ud, når du ikke har opdaget det 
selv. Du kan da ikke have medhør på signalet? 
2 stk. 6146 skal være meget omhyggeligt monteret, 
hvis selvsving skal undgås, så bare 1 gang med at 
neutralisere. Og det er ikke bare et PA-trin, der 
kræver neutralisering, de andre trin i senderen 
kan også trænge; noget tyder da på, at dit driver- 
rør også gør. Man må altid huske på, at et forstær
kertrin ikke er færdigt, før man har undersøgt 
(ærligt), om det kan køre uden tendenser til selv
sving. Dette er en HOVEDREGEL, selv om tilsyne
ladende kun få ved det. De 25 pF til stel er ingen 
neutralisering, men tilpasning til gt. — En GP kan 
udmærket stå helt nede ved jorden. Min GP har 
altid bare stået på en flise, som blev holdt nogen
lunde ren for jord. Radialerne bliver ikke nødven
digvis overflødige, fordi man kommer nær jorden, 
men udover et jordspyd på 1,5 m ved antennen var 
min ligeglad med radialerne. Grundvandet lå dog 
ret højt der. Men man har da lov at prøve først, 
hvor godt det går uden radialer. Vy 73 de OZ6NF.
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V Æ R K S T E D S T E K N I K
Ved OZ6PA

Antenner og stormvejr

Den sidste store stormnat har givet alle indehavere 
af en fritstående antenne et indtryk af, at det står 
så som så til med, hvad deres hjertebarn kan stå for. 
Der har været bud efter de mange fritstående ma
ster og de ligeledes fritstående drejelige beams. 
Men også fjernsynsantennerne, der dog er af meget 
mindre format end amatørantennerne, har lidt stor 
skade. Man kan fristes til at sige, at hele skove af 
fjemsynsantenner er faldet for stormens magt, og 
når de skal rejses igen, bliver det nok helt nye 
antenner i forstærket form, der indtager pladsen. 
Det er ikke altid skaden, på antennen, der er den 
værste, værre er det, når det går ud over de neden 
under liggende bygninger. Reparation af tage, skor
stenspiber etc. er en bekostelig historie.

For tiden diskuteres som følge af stormen de ret
ningslinier man skal følge, hvis man vil sikre sig 
mod brud og styrt. Jeg har fået nogle opfordringer 
til at behandle emnet på en mere teoretisk måde end 
i de konstruktioner, jeg tidligere har haft i OZ. Jeg 
gør det gerne, men det skal dog siges, at det kun 
kan blive en overfladisk gennemgang. En rigtig 
gennemgang af de samlede beregninger vil tage 
mange sider og vil være vanskelig at følge. Hertil er 
jeg heller ikke den rigtige, her må jeg, som tilfældet 
er med vor hobby, siges at være amatør, men, håber 
jeg, alligevel er i stand til at give Dem en viden, De 
kan få gavn af.

Lad os først slå fast, hvad det er for kræfter, vi 
har med at gøre, og som vi skal stå imod.

I atmosfæren fremkommer luftbevægelser med 
meget forskellige hastigheder. Man har ved målin
ger i de nedre luftlag fundet hastigheder på indtil 
30 til 40 meter i sekundet. Det er det, vi kalder 
orkan. Det dertil svarende vindtryk på bygningsdele 
kan komme op på 250 kg pr. kvadratmeter eller 
mere. Nu er det jo sjældent, vi har sådanne vind
hastigheder herhjemme, og. den sidste voldsomme 
orkan har måske ikke engang været oppe på disse 
højder, men alligevel, når uvejret er over os, skal 
der være dimensioneret herefter og ikke efter den 
almindelige vindhastighed på en sommerdag.

Vindens hastighed er i virkeligheden ikke så re
gelmæssig, som man forestiller sig. Ikke alene 
varierer vindhastigheden fra dag til dag, fra time 
til time, men også i de timer, hvor man synes, der 
blæser en jævn eller kraftig vind, kommer denne i 
ujævne pulsationer, så styrken veksler uafbrudt. 
I øvrigt er vindens hastighed større i 15 meters 
højde end i 10, idet jordoverfladen virker bremsende 
på vindens hastighed i forhold til jorden. Det er 
også et forhold, man ikke plejer at regne med.

Vindens hastighed er i øvrigt meget forskellig 
i de forskellige egne af landet. Professor la Cour, 
som er kendt for sine store arbejder vedrørende

vindens anvendelse som kraftkilde, fandt af 5 års 
målinger, at af årets 9000 timer var ca. 1/3 med 
vindhastighed fra 5 til 6 meter i sekundet, 1/5 7 til 
8 meter og 1/7 med 9 til 10 m i sek.

Som en gennemsnitsnorm for vindtryk kan reg
nes: Plane lodrette vægge i indtil 35 meter over 
jorden modtager et i vandret plan liggende vind
tryk på 125 kg pr. m2. Ved kysten og på særlig 
udsatte steder kan regnes med et vindtryk helt op 
til 250 kg pr. m2. Bygninger, som ligger helt i læ, kan 
regne med et vindtryk fra 50 til 60 kg. Når jeg bru
ger udtrykket bygninger, gælder det også antenner, 
antennemaster og antennedele, såsom rotorer, beam
dele og lignende.

Efter det foregående skulle vi nu have fået nogle 
tal at operere med, hvor stærkt man så skal dimen
sionere, om det skal være efter gennemsnitsvind 
eller efter orkan må så stå til den enkeltes skøn. 
For antennemaster, der kun opstilles for en, kortere 
periode, behøver man ikke tage hensyn til orkan, 
men ved antennesystemer af mere varig karakter 
bør man betænke, at en orkan, som den vi sidst 
havde, af og til går over landet, og ingen siger, om 
der igen, går 30 år, eller der muligvis kun går ét år. 
Ingen ved det, og det er da i hvert fald lotterispil 
at håbe på, at der vil gå mange, mange år, inden vi 
kommer ud for en ny storm af samme styrke som 
den, vi lige har oplevet. Det er endvidere værd at 
tage i betragtning, at udgifterne til en kraftigere 
antenne end den, man måske havde tænkt sig, kun 
ligger i selve materialerne« merpris — det vil i reg
len sige rørprisen, og denne merpris er ikke væ
sentlig i forhold til, hvad det i øvrigt koster at 
bygge sit antenneanlæg.

Vi har nu betragtet de kræfter, der virker ind på 
vore antenner, det næste bliver så at vurdere styr
ken af de materialer, vi bruger til antennernes 
opbygning. Her må vi kort ind på lidt materialelære.

I tekniken anvendes først og fremmest sådanne 
stoffer, som kan øve en vis modstand mod overriv
ning, knusning, sammentrykning og bøjning. Man 
siger, stoffet har en vis styrke, men foruden styr
ken skal stoffet have mange andre egenskaber. For 
eks. er glas et meget hårdt stof, men som direkte 
byggedel ser man det meget lidt anvendt. Det er 
derimod tilfældet med det meget blødere træ, som 
anvendes i stor stil til bærende bjælker, ja, selv til 
hele broer. Årsagen er, at træet har en hel anden 
egenskab, som glasset mangler, nemlig bøjelighed 
eller elasticitet, en egenskab der er af stor betyd
ning.

Brudstyrken er det tal, som angiver den belast
ning, som skal påtvinges et materiale, inden det 
rives fra hinanden. Man foretaget undersøgelsen på 
den måde, at en stav af en kvadratcentimeters 
størrelse spændes op i en maskine, der har til op
gave at trække stangen over. En særlig viser angi
ver trækkets størrelse i kilo i det øjeblik, over
brydningen finder sted. For at trække en stang af 
smedejern over, som er nøjagtig en kvadratcenti
meter, skal bruges 6000 kilo. Man siger, jernets brud
styrke er 6000 kilo pr. cm2 eller 60 kg pr. mm*. Det 
viser sig imidlertid, at selv ved meget ringere be
lastninger viser staven synlige forandringer. Ved 
2000 kg er disse formforandringer blivende, og man 
siger, at elasticitetsgrænsen er overskredet. Også 
under denne grænse viser staven en formudvidelse, 
men denne udvidelse går tilbage til den oprindelige 
form, når belastningen ophører. Staven får atter 
sin oprindelige længde og form, man siger, den er 
elastisk, sådan som man i mere udpræget form kan 
iagttage det ved gummi.
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Det fremgår af det forrige, at man skal være 
meget forsigtig med belastningen af selv så stabile 
byggedele som jernbjælker, og det offentlige har da 
også fastsat regler for, hvor meget byggedele må 
belastes, det er de såkaldte normer. Normerne ud
trykker, hvor meget byggedele må belastes i for
hold til deres brudstyrke. Her er altså tale om en 
sikkerhedsfaktor, og denne er meget forskellig for 
de forskellige materialer. For jern er for eks. sik
kerhedsfaktoren 5, for træ 8, men kan i øvrigt stige 
med forholdene. Ved maskindele, som udsættes for 
stærke stød, sætter man sikkerhedsfaktoren til 20. 
Sådanne sikkerhedsfaktorer tages også med ved 
betragtningen af antenneanlæg. Vi har her kun om
talt flusjern eller, som det kaldes, smedejern. Støbe
jern kommer ikke i betragtning, og de dyre stål- 
sorter anvendes ikke. Det bliver dette byggestof, vi 
skal operere1 med i det følgende. Jeg ved, at nogle 
bygger antenner i aluminium, men det skal oplyses, 
at aluminium langt fra har den brudstyrke, som 
jernet har.

Et andet byggestof er træ. Det er godt til master, 
men ikke til mere sammensatte konstruktioner.

Med denne indføring 1 de kræfter, der virker ind 
på en antenne og antehnematerialets evne til at mod
stå kraftpåvirkningen, skulle man tro, det var let 
at dimensionere sin antennemast, men. så ligetil er 
det ikke. Blæser en vind på antennens top, og denne 
topflade er en kvadratmeter, vil trykket blive 
100 kg, såfremt vindstyrken er af styrke 100 kg 
pr. m2. Man må ikke heraf forledes til at tro, at 
man kun skal sikre sig, at jernet i antennemastens 
fod skal dimensioneres til at tage et tryk på 100 kg, 
nej, så ligetil er det ikke. Vi må nu ind på de for
skellige kræfter og momenter, som påvirker resul
tatet.

længderetningen, medens fibrene i lagene u-u ved 
bøjningen forkortes, altså trækkes sammen. Ser vi 
derimod på midteraksen, n-n, vil vi se, at lagene 
hverken forskydes eller sammentrækkes, vi har her 
en fuldstændig neutral linie. De fibre, der ligger 
nærmest aksen, er styrkemæssigt næsten værdiløse, 
medens de fibre, der ligger yderst ude, er de mest 
værdifulde, og jo længere der er ud til det yderste 
lag jo bedre. Herved forstår man let, at man rent 
vægtmæssigt ikke har nogen glæde af en. massiv 
bjælke i den her viste opstilling, man må hellere 
bruge vægten af midterpartiet til en udbygning af 
omkredsen. Det giver større styrke for de samme 
penge.

Man vil af det her beskrevne se, at et legemes 
modstandsdygtighed mod bøjning foruden af dets 
materiale også afhænger af dets form. Man siger, 
legemet har et modstandsmoment. Modstandsmo
mentet er angivet i bogstavet W. Det er en større 
regning at udregne et legemes modstandsmoment. 
Derfor, da momentet er så vigtigt og indgår i alle 
konstruktionsberegninger, er der udregnet tabeller 
over W, sådan at ingeniørerne straks kan slå op i 
en tabel og finde tallet. De store jernfirmaer, som 
sælger bjælker og rør til bygningsbrug, har 1 deres 
kataloger indført sådanne W-værdier. Det siger sig 
selv, at modstandsmomentet må være forskelligt i 
en' firkantet uligesidet bjælke. På den høje led må 
W være større end på den smalle. I tabellerne ser 
man derfor 2 modstandsmomenter for en bjælke, 
nemlig Wx for den høje og Wy for den lave.

Nedenfor bringes et udsnit over en sådan W-tabel. 
Den angiver en almindelig normal I-stålbjælkeserie 
og går fra NP (normal profil) 8 til NP 20. Man ser 
Wx og Wy tallene. Vi skal vende tilbage til brugen 
lidt senere.

Fig. 1.
For forståelse af bøjningsmomentel ser vi denne 
bjælke indstøbt i en mur, men fritstående i den 
anden ende. Forholdene her er faktisk de samme 
som ved en fritstående antennemast. Man vender 
bare billedet 90 grader, og masten ses så indstøbt 

i grunden.

I Staal 
i Normalprofiler

For at kunne forstå dette, betragter vi figur 1, 
som viser en bjælke fritragende ud fra en. mur. Vi 
tænker os den indspændt urokkelig i muren, og at 
den, belastes: med en vægt ude i den fritragende 
ende. Nu er denne bjælke påvirket til bøjning. I 
bjælkens fibre eller massedele opstår der spændin
ger. De øverste fibre i laget o-o trækkes udad i

Fig. 2.
Tabel over normalprofiler. 

Normalprofiler er jerndragere, der er standardise
rede. Denne tabel giver værdierne for det såkaldte 
I-jern, men der findes en række andre profiler, 
U-jern, vinkeljern o. s. v. Foruden størrelser i mål 
og vægt gives forskellige egenskaber ved tryk og 
træk, de såkaldte momenter. Vi interesserer os 

særlig for modstandsmomentet Wx cmS.
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NP 8 80 42 3,9 5,9 5,95 7,58 19,5 3,00 77,8 6,29
- 9 90 46 4,2 6,3 7,07 9,0 26,0 3,82 117 8,78
. 10 100 50 4,5 6,8 8,32 10,6 34,2 4,88 171 12,2
- 11 110 54 4,8 7,2 9,66 12,3 43,5 6.00 239 16,2
- 12 17.0 58 5,1 7,7 11,15 14,2 54,7 7,41 328 21,5
- 13 130 62 5,4 8,1 12,64 16,1 67.1 8,87 436 27,5
- 14 140 66 5,7 8,6 14,37 18,3 81,9 10,7 573 35,2
- 15 150 70 6,0 9,0 16,01 20,4 98 12,5 735 43,9
- 10 160 74 6,3 9,5 17,90 22,8 117 14 8 935 54,7
- 17 170 78 6,6 9,9 19,78 25,2 137 17,1 1166 66,6
-. 18 180 82 6,9 10,4 21,90 27,9 161 19,8 1446 81,3
- 19 190 86 7,2 10,8 24,02 30,6 186 22,7 1763 97,4
- 20 200 90 7,5 11,3 26,30 33,5 214 260 2142 117



Derimod ser vi igen på vor fig. 1 og betragter 
den fritudhængende bjælke. Lad os tænke os., vi 
ude i bjælkens yderste ende ophænger en byrde på 
1000 kg, og lad os tænke os, bjælken er 1 m lang. 
Nu vil vi være tilbøjelig til at tro, at belastningen 
i den yderste ende på 1000 kilo er den samme helt 
inde ved muren, og at vi skal dimensionere efter 
1000 kg. Men den går slet ikke, det er ganske andre 
kræfter, der virker inde ved muren. Her har vi at 
gøre med et kraftmoment. Her skal vi gange byr
den med bjælkens længde. Byrden i kilo og længden 
i cm. Nu kommer resultatet til at se sådan ud: 
1000X100 = 100.000 kg. Dette tal kalder vi bøjnings- 
momentet. Nu skal vi huske vor sikkerhedsfaktor. 
Sætter vi den til 800 kg pr. cm2 i stedet for 6000 
som i indledningen, får vi W. Regnestykket ser såle-

Der findes beregninger over stålrørs W-moment. 
En sådan tabel ses herunder.

Det første problem ved beregninger af beam- og 
lignende antenner er at finde ud af, hvor mange 
kvadratmeter eller brøkdele af kvadratmeter der 
ligger i toppen. En fjernsynsantenne eller en VHF- 
antenne yder ikke synderlig luftmodstand, da dens 
overflade ikke andrager 1/10 kvadratmeter. Sætter 
vi den hårde orkan på, ligger der altså et vindtryk 
på 20 kilo. Lad os sætte antennehøjden til 5 m over 
fastgørelsesstedet (tagryg, skorsten eller lign.), så 
bliver beregningen som følger:

Nu finder vi et tilsvarende Wx i tab. fig. 3. Yi ser 
17,1, det er mere, end vi har brug for, men det fore
gående tal 10,25 er for lidt. Tabellen siger, at vi skal 
benytte et 2V2” rør, og dette skal være et damprør 
af den svære kvalitet (dansk standard 541). I fig. 4 
gengiver vi de almindelige bestemmelser for dimen
sionering af fjernsynsantenner, sådan som de er 
opstillet af Statsprøveanstalten efter ønske fra Post- 
og Telegrafvæsenet.

Nu er vor ovenstående udregning ikke helt rigtig, 
men det kommer vi tilbage til i næste nummer 
af OZ, hvor vi går videre i vore beregninger.

(Fortsættes).

Svære gevindrør (DS 541).

Benævn, 

tom.' mm

Yder-
diam.

mm

Gods
tykkelse

mm
Vægt
kg/m

F
cm2

Ix
cm4

Wx
cm3

F2/I
=

1/8 6 10,2 2,65 0,493 0,629 0,050 0,099 7,85
1/4 8 13,5 2,90 0,748 0,966 0,146 0,216 6,40
3/8 10 17,2 2,90 1,023 1,303 0,347 0,403 4,90
½ 15 21,3 3,25 1,45 1,84 0,775 0,728 4,38
3/4 20 26,9 3.25 1,90 2,42 1,72 1,28 3,39
1 25 33,7 4,05 2,96 3,77 4,22 2,51 3,37
1 1/4 32 42,4 4,05 3,83 4,88 9,07 4,28 2,63
1 1/2 40 48,3 4,05 4,42 5,63 13,9 5,75 2,28
2 50 60,3 4,50 6,19 7,89 30,9 10,25 2,01
2½ 65 76,1 4,50 7,95 10,12 65,1 17,1 1,57
3 80 88,9 4,85 10,05 12,8 113,5 25,5 1,45
4 100 114,3 5,40 14,5 18,5 275 48,0 1,24
5 125 139,7 5,40 17,9 22,8 514 73,7 1,01
6 150 165,1 5,40 21,3 27,1 865 104,7 0,85

Fig. 3.
Damprør har også sine 
momenter. Her er en tabel 
for svære gevindrør (damp
rør). Vi interesserer os 
foruden for målene for 
Wx cm*.

Fig. 4.
Denne tabel angiver de 
godkendte størrelser for 

dimensionering af 
TV-antenner. Målene kan 

bruges ved små 2 m 
antenner. Tabellen har 

været gengivet tidligere i 
OZ. Om større antenne

beregninger handler 
næste nummer af OZ.

402

Hvis vi nu tænkte os, at den omhandlede bjælke 
var et stykke I normal profil, leder vi i en tabel 
efter et W-moment, der er større end 125, så ved vi, 
bærekraften er i orden. I tabellen fig. 2 finder vi 
et Wx på 137, altså større end 125. Det er en bjælke, 
normal profil 17, tabellen siger os, at den er 170 mm 
høj, og at den vejer 19,78 kg pr. m.

Nu har vi lært at regne med momenter, så vi kan 
allerede vende os mod vort formål, beregning af en 
antenne på en søjle af stålrør.

des ud:



Kære mobil amatører!
Som endnu ikke mobil har jeg en lille bøn til jer. 

Når I kører med jeres mere eller mindre mystiske 
antenner på jeres vogne, bliver vi ikke mobile ama
tørers nysgerrighed vakt for, hvem det nu var, vi 
så med f. eks. en Webster Bandspanner på bag
smækken. Derfor vil jeg hermed bede de, der kører 
mobilt om at sætte deres kaldesignal på vognen — 
f. eks. QSL-kort med kaldesignal i bagruden og 
kaldesignal alene i forruden.

Vy 73 de OZ9AC.

*

Der er den sidste tid blevet skrevet meget om 
DR-hams, og hvor lidt der bliver gjort for dem.

Hermed være bragt et forslag, som måske kan 
bringe lidt „go“ i foretagendet.

Der skulle reserveres ½—3/4 side i hvert nummer 
til brug for DR-amatøreme. Her skulle bringes:

1. Båndrapporter fra de forskellige DR-hams. 
Mange værger sig for at skrive til 7BQ med dem; 
en lVl’er kan nu engang ikke hamle op med en 
Drake.

2. Interviews med DR-hams, hvor de fortæller om 
deres RX, ant., og hvad de nu ellers har, og hvad 
der er opnået med det.

3. Resultater af en månedlig test for DR-hams 
(evt sideløbende med EDR’s aktivitetstest).

4. Beskrivelse af hvordan man opnår de forholds
vis få DR-awards, mig bekendt findes der ingen 
danske, hvad med OZ-CCA i DR-udgave?

Nu vil mange selvfølgelig sige, at der ingen til
slutning bliver, men vælger man en DR-manager 
(8JM gør jo ikke noget ved det), og denne virkelig 
gør noget for sagen, vil der garanteret vrimle ind 
med båndrapporter, ansøgninger om awards og 
testlogs.

Vy 73 DR 1412, Leif.

SILENT KEY

OZ3BR er ikke mere.
Med oprigtig sorg modtog Randers-amatø- 

rerne meddelelsen, at OZ3BR, Emil Valdemar 
Bruun, var død.

Bruun var altid parat til at gøre en indsats 
for EDR og var en tid formand for Randers- 
afdelingen.

EDR har mistet en god kammerat, men 
hans minde vil længe blive bevaret.

OZ3RR.

Et af vore trofaste medlemmer gennem 
mere end 20 år, OZ7KP, Kjærgaard Pedersen, 
Silkeborg, er afgået ved døden efter længere 
tids sygdom. 7KP, der blev 58 år, måtte for 
ca. 6 år siden tage sin afsked fra statsbanerne 
på grund af svigtende helbred og har ikke i 
samme tidsrum kunnet være meget aktiv på 
båndene. Dog er det kun et par måneder 
siden, vi havde en QSO sammen på 80 m, og 
såvidt jeg erindrer, var det nyt grej, som 7KP 
da »prøvekørte«, og som han glædede sig til 
at komme i luften med og få lejlighed til at 
træffe gamle venner. Dette blev imidlertid 
ikke forundt ham.

Stor medfølelse samler sig om hans efter

ladte XYL, der har mistet en god og kærlig 
mand, og vi, der kendte 7KP, vil føle savnet 
af en god ven og kammerat.

Ære være hans minde.
OZ7LR og OZ3FM.

De fleste af os husker OZ2HA, Hans Andersen, 
i Stinesminde ved Mariager Fjord. Han sad 1 mange 
år lænket til sin stol, og hans største glæde var de 
mange forbindelser med amatørkammeraterne lan
det over. Inden sin død bestemte 2HA, at hans kal
designal OZ2HA skulle indhugges på hans gravsten 

OZ7WH, Hammei'ich, har sendt os dette billede 
efter et besøg, han aflagde ved 2HA’s grav.
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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

Fiestas de Primavera, Mayo 1968.
I maj 1968 afholdes II Internationale Konvention 

i Spanien for radioamatører, og den vil blive gen
nemført i Zaragoza.

I den anledning er der udskrevet en test blandt 
alle radioamatører. Reglerne herfor er følgende:

Punkt 1. Organisationskomiteen for konventionen 
arrangerer den omtalte test og fungerer samtidig 
som jury.

Punkt 2. Testen er åben for alle radioamatører, 
som. på et af de autoriserede amatørbånd på fone 
eller CW mellem kl. 0000 d. 31. okt. og kl. 2400 GMT 
d. 31. dec. 1967 etablerer en radiokontakt med en 
amatør i Zaragoza-området samt i alt med 30 for
skellige lande efter IARU’s liste.

Punkt 3. For at være klasseficeret til bedømmelse 
i testen vil det være nødvendigt før den 1. marts 
1968 over for juryen at kunne forelægge konven
tionens QSL-kort med bekræftelse på forbindelse 
med en amatørstation fra Zaragoza-provinsen og 
QSL-kort svarende til et minimum af 30 forskellige 
lande. Forsendelsen stiles til:

Delegacion URE,
Apartado 86,
Zaragoza, Spain, 

ledsaget af 10 IRC’s.
Punkt 4. Juryen vil afvise ethvert QSL, hvis 

autentitet forekommer tvivlsom, og denne afgørelse 
kan ikke appelleres.

Punkt 5. Testens diplom vil blive givet til alle 
deltagere, der opfylder alle ovennævnte krav.

Punkt 6. En bedømmelse vil blive foretaget mel
lem de deltagere, der ud over forbindelsen med 
Zaragoza-provinsen, kan bekræfte QSO med flere 
end 30 forskellige lande, og følgende præmier vil 
blive tildelt i h. t. opnåelsen af størst mulige antal 
lande:

1. En rejsecheck for deltagelse i konventionen på 
30.000 pesetas (500 US dollars) skænket af IBM.

2. Deltagelse i konventionen betalt samt opholdet 
i Zaragoza under konventionen.

3. Deltagelse i konventionen betalt.
Punkt 7. Organisationskomiteen vil udvide antal

let af de ovennævnte præmier gennem donationer 
modtaget til dette formål.

11. Jamboree-on-the-Air, 1968.
I 1968 vil vi forståeligt vende tilbage til den nor

male oktober week-end. Datoerne, der er fastlagt, 
er 19. og 20. okt. 1968. Vi forsikrer, at denne week
end vil være fri for anden vigtig amatørradio
aktivitet.

Ovenstående er et uddrag af meddelelse, vi har 
modtaget fra Boy Scouts World Bureau i Ottawa, 
Ontario, Canada.

Da der er længe til ovenstående arrangement, har 
WB6IZF og G3BHK i fællesskab arrangeret en 
„Scout QSO Party" i week-end’en d. 9. og 10. dec.
1967. Dette er en uofficiel „komsammen" uden ind
sendelse af logs og uden udstedelse af certifikater.

Diploma, of the dcmocratic republic of CONGO 
(DRDC).

DRDC-diplomet gives for forbindelse med 15 Kin- 
shasa-stationer, 10 stationer i Katanga-provinsen og 
10 stationer i de resterende provinser. Det giver et 
samlet tal på 40 QSL’s.

Alle forbindelser efter 1. juli 1960 er gældende. 
Der skal benyttes CW, fone eller SSB på 80—40 og 
20 m samt 2 forbindelser på 10 m.

Alle forbindelser må være bekræftede med QSL, 
liste over disse samt 18 IRC’s der sendes til:

1. Union Congolaise des Radio-Amateure 
de la Republiqus Democratique de Congo, 
Boite Postale 1459, Kinshasa I.

Diploma of the city of Kinshasa (DVK).
Dette diplom gives til alle amatører, som har 

kontaktet 6 stationer i Kinshasa City på 80, 40, 20 
eller 10 m.

Ansøgning med QSL og 8 IRC’s sendes til foran
stående adresse i Kinshasa.

9Q5-contest.
Fra lørdag d. 9. dec. kl. 0001 GMT og indtil søndag 

d. 10. dec. 1967 kl. 2200 GMT afholdes en contest 
mellem 9Q5-stationer og den øvrige verden.

Bånd: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 Mc/s.
Der må benyttes: SSB — CW — AM.
Code, RS efterfulgt af nr. på QSO begyndende 

med 001.
Points:

5 for en komplet QSO på 21 Mc/s båndet
10 for en komplet QSO på 14 Mc/s båndet
20 for en komplet QSO på 28 Mc/s båndet
30 for en komplet QSO på 7 Mc/s båndet
60 for en komplet QSO på 3,5 Mc/s båndet

Slutsum: Antallet af ovennævnte QSO-points på 
alle bånd.

Kun én kontakt med samme station på samme 
bånd tæller.

Log sendes til:
Contestmanager of U.C.R.A.,
Boite Postale 1459,
Kinshasa (Rep. du Congo).

Alle logs må være fremme inden 15. marts 1968.

Nye licenseringsregler i USA.
Et af de sidste ARRL Bulletins giver meddelelse 

om nogle indgående ændringer i de amerikanske 
licensbestemmelser, som vil træde i kraft i løbet af
1968.

Ændringerne vil bl. a. medføre, at kun visse ame
rikanske amatører, der har taget en mere avanceret 
teori- og telegrafiprøve, vil få tilladelse til at be
nytte alle frekvensområder.

Efter november 1969 vil omtrent halvdelen af US 
fonebånd blive reserveret for amatører med ekstra- 
klasse licens eller viderekomne-klasse licens.

De laveste, 50 kc/s i 3,5—7—14 og 21 Mc/s båndene, 
vil tilsvarende blive til CW-brug for de samme sta
tioner.

Det synes som om, at 28 Mc/s båndet ikke er in
volveret i disse forandringer.

404



Nogle forandringer træder i kraft i november 1968 
— én af disse er, at amatører, der har ekstraklasse- 
licens, og som har været licenseret i mere end 25 år, 
vil kunne få kaldesignal med 2 bogstaver.

BV1USA
Loggen over aktiviteten over BV1USA i perioden 

december 1962 til den ophørte i august 1966 er nu i 
W7MVC’s besiddelse. Tom siger, at mange kort er 
sendt til Taiwan Amateur Radio Club og nu stran
der der.

Vi bestræber os på at komme i besiddelse af disse 
kort, men hidtil er det ikke lykkedes.

W7MVC vil være glad for at bekræfte enhver QSO 
fra denne periode efter modtagelse af QSL med 
selvadresseret kuvert vedlagt 1 IRC. Adressen er: 

Radio W7MVC, Tom Renfro,
8703 N. E. 94th Avenue,
Vancouver, Washington 98662, USA.

CQ Magazines diplomer.
Reorganiseringen af CQ Magazines Diplom De

partment skulle nu være gennemført, og ekspeditio
ner af ansøgninger om WAZ og: WPX vil forhåbent
lig foregå hurtigere end i de sidste få år.

Grundreglerne for WAZ-diplomet kræver QSL 
som bekræftelse på forbindelser med alle 40 zoner — 
som defineret af CQ.

Alle forbindelser må have været med licenserede 
landsstationer, og rettede eller forfalskede kort vil 
resultere i ansøgerens diskvalifikation.

Der udstedes specielle diplomer for henholdsvis 
CW, AM og SSB.

Ansøgning beståen-de af 40 QSL-kort plus en 
checkliste og 8 IRC’s skal sendes til DX Editor 
P. O. Box 205, Winter Haven, Fla 33881, USA, eller 
Tr. Department.

Zonekort og ansøgningsskemaer kan fås samme 
sted ved at fremsende anmodning herom ledsaget 
af selvadresseret konvolut samt 1 IRC.

WPX-diplomet gives for kontakt med 300 telefoni
eller CW-stationer, 200 SSB eller 400 mixede — alle 
bekræftede prefixer.

Tillæg gives for hver yderligere 50 bekræftede 
forbindelser, for båndforbindelser:

3,5 Mc/s 150 prefixer 
7 Mc/s 250 prefixer 

14 Mc/s 300 prefixer 
21 Mc/s 300 prefixer 
28 Mc/s 250 prefixer 

og for kontinentale forbindelser:
Nordamerika 126 prefixer
Sydamerika 88 prefixer
Europa 146 prefixer
Afrika 86 prefixer
Asien 68 prefixer
Oceanien 51 prefixer

Man behøver ikke at sende QSL, men disse skal 
være i ansøgerens besiddelse og skal fremsendes på 
forlangende.

Enhver 2- eller 3 bogstav/talkombination, som 
danner første del af ethvert amatørcall, er et prefix, 
og ethvert prefix, der er godkendt af myndigheder
ne i det pågældende land, er anvendeligt for WPX. 
Afgift: 8 IRC’s.

I lande, hvor prefixerne ændres, gælder de alle 
til dette diplom.

Ansøgningen må foretages på officielle skemaer, 
som kan fås på adressen givet ovenfor, ved at sende 
en selvadresseret konvolut (8V2”X11”) plus 1 IRC. 
Tr. Dept. hjælper også til dette diplom.

Vinter-olympiaden
giver sig udtryk i et „Diplome Olympique de 
Grenoble", der udstedes af R.E.F. og er opnåeligt 
af amatører og SWL af enhver nationalitet.

Ovennævnte diplom vil blive udstedt til amatører 
og SWL’s, som kan bekræfte forbindelse med 5 sta
tioner i departement 38, ISERE, hvoraf mindst én 
fra Grenoble by mellem 1. dec. 1967 0000 TU og 
d. 29. febr. 1968 2400 TU.

En bekræftet logudskrift samt 14 IRC’s sendes 
før end 31. marts 1968 til

Diplome Olympique REF,
B.P. 139,
38 Grenoble — France.

Nu også i Sverige.
Følgende tre udlændinge har fået svensk licens:
SM1EZB Herman Bolt. Kl. B. (Hollænder).
SM0EGC Heinz Gerchow. Kl. A. (DL9QN).
SM7EZS Josip Vitulic. Kl. A. (YU2ZO).

Arbejdet for u-landene.
Arbejdet med at udbrede forståelsen af og inter

essen for amatørradio i udviklingslandene fra Reg. 
L.s side fortsætter. ARRL og RSGB har sendt mate
riale i form af litteratur og telegrafiøvelsesappara
ter til interesserede grupper i Gambia — Liberia — 
Sierra Leone — Marokko — Ghana — Nigeria — 
Mlawi — Kamerun og Laos.

G-300 diplomet.
G-300 udgives af radioklubben i Nottingham og 

kan opnås af enhver amatør, der har samlet 300 
points gennem forbindelser med engelske stationer 
efter følgende regler: For forbindelse med G2 sta
tioner fås 2 points, for forbindelse med G3 statio
ner fås 3 points o. s. v. Desuden giver forbindelse 
med GB stationer 5 points. Alle forbindelser skal 
være efter 1. jan. 1960.

Man kan få diplomet for alle forbindelser på ét 
bånd og sendemetode, men man kan også få det for 
blandede forbindelser.

Indsend alfabetisk logdata og lad to andre ama
tører — eller Tr. Dept. — undertegne ansøgningen 
om, at man har set QSL-kortene, og send dem der
efter ledsaget af 5 IRC’s til 

G3PEU, Gerry Smille,
Button End, Church Drive,
Lindby — Nottingham,
England.

CHC Chapter 15 Award.
Dette diplom er effektivt fra 1. juli 1963.
Kontakt medlemmer af chapter 15 — for DX-sta- 

tioner gælder det i alt om 5. Ekstra segl for kontakt 
med 8 medl. Ingen afgift for DX-stationer.

Medlemmer: W7COG — CNL — CSW -- DZB — 
JWE — NKK — NNF — NRB — OEB — PWP — 
UVR — YFO.

K7BJE — BVZ — JRE — KPM — KSF — NHG — 
OFW — OFX — PIG — PNC — PVF — QOM — 
RAM — RZH — UXN — ZRF.

K6BX — UTO. VE7AKB.
Ansøgning til:

K70FX,
1020 Cottonwood Avenue,
Richland,
Washington — 99352,
USA.
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Oktober måneds aktivitetstest. 
Fone:

1. OZ4PY 14 amterX66 = 924 points
2. OZ1LD 13 amter X 68 = 884 points
3. OZ8CP 13 amter X 66 — 858 points
4. OZ8BG 13 amter X 64 = 832 points
5. OZ1RH/P 12 amter X 64 = 768 points
6. OZ4FF 12 amterX 61 = 732 points
7. OZ2FF 13 amter X 51 = 663 points
8. OZ7DX 11 amter X 58 638 points
9. OZ6BF 12 amter X 48 = 576 points

10. OZ4FD 11 amter X 52 = 572 points
1.   OZ4LX 12 amter X 47 = 564 points
12. OZ3PG 11 amter X 48 = 528 points
13. OZ2NK 10 amter X 48 = 480 points
14. OZ9DC 13 amter X 31 = 403 points
15. OZ9NE 7 amterX 28 = 196 points
16, OZ7RI 10 amterX19 = 190 points
17. OZ4FA 7 amterX 14 = 98 points
18. OZ5PY ' 4 amterX 19 = 76 points

CW:
1. OZ3PO 9 amterX36 = 324 points
2. OZ5DP 8 amterX 34 = 272 points
3. OZ1QW 8 amterX32 = 256 points
4. OZ4CF 7 amterX 30 = 210 points
5. OZ4MQ 7 amter X 28 = 196 points
6. OZ2LW 6 amterX 28 = 168 points
7. OZ4FF 6 amterX 26 = 156 points
7. OZ4H 6 amterX25 = 144 points
9. OZ2UA 6 amterX 24 = 144 points

10. OZ2NQ 6 amterX 22 = 132 points

Den samlede stilling er herefter:

Fone:
1. OZ4PY — 3334 P- 18. OZ7DX — 818 P
2, OZ7ZD — 2748 P- 19. OZ4GL — 720 P
3. OZ4FF — 2672 P- 20. OZ4FA — 709 P
4. OZ1QM — 2212 P- 21. OZ6OX — 594 P
5. OZ1RH/p — 2187 P- 22. OZ3PZ — 540 P
6. OZ8BG — 2164 P- 23. OZ6QM — 476 P
7. OZ4FD — 1702 P- 24. OZ7BG — 470 P
8. OZ3PG — 1546 P- 25. OZ4CF — 465 P
9. OZ7AI — 1443 P- 26. OZ9DC — 403 P

10. OZ70F — 1370 P- 27. OZ9NP — 244 P
11. OZ2FF — 1307 P- 28. OZ4LK — 154 P
12. OZ1LD — 1174 P- 29. OZ7CT — 136 P
13. OZ4LX — 1099 P- 30. OZ5PG — 85 P
14. OZ2NK — 999 P- 31. OZ5PY — 76 P
15. OZ8BZ — 936 P. 32. OZ9OL — 50 P
16. OZ8CP — 930 P- 33. OZ4OV — 1 P
17. OZ6BF — 855 P-

CW:
1. OZ4MQ — 900 p. 11. OZ5DP — 272 p
2. OZ1QW — 829 p. 12. OZ2LW — 248 p
3. OZ2NQ — 640 p. 13. OZ3LW — 190 p
4. OZ4CF — 618 p. 14. OZ4H — 144 p
5. OZ2UA — 608 p. 15. OZ7XG — 104 p
6. OZ3PO — 597 p. 16. OZ4UN — 90 p
7. OZ8CP — 378 p. 17. OZ9N — 45 p
8. OZ4QX — 365 p. 18. OZ7BG — 32 p
9. OZ4FF — 353 p. 19. OZ4FA — 12 p

10. OZ7QF — 340 p. 20. OZ4OV — 1 P
Vy 73 Karsten, 4FF.

For en ordens skyld erindrer Tr. Dept. om, at 
logs fra denne månedlige test skal sendes direkte til 
OZ4FF Karsten i Rønne og ikke til Tr. Dept.

2NU.

Fransk contest 1967.
Fra REF har vi modtaget resultatlisten fra dette 

års REF-test. Blandt resultaterne har vi noteret os 
følgende opnået af OZ-stationer:

Rubrikkerne har følgende betydning: Call — Al 
eller A3 — points— antal QSO’s -— bånd: a = 3,5 —

— c = 14 — d = 21 og e = 28 Mc/s,
OZ1LO Al 42051 131 ABCD
OZ4H Al 2001 29 ABCD
OZ8SW Al 1701 27 BC
OZ1QW Al 1275 25 ABC
OZ7DX Al 189 9 CD
OZ3SK A3 297 11 CD
OZ7DX A3 6 2 BC

Næste REF-contest afholdes med CW 27. til 28. 
jan. 1968 og med fone d. 24. til 25. febr. 1968. Nær
mere herom i et senere „OZ“.

ARRANGEMENTS-KALENDER 
NOVBR. 1967 — NR. 7.

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.

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

18.—19. nov. 1967:
Århus-mødet på Ny Mølle.
Lørdag indvies de nye lokaler.
Søndag møde, udstilling m. v.

25.-26. nov. 1967:
CQ World Wide DX Contest. CW.
25. nov. Kl. 000 GMT til 26. nov. kl. 2400 GMT.

26. dec. 1967:
EDR’s juletest. CW og fone samt VHF.

27.—28. jan. 1968:
REF French contest CW.
27. jan. kl. 1400 GBT til 28. jan. kl. 2100 GMT.

2.-4. febr. 1968:
ARRL International DX Competition. Fone.
3. febr. kl. 0001 til 4. febr. kl. 2500 GMT.

17.—18. febr. 1968:
ARRL International DX Competition. CW.
17. febr. kl. 001 til 18. febr. kl. 2400 GMT.

24.-25. febr. 1968:
REF French contest. Fone.
24. febr. kl. 1400 til 25. febr. kl. 2100 GMT.

2.—3. marts 1968:
ARRL International DX Competition. Fone.
2. marts kl. 0001 til 3. marts kl. 2400 GMT.

16.-17. marts 1968:
ARRL International DX Competition. CW.
16. marts kl. 0001 til 17. marts kl. 2400 GMT.

30.—31. marts 1968:
SP DX Contest. (Endnu Ikke officielt).

6.-7. april 1968:
CQ World Wide WPX Phone Contest.

20.—21. april 1968:
Helvetia 22 Contest.

27.-28. april 1968:
PACC Contest. (Endnu ikke officielt).

4.-5. maj 1968:
OZCCA Contest. Kun CW.

4.-5. maj 1968:
REF Fi-ench contest VHF.
4. maj kl. 1800 til 5. maj kl. 1800 GMT.
Oplysninger til arrangementskalenderen vedrø

rende større afdelingsarrangementer, tester o. lign. 
indsendes til Box 335, Ålborg, inden d. 20. i hver 
måned. OZ2NU.
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På grund af stor travlhed, indenfor andre områ
der er det desværre nødvendigt at indskrænke stof
fet lidt denne gang. Jeg håber dog snart igen at 
kunne gå mere aktivt i gang med DX-arbejdet.

De zambiske amatører fejrede Zambias 3 årige 
selvstændighed ved at skifte kaldesignal til 913, 
næste år kan vi vel så vente 914 o. s. v. Der er så 
mange måder at skaffe nye prefixer på, dette er 
måske en af de mere originale, det bliver morsomt 
om en 10—12 år.

W6KG har i den sidste tid været aktiv fra Ivory 
Coast som TU2CA, og når dette læses, vil han sik
kert være aktiv fra 9GI.

Fra de forskellige VP8-områder er følgende sta
tioner aktive: South Georgia VP8IE — South Orkney 
VP8JD — South Shetland VP8IY — Falkland VP8F1 
-8JH-8JM-8HZ-8IA-8JB-8JC — Antartic VP8JF-8JG 
-3IU-3JI. Næsten alle stationerne er aktive med 
SSB eller AM omkring 14127 kc omkring kl. 2100 
GMT.

W9WNV har været aktiv fra Cocos-Keeling med 
kaldesignalet VK2ADY/VK9, på tilbagevejen skulle 
han igen komme til Mauritius, og herfra ventes han

igen at ville tage af sted mod et hidtil uprøvet 
land.

Arbejdsfrekvenserne er som tidligere: CW 14045, 
21045 og 28045, SSB 14105, 21245 og 28605. Lyttefre- 
kvenserne er normalt mindst 5 kc højere. Når han 
på SSB laver mere end 3 QSO’er pr. minut, er det 
ikke umagen værd at kalde. Når QSO-antallet er 
ca. 1 pr. minut, er det ikke svært at komme igen
nem.

Båndrapporter:
3,8 Mc SSB:

3SK: K7HTZ/LX 04 - OX3BX 16 - UA2KAW 22 - 
US2AA 03 - Wl—2 03 - 4L7A 23 - 4X4AS 04.

5BU: K10JH/V02 01 - UY2DB 21 - I1AAB 18 - 
UA1BO 01 - OZ3JX/MM.

7 Mc SSB:
3SK: OX3BX 16 - OY7ML—7S 22 - PY7BLH 01 - 

UA2KAW 23 - UC2AA 06 - UD6BV 01 - UF6FE 23 - 
UL7FA 01 - VP9BDA 04 - W2—3—4—6—8—9 01 - 
YV5ANF 04 - 4M5A 01 - 4L7A 01.

14 Mc CW:
7Z: KV4AM 09 - TA1KT 15 - 3C3EEF 09.

14 Mc SSB:
3SK: EA9EJ 18 - FP8BH 21 - HC5NW 21 - OX3BX

16 - PZ0AA 21 - TI4JP 22 - TU2CA 19 - VK2ADY/9
17 - VP8IU 20 - XE3AF 20 - 4M5A 20 - 4L7A 05 - 
5H3KJ 15 - 6Y5CB 22 - 9G1KG 21 - 9I3AB 18.

4CF: 3A2MJC 18 - ZS1JU 17 - AP2MR 18 - HL9KQ
18 - 9H1I 18 - KV4EY 19 - VK2ADY/9 - 3V8BZ 09 - 
TJ1QQ 09 - HR1KAS 20.

DR 1423: ZL1KG 20 - HS4AK 18 - PY2DSQ 20 - 
VP5XX 21 - MP4BCC 20 - ZS6LKV 17 - OX3LP 19 - 
VP8IE 20 - EL3C 22 - YV5BS 20 - VK2ADY/9 18 - 
4L7A 19 - 8R1G 22 - HC5NW 00 - CR6BX 17 - 
CN8BV 21.

21 Mc CW:
4CF: ET3FMA 18 - VK2BKM 20 - ZL1AFW 12.
7Z: CR7BN 15 - JA1SEP—2CXF—8AKC 12 -

OX3CJ 17 - PY1MAG 11 - UA0LL 14 - UG6AB 14 - 
3C1ATF 15 - 4X4NZI 11 - 9H1AV 15.

5LZ: 9J2MX 15 - CR6FA 16 - ZC4JU 17 - ZS6AJO 
17 - ZL2DWW 17.

Generaldirektoratet for December måned 1967
post- og telegrafvæsenet Solplettal 105

Oversigt over de forventede bedst anvendelige frekvensbånd 
for amatør-radioforbindelser (MHz)

GMT
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Japan — — — 14 14 — — — 7 7 7 —

New Zealand — — — 14 21 21 21 14 7 — — —

Melbourne — — — 21 21 21 21 14 7 7 — —

Singapore — — — 21 28 28 21 14 7 7 7 7
Indien — — — 21 21 21 21 21 7 7 7 7
Sydafrika 7 7 — 21 21 21 21 21 21 14 7 7
Middelhavet 7 7 3,5 14 21 21 21 21 14 7 7 7
Argentina 7 7 7 7 14 21 21 21 21 — — 7
Peru 7 7 7 — — 21 28 28 21 — — —
Vest Grønland 7 7 7 3,5 7 14 21 21 14 7 7 7
New York 7 7 7 3,5 — — 21 28 21 — — 7
Vestindien 7 7 7 3,5 — — 21 28 21 — — —
San Francisco 7 7 7 3,5 — — — 7 14 — — —
Polynesien — — 7 3,5 — 14 14 14 — — — —
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Træningstelegrafi på 80 meter.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 0900—1000 DNT. 
Frekvens: 3580 kc.
Input: 300 W.
Sendetype: Umoduleret telegrafi (Al).
Der sendes fra station OZ4SJ, København.
I denne måned bliver hastigheden ca. 40 tegn/min.

Træningstelegrafi på 2 meter.
Tid: Hver søndag formiddag kl. 1000—1100 DNT. 
Frekvens: 144.125 kc.
Input: 50 W.
Sendetype: Moduleret telegrafi (A2).
Der sendes fra station OZ9TM, Vanløse, Kbh.
D'er benyttets rundstråler.

Tak for de mange rapporter. Rapporter modtages 
fortsat gerne af OZ4SJ og OZ9TM.

Vy 73 de OZ4SJ.



21 Mc SSB:
3SK: EA6BC 12 - KH6CHC 17 - KL9KS 18 - HP1JC 

19 - HR1KS 18 - OX3BX 16 - K4IIF/KV4 19 - TU2CA 
16 - UD6BV 10 - VK2ADY/9 14 - YA4AR 12 - 
ZS3LU 18 - ZD8JES 19 - 4M5A 10 - 4L7A 08 - 
8R1G 19.

DR 1423: 3V8BZ 18 - CR7CY 16 - KR6AF 09 - 
ZC4RB 11 - YV5ANS 14 - 3C3CTX 17 - UW9CC - 
VS6AJ 13.

28 Mc CW:
7Z: JA1OYT 10 - OX3BS 13 - UF6ACR 13 - UL70E 

15 - VE2—3 16 - VS9MB 12 - 9J2MX 10 - W.

22 Mc SSB:
3SK: EA9AQ 16 - ET3JBP 11 - HI8XJP 15 - 

HL9KA 08 - HZ1AB 10 - KR7TAB 09 - K4IIF/KV4 - 
KZ5AO 14 - OA8V 16 - OX3BX 15 - PZØAA 14 - 
TI2JIC 17 - TJ1QQ 12 - UV9PP 08 - VK2ADY/9 09 - 
VK9DJ 10 - VK9DR 09 - VP1PV 13 - VP6YC 16 - 
VQ9JW 12 - VS6AJ 08 - XE1OE 16 - 4L7A 09 - 
9G1KG 11 - 9I3AB 10.

Tak for de mange fine rapporter og på genhør i 
næste måned.

73 de OZ7BQ,
Hans Jørgen Rasmusen, 

vær. 1001, Paul Bergsøe Kollegiet, 2850 Nærum.

OSCAR nyt:
Den tekniske vurdering af EURO-OSCAR (m. 44 

MHz translator) er tilendebragt, og korrespondance 
med dens konstruktør, DJ4ZC, viser, at yderligere 
udviklingsarbejde er nødvendigt.

Udstyret er derfor blevet returneret til Tyskland. 
Dette kan betragtes som et normalt stadium i pro
duktionen af en satellit. Karl har gjort et stort 
arbejde på projektet, og når han er færdig med de 
nødvendige ændringer, skulle det blive en første
klasses kommunikationssatellit. Det nødvendige 
ekstraarbejde gør det umuligt at give en sikker 
vurdering af opsendelsesdatoen for EURO-OSCAR. 
ARIES, et californisk projekt til konstruktion af en 
amatør repeater-type satellit, er blevet opgivet.

For øjeblikket ser det ud til, at Australis-OSCAR 
bliver OSCAR 5. Australis-OSCAR er ikke en 
translator, men er en telemeter amatørsatellit med 
8 kanaler, samt det sædvanlige HI signal der bliver 
udsendt på AFSK med to toner. VHF-senderen sen
der på 144.050 MHz med 50 milliwatt output — HF- 
senderen på 29.450 MHz med 250 milliwatt output, 
denne sender vil blive styret fra jorden ved hjælp 
af kommandosignaler, så der kan spares på batteri
energien. Batterikapaciteten skulle kunne give 2 
måneders operation.

I følge pressemeddelelser skulle den blive opsendt 
i oktober eller november måned d. å. Interesserede 
kan ved henvendelse til undertegnede få tilsendt 
telemeterkoderne for Australis-OSCAR.

144 MHz båndplanen:
Foranlediget af ovenstående samt et brev fra 

OZ3GW, der er 144 MHz CW DX entusiast, bringes 
IARU Region I båndplanen igen:

144.00—144.10 MHz: Kun CW.
144.10—144.15 MHz: Kun CW samt ESB, når der er 

balloner og satellitter i „luften".

144.15—145.85 MHz: Alle tilladte modulationsfor
mer.

145.85—145.95 MHz: Reserveret for balloner og 
satellitter.

145.95—146.00 MHz: Beacons.
Der er desværre stadig danske stationer, der ikke 

overholder denne frivillige båndplan. Jeg vil an
mode alle om at være med til at få planen ført ud i 
praksis — problemerne er stadig, at der er fone- 
stationer i CW-området og tildels i satellitmodtage
området. Det er ikke spor sjovt at få ødelagt sine 
CW DX QSO’er af fone-stationer i området 144.00— 
144.15 MHz.

Beacons:
I Sønderjylland klages der over, at DL0PR på 

145.971 MHz generer de amatører, der kører på net
frekvenser — det er et forhold, der ikke kan gøres 
noget ved, da DL0PR ligger i det europæiske Bea- 
con frekvensområde. De eneste løsninger må være 
at forbedre modtagerdelen i de anvendte gamle 
taxaanlæg eller at skifte netfrekvens.

SM4MPI’s antenne er 4 stk. 6 elementers yagi i 
retning 30°, højden over havet er ca. 505 meter, og 
QRG er 145.960 MHz.

Den 12. oktober havde jeg QSO med OY2BS på 
14 MHz ESB — han fortalte, at OY7VHF ikke sen
der mere fra den gode antenneplacering 700 meter 
over havet, den nye QTH er 25 meter over havet, 
og antennen, en 6 element yagi, peger mod SE, 
d. v. s. mod Shetlandsøerne og Danmark — jeg 
foreslog Bent at bruge to antenner, en mod N og 
en mod SE samt et automatisk omskifterarrange
ment. OY7VHF har for øjeblikket et output på 
12 watt. Tak til OZ3MB og OZ70N for info og lån 
af 14 MHz station. Hvis. nogle vil aftale QSO på 
VHF med OY2BS, så træffes han hver aften kl. 
1800 GMT på 14250 kHz sammen med andre OY- og 
OZ-stationer.

Resultatet af 1966/1967 aktivitetstesten: 
144 MHz:
OZ1EE — 402 points OZ6DN — 23 points

9TJ 380 points 9DJ — 23 points
9GE — 346 points 5NM — 22 points
8SL 270 points 3IC — 22 points
3DC — 260 points 8EU — 22 points
6OH — 218 points 1TC — 21 points
8UX — 161 points 1RH — 21 points
9CR — 96 points 3DJ — 20 points
9NS — 93 points 80P — 20 points
6MK — 78 points 9EVA ___ 19 points
4BK/p     71 points 7SQ — 16 points
8EH — 64 points 9BE — 16 points
7BF — 62 points 4EM — 15 points
7LC — 56 points 4HZ/p — 13 points
1MK —• 53 points 9GM — 13 points
9AU — 47 points 5JR — 11 points
9FR — 47 points 3M 10 points
2PO — 42 points 5ESB — 10 points
9ZZ — 41 points 3VO — 9 points
5EU — 37 points 8JV — 8 points
1LD — 34 points 8TV — 8 points
1JO — 30 points 2MS — 7 points
2KI — 30 points 7AI — 7 points
9VN — 29 points 7HJ — 6 points
3ER — 29 points 7EW — 5 points
4TA — 26 points 4AY/p — 4 points
9PZ — 26 points 4EDR — 2 points
2OE — 25 points 8SC — 1 point
8DS — 24 points
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432 MHz:
OZ9CR — 8 points OZ9FR — 5 points

2PO — 7 points 4HX — 3 points
5NM — 5 points

Til lykke til vinderne! I det kommende års akti
vitetstest håber jeg, deltagelsen bliver ligs så god 
som i den nu afsluttede. Den ændrede pointsbereg- 
ning med 1 point pr. km skulle gerne give bedre 
deltagelse fra de enligt beliggende stationer.

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

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

Logs sendes til undertegnede inden 20. i respek
tive måned.

432 MHz aktivitetstest hver søndag mellem kl. 
1100 og 1200 DNT.

Aktivitet:
I den forløbne måned har jeg ikke modtaget 

nogle rapporter om, hvad der er worked af DX 
eller lignende. Når jeg ikke modtager rapporter om 
ovennævnte, må jeg gå ud fra, at der ikke er 
worked noget særligt!

Mit indtryk er, at aktiviteten er yderst dårlig, 
hvad dette skyldes, er svært at udale sig om — 
mon der bygges nyt udstyr til 144 MHz og 432 MHz?

Jeg vil endnu engang bede de amatører, der laver 
DX eller lignende QSO’er, om at sende mig et par 
ord desangående — ligeledes vil jeg gerne høre fra 
dem, der endnu selv bygger deres, grej — f. eks. om 
nye antenner, sendere og modtagere.

Når man læser ældre numre af OZ og deri ser 
forsøgene, der er gjort for at få større aktivitet på 
432 MHz, må man beskæmmet indrømme, at for
søgene er faldet yderst dårligt ud — antallet af ak
tive stationer er ikke vokset i de sidste 5 år! På 
432 MHz kan al lokaltrafik afvikles uden generende 
impulsstøj og QRM fra andre stationer — at lave 
sig en 432 MHz station skulle i dag ikke volde store 
tekniske problemer. Vi kan ikke få aktivitet på 
432 MHz, uden at der er nogle, der bygger udstyr, 
så de skeptiske kan se, at det ikke er så svært, som 
de går rundt og tror. Målsætningen for 432 MHz 
aktivitet må være, at der daglig er en rimelig akti
vitet fordelt over hele landet. Det er måske ønske
tænkning fra min side, men der er en dybere me
ning med at få aktivitet på 432 MHz — i „Electro
nics Weekly" fra den 26. juli d. å. skriver J. R. 
Brinkley: „Der må komme en helhedsløsning på 
problemet om flere UHF-frekvenser — f. eks, ved 
ændringer af tildelte frekvensområder eller dele af 
disse områder. En af de mest lovende muligheder 
ligger i at udvide UHF mobil området fra 450 MHz 
ned til 400 MHz. Båndet 420 til 4501 MHz er for øje
blikket på delebasis tildelt amatører og et forældet 
radiohøjdemålersystem. Dele af dette område ville 
være velegnet til at lette det tiltagende tryk for 
flere UHF mobil frekvenser". Vy 73 de OZ9AC.

Referat af generalforsamlingen.
Til dirigent valgtes OZ5GB.
Formanden 5RO redegjorde i sin beretning for 

det travle arbejdsår, der er gået. Medlemstallet er 
nu oppe på 725, og vi kan glæde os over stor tilslut
ning til møder og kursus. Tilgangen af kursusele
ver har været så stor, at vi på grund af pladsman
gel ikke kunne tage alle, der meldte sig. Teknisk 
kursus er på 53 elever, og vi har 52 fordelt på 2 
morsehold. En ret stor del af disse newcomers er 
rekruteret fra 27 Mc folkene. Kursus går Ind under 
A.O.F., der dog ikke har kunnet give os tilskud til 
materiel. Vore udmærkede lærere er som tidligere 
4SJ og Kolmorgen i hhv. morse og teknik.

Blandt de mange ting, som formanden berørte, 
var også vort diplom, som 3WP Walter tog initia
tivet til, og som er blevet en succes. 40 diplomer er 
nu kommet ud til alle verdensdele.

Formanden fremførte også en tak til dem, der har 
foræret grej til klubben, og omtalte, at vi til 40 års 
jubilæet forærede EDR en ny vimpel.

Formanden og 5IH blev genvalgt, og til nye besty
relsesmedlemmer valgtes 7DX og 6BT til erstatning 
for 3WQ og 6MK, der begge måtte trække sig ud 
på grund af manglende tid. Suppleant blev 6TG. 
5RO takkede for valget og fremkom herunder med 
en lille bemærkning om, at der jo gik en del penge 
til transportudgifter, når man. fra Charlottenlund 
skulle til samtlige klubmøder, bestyrelsesmøder, be
styrelsesmøder og morseprøver m. m. i årets løb.

OZ6PA, EDR’s landsformand, påskønnede det 
store arbejde, der gøres i Københavnsafdelingen, og 
foreslog, at man holdt formanden skadesløs for sine 
transportudgifter.

Under eventuelt fremkom en strøm af indlæg 
(ILE, 6PA, 4KY, 5GB, 4RR m. fl.), der gik ud på, 
at formanden (og måske også kassereren) burde 
have et årligt honorar eller i det mindste udgifterne 
dækket. Når man giver tid og arbejdskraft, skal man 
ikke også have direkte udgifter derved.

5RO ønskede ikke, at man nu vedtog noget hono
rar. Det kunne evt. fremkomme som forslag 1 OZ 
inden generalforsamlingen næste år. Generalforsam
lingen Insisterede imidlertid på, at man allerede nu 
bemyndigede bestyrelsen til at yde formanden godt
gørelse for transportudgifter. Dette vedtoges een- 
stemmigt.
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FRA AFDELINGERNE

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

deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafe
teriet". QSL-centralen er åben fra kl. 1930. OZ6MK 
udleverer kortene. Efter kl. 2000 udleveres ikke 
QSL-kort. Lokalerne er desuden åbne onsdag fra 
kl. 1930.

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. 57955.

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



1LE aflagde beretning om byggefondsarbejdet. 
Rundskrivelsen til kommunerne i Storkøbenhavn, 
hvori vi beder om hjælp til opnåelse af eget hus, 
har givet det interessante resultat, at Københavns 
kommune vil tage sagen op på et kommende møde 
i Hovedstadskommunernes Samråd. De 30.000 kr., 
som byggefonden har til rådighed, er et godt aktiv 
i forhandling med kommunerne, og vi har lov til 
at se på sagen med optimisme.

The Copenhagen Award.
Vi bringer de lidt ændrede betingelser for vort 

diplom (gælder også for SWL’s). Loguddrag, be
kræftet af to andre amatører, indsendes sammen 
med 10 IRC’s eller 1 US dollar til OZ3WP, Walter 
Panitsch, Esplanaden 46, DK-1263 Copenhagen. Det 
ønskede antal forbindelser (fone, CW eller mixed, 
alle bånd) er:

HF VHF
Skandinaviske stationer 15 10
Øvrige Europa 15 5
DX-sta tioner 5 2

Programmet:
20. november:

Klubaften.

27. november:
Vi vil i aften give DR-amatørerne oplysning om, 

hvad deres arbejde består i. Der bliver sendt ind
bydelse til hver enkelt DR-amatør i Storkøbenhavn.

4. december:
Klubaften.

11. december:
VHF-aften. 7CF Poul Stangerup vil fortælle noget 

om antenneforsøg.
P. b. v. OZ1SZ, sekretær.

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

lersvej 117, 8210 Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20,

8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,

8000 Århus C. Tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Tirsdag den 21. november:
Rævejagt. Århus nr. 8 på Spørringkortet.

Torsdag den 23. november
kl. 2000 på Ny Mølle. OZ5EI tager sig af emnet: 
Amatørens anvendelse af oscilloskopet. OZ5EI er 
leder af Arenas udviklingsafdeling, så der venter 
os uden tvivl en god aften, når han fortæller og 
demonstrerer med billigt og dyrt grej.

Torsdag den 30. november kl. 2000
skal vi besøge P&T’s forstærkerstation. Vi mødes 
ved forstærkerstationen, hvor Fiskergade krydser 
Clemensbro, kl. 200 præcis. OZ1BR vil gennemgå 
og forklare stationens indretning og funktion.

Tirsdag den 5. december
kl. 2000 på Ny Mølle. GDM. Byggetips, hvis konden
satorer m. v. er kommet frem fra udlandet. I øvrigt 
gennemgang og demonstration af GDM’s anvendel
sesmuligheder og benyttelse.

Torsdag den 7. december
kl. 2000 på Ny Mølle. Telegraftroppeme set med en 
radioamatørs øjne. OZ1JF, der er oberstløjtnant ved 
telegraftropperne i Århus, fortæller om militær 
anvendelse af radiobølger.

2 meter klubben
afholder som sædvanlig møde den 4. onsdag i måne
den hos OZ5AB.

Klubmøde afholdes den 22. nov. Vy 73 9AE.

AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen, Mjøsens- 

gade 6 S.

Mødeaften:

Torsdag kl. 1930:
Strandlodsvej 17 S.

16. november:
Pølser (elektronristede).

23. november:
Møde.

30. november:
2 m aften.

7. december:
Møde.

14. december:
Pakkefest og fælles kaffebord. Tag XYL og en 

pakke, mindst værdi 2 kr., med.
Vy 73 de OZ2XU.

Tirsdag den 12. december:
Skægjagt — køres kim mod startkort. Startkort 

indløses med indpakket præmie fra såvel jæger som 
observatør hos Henning Jeppesen, Ydun Vask, Oden- 
segade 12, eller ved en tidligere jagt senest dagen 
før.

Torsdag den 14. december
kl. 2000 på Ny Mølle. JULESTUE, hvor vi slutter 
efterårets mødesæson og hygger os ved juletræ, 
knas og små konkurrencer. Adgangskort betinget af 
aflevering af en pakke med indhold til en værdi af 
højst 2 kr.

Første rævejagt i det nye år bliver tirsdag den 9. 
januar. Trænings jagt på Århus-kortet.

Lørdag den 18. november
kl. 2000 på Ny Mølle. Denne aften indvier vi som 
tidligere meddelt vore klublokaler, der efterhånden 
skulle være færdige. Vi glæder os til at se rigtig 
mange medlemmer, og husk at tage familien med, 
så vi rigtig kan hygge os, få en god sludder og en 
kop kaffe eller hvad man nu kan ønske sig.

Søndag den 14. december:
ÅRHUS-MØDET på Ny Mølle. Se særlig bekendt

gørelse herom.
Vy 73 de Eigil, OZ6EI.
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ÅRHUS-MØDET 1967
Som meddelt i sidste OZ afholdes ÅRHUS

MØDET søndag den 19. november på Ny 
Mølle kro.

Kl. 1100 er OZ2EDR QRV på 80 m, 20 m og 
2 m, og OZ7RÆV vil sende på rævefrekvensen 
1825 kHz hvert 10. minut fra kl. 1100, så man 
får mulighed for at pejle sig frem til møllen. 
Vi vil ligeledes specielt være QRV på 145,9 
MHz for at kunne vejlede amatører med mo
bile anlæg.

Kl. 1200 åbner udstillingen af det nyeste 
radio- og målegrej, der findes på det danske 
marked.

Følgende udstillere vil vise deres ting:
Electronic Import
Løkkes Bogtrykkeri
Radio-Magasinet
Semler & Mathiassen
Warnich
Århus Radio Lager
Der kommer sandsynligvis flere udstillere, 

men det vides endnu ikke med sikkerhed.
Nedenstående fabrikater vil være repræ

senteret:
Sommerkamp
Drake
Hy-gain
Galaxie
CDR
Waters
Turner
HW-Quad
Endvidere QSL-kort — logbøger 
Foruden, modtager- og sendergrej vil der 

være 
SWR-metre 
GDM’s
Rørvoltmetre m. v.
Kl. 1300 bliver der foredrag ved OZ9AC, 

som vil fortælle om de danske OSCAR- 
moonboun.ce forsøg med båndoptagelser fra 
Rude Skov, så man kan få lejlighed til at 
høre månereflektions-QSO’er.

Kl. 1530 vil der blive afholdt auktion over 
nyt og brugt radiogrej, og vi kan på nuværen- 
d tidspunkt love, at der vil være noget for 
enhver smag.

Århus-mødet plejer at trække mange ama
tører til fra nær og fjern. Vi håber, dette 
også bliver tilfældet i år. Når du nu alligevel 
skal ud at køre en søndagstur, læg da vejen 
omkring Ny Mølle. Det betaler sig. Du vil få 
en god dag ud af det.

ÅBENRÅ
Onsdag den 18. oktober afholdtes, som enhver 

sønderjyde burde vide efter den omfangsrige rekla
me, den traditionelle

„Sønderjysk awten".
Det blev en succesrig aften. Hele salen på restau

rant „Viking" var fyldt, til arrangørernes store 
glæde. Der var amatører fra samtlige sønderjyske 
afdelinger, også amatører, der ikke tilhører nogen 
afdeling, var repræsenteret.

Efter at 5WK havde budt velkommen, blev der 
forevist 4 film, der omhandlede halvlederantenner- 
nes opbygning, sammensætning og praktiske anven

delse. Derefter var der 25 meter kaffebord, og me
dens man vederkvægede sin gane, var der præsen
tation af deltagerne pr. TV. Vi havde velvilligt fået 
stillet 2 TV-kameraer og TV-modtagere til rådig
hed af lokale firmaer. Det ene kamera indfangede 
deltagerne, efterhånden som „sprechstallmeister" 
5WK interviewede dem, og det andet kamera afslø
rede med 8BX’s, pen karikaturen af den inter
viewede person. Begge kameraer var forbundet til 
hver sin TV-modtager, der var opstillet således, at 
alle kunne følge slagets gang. Dette var en ovenud 
vellykket måde at stifte hinandens bekendtskab på, 
og jeg tror ikke, der var nogle, der var i tvivl om, 
hvem de var sammen med til „Sønderjysk awten".

Efter præsentationen blev der diskuteret livligt, 
bl. a. om man skulle fortsætte med disse sønder
jyske aftener, og det var der 100 °/o enighed om. 
Man vedtog, at den næste „Sønderjyske awten" af
holdes i februar 1968, mødetiden blev fastsat til kl. 
2000, og temaet bliver ESB. Foredraget holdes af 
OZ2JT, der som bekendt er en af Sønderjyllands 
skrappeste ESB-fan, så OB’s, stræk hænderne ud, 
når Johannes lader guldkornene falde.

Desuden blev man enige om at afholde en fælles 
sønderjysk amatørfest, hvor hamserne med deres 
respektive XYL og YL’er en lørdag aften møder 
op til en bid brød med tilhørende øl og snaps samt 
en hyggelig svingom. Til festarrangører blev valgt 
OZ8AJ og Mathias, et godt samarbejdet festkomite- 
tam.

Arrangementerne vil blive annonceret i OZ.
Sluttelig en tak til OZ8AJ, OZ8BX, Mathias, 

OZ9SR, OZ9BZ og OZ6TQ for jeres- andel i den vel
lykkede aften.

Vore mødeaftener fortsætter hver onsdag med 
begynderstof fra kl. 1930—2100 og derefter foredrag 
af almen interesse.

Vy 73 5WK, Kalle.

BORNHOLM
Det lader til, at vore aftenkursus har fået den 

helt rigtige start.
Morsekurset under OZ8IH’s- ledelse har 20 del

tagere, og det tekniske kursus, hvor OZ2OM under
viser, har 22 deltagere.

Det er vort håb at få 20 nye licen-serede ved 
aftenskol-esæsonens slutning..

Vi har påtænkt at starte en aktivitetsdag, men 
herom følger nærmere.

Vort B.I.A. initiativ, som nu også har fået akti
veret Københavnsafdelingen, har siden sidste må
ned fremskaffet yderligere 25 diplomholdere.

Stillingen i den interne konkurrence er, som 
følger:
1. QZ4FF — 83 P- 15. OZ4VK — G P-
2. OZ1IF — 54 P- 16. OZ2OM — 5 P-
3. OZ4CF — 46 P- 17. OZ4HF — 5 P-
4. OZ4EDR — 33 P- 18. OZ4LK — 5 P-
5. OZ4HAM — 27 P- 19. OZ4HK — 4 P-
6. OZ4OV — 25 P- 20. OZ4RA — 4 P-
7. OZ4GF — 23 P- 21. OZ3AP — 3 P-
8. OZ4PM — 23 P- 22. OZ4YK — 3 P-
9. OZ4QQ — 11 P- 23. OZ8T V — 2 P-

10. OZ4EM — 11 P- 24. OZ4AH — 2 P-
11. OZ4ME — 10 P- 25. OZ4GB — 2 P-
12. OQ4CG — 9 P- 26. OZ7AC — 1 P-
13. OZ4AT — 7 P- 26. OZ4DL — 1 P-
14. OZ4MD — 7 p.

Vel mødt hver tirsdag kl. 1930 i klubhuset.
Vy 73 OZ4FF, Karsten.
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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: Finsensvej 23, 2.
Klubstation: OZ5ESB.
Mødeaften: Hver onsdag kl. 1930.

22. nov. kl. 1930:
Byggeaften.

29. nov. kl. 1930:
Antenne for HF med OZ3EB.

6. dec. kl. 1930:
Byggeaften.

13. dec.:
Juleafslutning på „Bon-Bonnieren“.
Siden sidst har vi. haft en fin auktion, og den 27. 

sept. havde vi et besøg hos 5AH, hvor vi så hans 
to hjemmelavede flyvemaskiner, amatør-TV, 70 cm 
udstyr m. m. VI siger 5AH tak for en interessant 
aften.

Den 18. okt. fik vi fiduser af Erik, OZ7NE, om 
bygning af retmodtagere og simple forstærkere.

Der afholdes teknisk kursus på Vestre skole hver 
torsdag kl. 1900—2100 med OZ3EB. Vy 73 3EB.

GIVE
Den nye bestyrelse holdt tirsdag d. 10. det før

ste bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Mø
det måtte desværre holdes uden formanden OZ2WS, 
men han havde rimelig grund hertil, så alt er til
givet.

Mødet afholdtes hos OZ8UR, Vagn. På mødet blev 
det foreslået, at man i vinterens løb skulle bygge 
rævemodtagere, så man var klar til sommerens 
jagter. Forslaget blev godtaget, og spørgsmålet var 
nu ret eller super, dette står faktisk til den enkelte 
selv, hvor meget han vil ofre på sagen af energi og 
penge. Endvidere blev det vedtaget, at begynderne 
skulle fortsætte med at bygge til det, de har taget 
med i klubben.

Angående klubbens 2 m station, så er alt næsten 
klar, antenne, sender og converter, så afdelingen er 
snart aktiv på 2 m. Vy 73 Bent.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klublokale: Gåskærgade 38.
Tirsdag den 21. nov. vil 8IS fortælle om ombyg

ningen af Storno stationerne.
NB. Klublokalet skal males! Amatører, som er 

villige til at afse en aften eller en lørdag eftermid
dag i nærmeste fremtid, vil af bestyrelsen blive 
modtaget med åbne arme. Henvendelse kan ske til 
formanden OZ8IS. Vy 73 Valdemar.

HELSINGØR
Formand: OZ8UC, Knud Christiansen, Kongens- 

gade 12 B, Helsingør.
Næstformand: OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger 
Danskesvej 37, Helsingør.

Kasserer: OZ80P, Ole Liitzhøft, Sdr. Strandvej 32, 
Helsingør.

Best.medl.: OZ8FI, Ole Kofoed Olsen, Søndermar
ken 72, 1., Espergærde.

Lokale: Lænkens; hytte på GI. Hellebækvej.

HADSUND
Så er vi allerede godt igang med morsetræningen 

og det tekniske. For morsetræningen står 3RG, og 
for det tekniske er det 9FL.

Vi fortsætter stadig med at mødes i skolens fysik
lokale hver onsdag kl. 1930. Vy 73 OZ6DN.

HJØRRING
Formand: OZ2EU, Eigil Andersen.
Klublokale: Springvandspladsen 4.
Call: OZ3EVA.

Program:

21. nov. kl. 2000:
Byggeaften.

28. nov.:
Foredrag af 2NU. Emne: Diplomer, DX-jagt etc. 

tid og sted meddeles senere. Alle EDR-medlemmer 
er velkomne. Kontakt afdelingen for tidspunkt.

5. dec. kl. 2000:
Byggeaften.

12. dec. kl. 2000:
Juleafslutning. Vi inviterer XYL’s og YL’s ud. 

Nærmere om programmet meddeles senere.

Morsetræning:
Alle klubaftener.

Klublokale:
Kommunen har nu givet endeligt tilsagn om de 

nye lokaler. Kommunen betaler installation af ra
diatorer og materialer til isolering og maling af 
lofter, gulve og vægge. Husly, varme og strøm bli
ver gratis.

Foredrag:
10. okt. holdt afdelingen foredragsaften på Skan- 

dia. 2BB fortalte om liniære PA-trin, og vi takker 
for en interessant og hyggelig aften.

Byggeaftener:
Disse vil i den nærmeste fremtid fortrinsvis blive 

viet til rævemodtageren, som er konstrueret af 9FI 
og 4FK med assistance af 3BQ.

Har du i øvrigt problemer med dit grej, så tag det 
med. Der skal nok være én, der kan give dig et par 
tips. Vy 73.

HOLBÆK
Torsdag den 16. november kl. 2000 afholdes næste 

møde hos OZ8LJ. Vi fortsætter gennemgangen af 
„Vejen til sendetilladelsen" og er nu nået frem til 
kapitlet om oscillatorer. Aftenen vil blive indledt 
med en gang morsetræning for de interesserede.

Torsdag den 14. december kl. 2000 afholdes årets 
sidste møde, og denne aften er XYL og YL meget 
velkomne. Vi glemmer for en stund alt om radio og 
morsning og får os en forhåbentlig hyggelig og 
morsom aften. Vi har tænkt os en lille pakkefest 
i anledning af, at det er sidste møde inden jul, og for 
at det ikke skal belaste den økonomiske situation 
her i vort lille land, har vi sat en max-grænse for 
pakkernes værdi — nemlig en rund femmer — sæt 
venligst et stort kryds i kalenderen den dag og mød 
frem — husk at tage en pakke med.

Vy 73 OZ5PF.
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HOLSTEBRO
Onsdag den 22. november kl. 1930 har vi foredrag 

med 3FM. Det foregår i Danmarksgadeskolens fysik- 
sal. Emnet er EDR, og vi håber, at der kan blive en 
diskussion om foreningens arbejde. Vi vil meget 
gerne se nogle af de „gamle" amatører denne aften.

73 5JF.

HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RTJ, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B, 

Horsens, tlf. 6245 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs

ning.
Kasserer: 4GS, Svend Slgersted, Borgmestervej 

58, Horsens, tlf. 62 18 34.
Sekretær: 9NK, Jørgen Nielsen, Strandpromena

den 46, Horsens, tlf. 62 47 01.
1GO, Klint Jørgensen, Havneallé 10, Horsens.

Det faste ugeprogram:
Søndag kl. 0830:

Rævejagt. Vi starter hver søndag kl. 0830 med at 
drikke kaffe med rundstykker i klubhuset. For jæ
gere, der ikke vil deltage i kaffebordet, er møde
tiden en halv time senere.

Første uds, kl. 0930, sidste uds. kl. 1100.
Der køres endnu en aftenjagt på A 2614 Odder, 

den afvikles den 7. nov. Efter jagten samles vi i 
cafeteria „Edelweis".

Tirsdag kl. 2015:
Morsekursus.

Torsdag kl. 1915:
Teknisk kursus. Kl. 2015 alm. mødeaften.

Arrangementer:
Torsdag den 23. nov. kl. 2015:

Auktion. Horsens afd. foranlediger vor afdøde 
kammerat 7 KP’s station solgt for hans efterladte 
hustru. Se under „Amatørannoncer" her i bladet.

Torsdag den 7. december kl. 2015:
Pølseaften evt. med en film.

Torsdag den 14. december:
Sidste klubaften i 1967.

Vy 73 9NK.

HURUP
Angående oprettelse af lokalafd. i Hurup, Thy, 

afholdes der stiftende generalforsamling i „Skyt
ternes Hus", Hurup, lørdag: d, 18. nov. kl. 1600.

OZ8JM, Berg Madsen, Randers, vil være til 
stede. OZ8JM vil før generalforsamlingen orientere 
om arbejdet i disse afdelinger.

Hvis der i Sydthy er EDR-medlemmer, vi endnu 
ikke har haft forbindelse med og gerne vil med
virke ved oprettelse af afdelingen, bedes dette med
delt undertegnede. Husk, det var lørdag den 18. 
november kl. 1600.

Vy 73 de OZ6PP, Per K. Pedersen, Hurup, Thy.

KORSØR
Formand: OZ7UD, Knud Holm, Motalavej 47.
Næstformand: OZ1EU, Eva Høeg, Motalavej 81.
Kasserer: John Andersen, Skovvej.

Den første oktober skiftedes bestyrelse.
Vi er alle tre uvante med det arbejde, vi er valgt 

til at gøre, og vi håber og tror på, at de afgående 
bestyrelsesmedlemmer i hvert fald i den første tid 
vil stå os bi med råd og dåd. Vi vil fra klubben 
gerne sige tak til 4WI for det store arbejde, han 
gennem mange år har gjort for klubben.

Vi håber, han vil møde flittigt op nu som menigt 
medlem.

Den 28. september var en del af klubbens med
lemmer gæster 1 Roskilde afdeling.

VI vil gerne her sige tak, fordi vi måtte komme 
og høre om antenner sammen med jer.

Det er altid spændende at se andre1 klubber i ar
bejde og de forhold, de må arbejde under.

Vi kan her invitere interesserede! til den 21. nov. 
Denne aften har 3Y reserveret til at fortælle lidt om 
„Tester". Han har lovet at sludre lidt om, hvordan 
man rent praktisk deltager i tester og vise os nogle 
logs og diplomer.

De øvrige torsdage vil være almindelige møde
aftener. Vi skulle jo gerne snart have de sidste 
forsatsvinduer færdige. NW 73 de LEU/EVA.

LOLLAND-FALSTER
Så er vi i fuld gang hernede med vinterens ar

rangementer. Med OZ5AB ved roret startede vi op 1 
Maribo, hvor 5AB indledte aftenen med at fortælle 
om sin indtræden i amatørernes rækker og: om de 
første spændende forsøg på at komme i æteren.

Derefter fik vi forevist og gennemgået en del af 
Sommerkamp’s program i sendere, modtagere og 
transceivere. Målegrej fik vi også demonstreret, 
SWR-, gitterdyk- og universalmetre.

Efter 5AB’s interessante gennemgang skyllede vi 
kaffen ned og tog derefter de fine sager i nær
mere øjensyn. Der var strøm på, og 6FT forsøgte 
ved hjælp af en lynophængt øjemålsantenine at få 
nogle kontakter i gang, men forholdene var jo ikke 
gode. Det var fine ting, du viste os, 5AB, og vi siger 
dig tak for en hyggelig og interessant aften.

Vi er kommet i gang med radiokursus efter VTS 
med 5RH som kursusleder. Kursus kører under 
aftenskolen med 17 deltagere.

Vi skal til Nakskov næste gang, 2JF er ved at til
rettelægge en stor aften. Julemødet averteres nu, 
så alle kan nå at reservere denne aften, hvor vi 
mødes i hobetal med YL og XYL. I år bliver det i 
Stubbekøbing — husk at notere på kalenderen.

Onsdag den 22. november kl. 2000.
Møde på Harmonien i Nakskov. OZ2JF er som 

omtalt i gang, og da 2JF har en egen evne til at 
finde særligt interessante emner frem, har vi også 
her en god aften at se hen til.

Onsdag den 13. december kl, 1930.
Bemærk tiden kl. 1930. Vort årlige julemøde, 

denne gang er det Noer, der vil hygge om os på 
Casino i Stubbekøbing.

For en, tier pr. næse får vi koldt, bord, en øl og 
kaffe. Det bliver den helt store aften, tag nu lille
mor med og lad hende få en friaften inden julen. 
Det gælder også medlemmerne på Bogø og Møn, 
det vil være hygsomt at hilse på jer, færgen sej
ler jo. Vy 73 Elmer.
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NORDALS
Formand: 1AR, Nørregade 4, Guderup.
Kasserer: 6AK, Vestertoften 18, Svenstrup.
Sekretær: Martin, Kløvertoften 3, Svenstrup.

Ved sidste medlemsmøde den 26. oktober holdt
OZ5WK foredrag om FET-transistorer, deres virke
måde, og hvordan man undgår at fuse dem af. — 
OZ8AJ viste sine print til en 10 m modtager. Efter 
kaffen fremviste 9NS lysbilleder fra julefrokosten 
sidste år og turen til Blåvand og forskellige begi
venheder i sommerens løb, så det blev faktisk en 
fin forestilling, hi. Tak til Kalle, Anton og Nis.

Næste medlemsmøde den 22. november kl. 1930 i 
klubhuset i Østerlund. OZ2JT kommer og holder 
foredrag om antenner og antennetilpasning.

Vy 73 Martin.

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

Livet går sin vante gang her i afdelingen, og un
dervisningen er i fuld gang med stor tilslutning. 
Kassereren oplyser, at i øjeblikket har vi 48 med
lemmer, hvilket er meget pænt.

Tirsdag den 5. december holder vi årsafslutning 
i klubben med kaffebord og dertil hørende., Samme 
aften har vi et arrangement, og hvad det er, har vi 
ikk fastlagt helt endnu, så kom ned og få en slud
der over en kaffetår.

Som nævnt i sidste nummer havde vi en udstil
ling af grej på Centralbiblioteket i Næstved, og 
denne forløb planmæssigt. Formålet var jo at skaffe 
nye medlemmer og lave en god reklame for vores 
interessante hobby, og det lykkedes også, selv om 
det ikke var det helt store.

Flere af medlemmerne har klaget over den sta
dig manglende aktivitet på 2 meter her i omegnen, 
og vi vil gerne hermed opfordre nylicenserede og 
old timere om at komme frem af busken og friske 
livet op på 2 meter båndet. Der er så langt mel
lem stationerne, når man lytter over, vi skal være 
mange flere, kom i gang igen og lad os få en masse 
saglige diskussioner. Fat mod igen!

Vy 73 de Henning.

NYBORG
Formand: OZ1LD, Leon Johannesen, Pilevej 2, 

tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården, OZ2NYB.

Program:
Hver torsdag:

Morsekursus fra kl. 1915 til 2000. Teknisk kursus 
fra kl. 2000 til 2330.

Torsdag den 23. november kl. 2030:
Klubaften.

Torsdag den 30. november kl. 2030:
Klubaften.

Torsdag den 7. december kl. 2000:
Juleafslutning med film, konkurrencer og pølser.

Vy 73 de OZ3PZ, Preben.

ODENSE
Formand: Erling Hansen, OZ7XG, Sophus Bau- 

ditzvej 14, Odense, tlf. 11 31 09.

Auktionen den 20. okt. var en fornøjelig aften, 
hvor meget godt grej skiftede ejermand til små 
penge. Lokalet var stoppet, og det viser jo, hvor 
populære disse auktioner er.

OZ6OH gæstede os den 16. okt. med foredrag om 
styrede og stabiliserede ensrettere m. v. 6OH havde 
medbragt demonstrationsgrej og viste, hvor let 
man kan styre store effekter med små, når man 
tager transistorer til hjælp. Tak for din velvilje til 
at kigge herover, 6OH!

Programmet for nov./dec.:
20. november:

Klubaften.

27. november:
Besøg på Haustrups fabriker.

4. december:
Klubaften.

11. december:
Foredrag. (Emnet bekendtgøres i afd.).

18. december:
Års- og juleafslutning.

Vy 73 de 2RH, Rune.

ROSKILDE
Der afholdes klubaften hver torsdag i afdelings

lokalet på Lejre Maskinfabrik.
Husk afdelingens generalforsamling torsdag den

30. november kl. 1930.
Vy 73 OZ2BO.

STRUER
Forhåbentlig er det gået op for vore medlemmer, 

at vore torsdagsmøder fremover vil være henlagt 
til konditori Centrum. Vi håber med denne „flyt
ning" at sætte lidt mere liv i disse torsdagssludre- 
aftener, omend ikke andet, så med en kop kaffe. 
En lille praktisk oplysning til dem, som deltager i 
den tekniske undervisning tirsdag aften. Vi kan 
oplyse, at klubben også er åben mandag aften fra 
kl. 1900.

Julefrokost.
Ja, julen nærmer sig og dermed foreningens årlige 

julefrokost, der i år finder sted fredag d. 8. dec. 
Husk at reservere denne aften. Frokosten foregår 
som sædvanlig (håber vi) med konkurrencer, un
derholdning m. m., i år dog med den tilføjelse at 
der også kan danses. I år har vi nemlig henlagt 
frokosten til Struer Pavillon, som før skrevet fredag 
den 8. december kl. 1900 prc. Udgifterne vil pr. 
kuvert andrage kl. 18,00, der vil blive opkrævet. Af 
hensyn til maden skal tilmelding være sket senest 
den 1. december, og den kan ske telefonisk til Jør
gen Christensen (078) 5 18 15 og Bruno M. Jensen 
(078) 5 19 09 eller den øvrige bestyrelse.

Til julefrokosten ser vi meget gerne dine venner, 
kone, kærreste m. m.

Vy 73 B. M. J.
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SVENDBORG
Formand: Villiam Johansen, Skovbrynet 2, Svend

borg, tlf. 21 49 68.

Onsdag den 22. november:
Morsetræning — radioteknik.

Onsdag den 6. decebmer:
Morsetræning — radioteknik.

Onsdag den 13. december:
Juleafslutning.

Vy 73 Villiam, 2WT.

VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3BK, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: Søren Peder Rasmussen, Spinderigade 7, 

Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup, 

Vejle.
Best.medl.: OZ3AV, Bøgeparken 3, Vejle.
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

Den 2. oktober var OZ1BP her og holdt et udmær
ket foredrag for os øm bygning af amatørmodta
gere, og ved kaffebordet gav han svar på en del 
spørgsmål om amatørbevægelsien og EDR.

Desværre var der mødt for få medlemmer. Vi 
var ganske vist 18, men deraf var 5 fra Horsens og 
3 fra Give. Det er for lille en. mødeprocent for Vejle 
afd.s vedkommende. Vi kan næppe være bekendt 
at bede travlt optagne foredragsholdere komme og 
så risikere, at kun gankse få af medlemmerne trop
per op. Derfor — kom den. første mandag i måne
den, hvis det på nogen, måde er muligt.

Og medens vi er i gang — kassereren oplyser, at 
temmelig mange er bagefter med at betale kontin
gent. Prøv at få dette forhold bragt i orden ved 
først givne lejlighed. Kontingent, som ikke er be
talt ved udgangen af december måned, vil umid
delbart efter nytår blive opkrævet pr. postopkræv
ning.

Næste mødeaften, bliver 4. december. Endnu (25/10) 
er det desværre ikke helt fastlagt, hvad der skal 
foregå den aften. Men. det siver nok ud til jer. Hvis 
ikke — prøv da at ringe til Vejle 5458 og få oplys
ning om, hvad der skal ske den aften.

Teknisk kursus er nu i gang i Vork skole under 
ledelse af 1CW. Deltagerantallet er indtil videre 15, 
men nye optages gerne — også fra naboafdelinger. 
Ang. tidspunkt: Ring til Vejle 5458.

Vy 73 9GS.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1/11 1967.

10421 1438
10450 1439

10395 1440

10378 1441
10469 1442

10478 1443
10495 1444
10531 1445

10593 1446
10628 1447

10022 1448
10617 1449

10445 1450
10443 1451

10636 1452

10699 1453

10557 1454
10653 1455

Medl. DR-
nr. nr.

10069 1431 G. Kruger, Trehuse, Lind, pr. Herning.
10031 1432 Wolfgang Brüssow, Bragesvej 27, 

Odense V.
10260 1433 Hans Peter Nørby, Skovvej 2, 

Snekkersten.
10380 1434 Jens Thisted, Serup pr. Lemvig.
10276 1435 Anders Christensen, Nørrebrogade 28, 

Vejle.
9411 1436 Chr. Ditlefsen, Høje Gladsaxe 31, 

Søborg.
9640 1437 Jens Kristian Nielsen, Storegade 53, 

Esbjerg.

Knud Frederiksen, Bredsten.
Niels F. S. Jensen, Vendersgade 3, 
Holstebro.
Preben Steen Jensen, Ringstedvej 9, 
Roskilde.
Arne Jensen, Korinth, Fyn.
Henning 0. Hansen, Nørregade 66, 
Assens.
Klaus B. Thorsen, Skægkær.
Per Serritzlev, Gjerrild pr. Grenå. 
Jørgen A. Hansen, Søbjerg 5, 
Fredericia.
Uwe Brodersen, Lærkevej 25, Tønder. 
Tage Petersen, Slotsgade 6, Sønder
borg.
Jan Nielsen, Ømevej 13, Kbh. NV. 
John Nissen Lund, Johs. Ewaldsvej 5, 
Sønderborg.
Tage Madsen, Thusa Allé 8, Kastrup. 
Hans Gert Jacobsen, Amagerbrogade 
221, København S.
Valdemar Duus, Simmerstedvej 65, 
Haderslev.
Torben Wridt Jensen, Kirkevej 17, 
Nr. Åby.
Henry Larsen, Nyvej 2 A, Kbh. V. 
Gerda Larsen, Nyvej 2 A, Kbh. V.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet 
meddeler:

Vedr. amatør-radiosendetilladelse.

Nye tilladelser:
B OZ1EG, Eric Waldemar Giltfort, Munkepar

ken 11, Egå.
(Genudstedelse).

B 8762,OZ2MW, Poul Munk Larsen, Rosenvænget 4, 
Lemvig.

A OZ2NYB, EDR Nyborg afdeling, Tårnvej 4, 
Nyborg.
(Ansvarshavende: OZ2VP, V. K. Poulsen, 
Tværvej 2, 1., Nyborg).

B 4109, OZ3UD, Richard Maule Frederiksen, 
Svejbæk.
(Genudstedelse. Har også OX3UD).

B 4913, OZ4CJ, Carl Åge Wallin Jensen, Vang, 
Hasle.
(Genudstedelse).

C 8491, OZ5MG, Edvard Moselund Jørgensen, Sve- 
rigesvej 17, Middelfart.

C 7244, OZ9NB, Poul Henning Baltzer Nielsen, 
Slagelsevej 46, Næstved.

C 9655, OZ9RB, Heinrich Rathenburg-Bendorff, 
Storeigade 87, Haderslev.

B 9150, OZ9VL, Harald Villemoes, Søtoft 23, 
Lemvig.

C 10596, OZ9YK, Bent Kokholm Kristensen,
Th. Larsens Vej 17, Lemvig.

A 8821, OY4OV, Ole Juul Pedersen, c/o Lutzen, 
Sigmundar Gøta, Thorshavn.
(Tidligere OZ4OV).

Inddragelser.
AOZ4OV, Ole Juul Pedersen, Set. Pedersgade 2 B, 

Rønne.
(Nu OY4OV).

B OZ5LL, Leif Jørgen Rasmussen, T'hyregodvej 14, 
Åby høj.
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NYE MEDLEMMER

10713 Ib Lundfort, Ho-strupsvej 5, Kbh. V. (A)
10714 Hans: Nielsen, Dalsgårdmark, Hadsund.
10715 Ole Hansen, Mejerigade 5, Hadsund.
10716 Flemming Brodersen, Sydskråningen 4,

Kgs. Lyngby.
10717 Hornsherred Ungdomsskole, c/o J. Jensen, 

Lyngerupvej 24, Gerlev, Krogstrup.
10718 Niels Nykjær, Lindalsbakken 1, Hadsund.
10719 Torben Vejby Nielsen, Engvej 3, Holstebro.
10720 Poul Erik Dan-Weibel, GI. Hobrovej 50, 

Randers.
10721 Svend Åge Christensen, V. Linderup, 

Stenum, Vendsyssel.
10722 Lars Peter Nielsen, Møllevej 2, Tinglev.
10723 A. Søndergaard, Vibyvej 66, Åbyhøj.
10724 Gotfred Damgaard, Agerbækvej 4, Holstebro.
10725 Finn Kristensen, GI. Køgevej 541, kid., 

Hvidovre. (A)
10726 Grethe Kjærbro, Saxovej 46 B, Odense.
10727 FLKSEV 773450, F. Lund, FLKS 67—331, 

E-Hold, Jonstruplejren, Ballerup.
10728 Arne Riis Christensen, Alsikemarken 65, 

Søborg.
10729 OZ5QN, P. F. Nielsen, Villavej-38, Varde.
10730 Ejner R. Nielsen, „Sivager", Nr. Esterbølle, 

Grind-løse.
10731 Jørgen Andersen, Grundtvigsvej 4, Holstebro.
10732 Finn Dyhr Jensen, Højsagervej 6, København, 

Valby.
10733 Leif Sørensen, Kirkerup, Slagelse.
10734 Peter Winkel Jensen, Århusvej 11, Esbjerg.
10735 Gunner Thomasen, Rosendalsallé 11, 

Hadsund.
10736 Jesper Press Christiansen, Vejlemosevej 25, 

Holte. (A)
10737 Søren Poulsen, Johan Kelle-rsvej 41, 4., 

København SV. (A)
10738 Ove Holger Olsen, Mårvænget 8, Søborg. (A)
10739 Gunnar Svenningsen, Vibevej 22, Gråsten.
10740 Erik Nielsen, „Ottegård", Nyråd.
10741 Jesper Fogh Bang, Møllergade 85, Svendborg.
10742 Ivan Stauning, Ålekistevej 72, Vanløse.
10743 Tonny Steen Petersen, Lindevej 14,

St. Magleby. (A)
10744 Ole Trabjerg, Præstevangsvej 51, Hasle, 

Århus V.
10745 Hans Damm, Bovrup, Sønderjylland.
10746 OZ3PC, V. Christiansen, Munkholmvej 44,

1. th., Holbæk.
10747 Preben Petersen, Tordenskjoldsgade 87, 

Århus N.
10748 Kristian Poulsen, Als Hede, Als, Østj.
10749 Rode-Petersen, Højtoftevej 51, Esbjerg.
10750 Steen Petersen, Rødovre Parkvej 185, st., 

Rødovre. (A)
10751 Jørgen Bach, Bøtø, Væggerløse.
10752 Jan Rune Petersen, Njalsvej 137, Odense.
10753 Jørn Birch Sørensen, Tretommervej 47, 

Risskov.
10754 Henning Pedersen, Neergårdsparken 37, 2. th., 

Roskilde.

Atter medlem.
3831 Børge Jacobsen, Moltkesvej 2, Haslev.
4913 OZ4CJ, Carl Aage W. Jensen, Vang, Hasle. 
7703 OZ4EW, Erling Frederiksen, Ternevej 6, 

Holstebro.
1576 OZ6SQ, Carl Chr. Mathiesen, Magstrup, 

Simmersted.
1410 Verner Eisby, Carl Plo-ugsvej 115, Kolding.

O Z
Tidsskrift for kortbølgeamatører

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.

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

*
Redaktører:

Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28, 
Farum, t. (01) 95 11 13. (Hertil sendes alt teknisk stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes- 
vej 15, Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Næstformand: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 
15, Horsens, tlf. (05) 62 20 96.
Sekretær: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmester vej 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.
OZ7XG, Erling Hansen, Sofus Bauditzvej 14, Odense, 
tlf. (09) 11 31 09.
OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Miillersvej 117, 
Århus, tlf. (06) 16 23 21.
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 16. november 1967.
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S. A. C. 1966 - THE SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST
(Fortsat).

CZECHOSLOVAKIA
1. OK3EA 100 99 16 1584 p.
2. OK1AKL 23 23 9 207 p.
3. OK1AHZ 41 40 3 120 p.
4. OK1AFB 7 7 4 28 p.

Multioperators:
1. OK3KAS 54 51 7 357 p.

BELGIUM
1. ON4XG 41 39 4 156 p.

FARAOE ISLANDS
1. OY2J 111 291 17 4947 p.

DENMARK
1. OZ3SK 416 1138 49 55762 p.
2. OZ3KB 402 1087 37 40179 p.
3. OZ4KY 201 577 24 13848 p.
4. OZ9Z 120 250 39 9750 p.
5. OZ6AQ 117 290 18 5220 p.
6. OZ7DX 90 206 23 4738 p.
7. OZ4ME 68 136 22 2992 p.
8. OZ1RH 55 111 21 2331 p.
9. OZ4FA 34 119 19 2261 p.

10. OZ70F 51 100 19 1900 p.
11. OZ5EU 52 106 14 1484 p.
12. OZ4PY 41 76 14 1064 p.
13. OZ8PG 32 64 13 832 p.
14. OZ6GR 35 70 10 700 p.
15. OZ6BF 32 67 10 670 p.
16. OZ4LN 29 57 9 513 p.
17. OZ4QQ 24 43 7 301 p.
18. OZ9NP 17 36 8 288 p.
19. OZ4MD 13 26 3 78 p.

Multioperator:
1. OZ7OMR 207 199 13 2587 p.

Checklogs: OZ5GJ — OZ9ZZ.

NETHERLLANDS
1. PA0LV 61 59 12 708 p.
2. PA0HTR 53 52 10 520 p.
3. PA0SNG 64 63 8 504 p.
4. PA0EEM 65 65 5 325 p.
5. PA0PFW 32 32 7 224 p.
6. PA0YN 11 10 2 20 p.

SWEDEN
1. SM5CAK 417 996 81 80676 p.
2. SM5CEU 250 561 66 37026 p.
3. SMØAIO 241 645 48 26160 p.
4. SM2BYW 260 635 30 19050 p.
5. SMØAHQ 177 429 39 16731 p.
6. SMØOV 155 366 29 10614 p.
7. SM2CTY 146 311 33 10263 p.
8. SM4DCI 153 321 31 9951 p.
9. SM6CQV 120 264 30 7920 p.

10. SM7BFT 108 227 33 6491 p.
11. SM3BUS 116 248 21 5208 p.
12. SM5API 93 207 25 5175 p
13. SM5BOE 68 143 33 4719 p.
14. SMØMC 70 182 14 2548 p.
15. SM3WB 56 113 17 1921 p.
16. SM5BFE 41 102 12 1224 p.
17. SMØBNX 50 130 8 1040 p.
18. SMØBDS 16 32 6 192 p.

POLAND
1. SP8AJK 79 79 15

1. TF3OM
ICELAND
6 6 4

EUROPEAN RUSSIA
1. UW3CX 3 3 1

Multioperators:
1. UA3KBO 149 146 15
2. UA3KTV 41 41 5

ASIATIC RUSSIA

ESTONIA
Multioperator: 

1. UR2KAE 26 26

CANADA
1. VE2AFC 48 47 8

AUSTRALIA
1. VK3XB 111

INDIA
SWL-report: VU — 0016/VU2PE1D.

UNITED STATES
1. WB2MDH
2. K2TOF

1. K5MDX

1. W8LXU
2. W8BRW

1. W9KXK 

1. WA0KDI

18
1

41
21

49

52

18
1

40
20

49

52

1185 p.

24 p.

3 p.

2195 p. 
205 p.

1 UW9CE 45 44 8 352 p.
2. UW9WS 10 10 7 70 p.

Multioperator:
1. UA9KAM 31 31 5 155 p.

UKRAINE
1. UB50D 75 75 5 365 p.
2. UB5SJ 33 32 6 192 p.

Multioperators:
1. U5ARTEK 107 106 10 1060 p.
2. UB5KAW 81 79 7 553 p.
3. UB5KGE 63 57 8 456 p.
4. UT5KCD 50 46 7 322 p.
5. UB5KCN 13 13 4 48 p.

WHITE RUSSIA
1. UC2BF 11 11 5 55 p.

TURKOMAN
1. UH8BO 5 5 3 15 p.

Checklogs: SM5CFE — 7BGA — SMØAZU.
YU GOSLAVI A

1. YU1SF 18 17

130 p.

376 p.

1 P-

72 p. 
1 P-

66 p.

360 p. 
80 p.

294 p.

312 p.

68 p.
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