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En begyndermodtager til 80 m
Af Ejvind Madsen, OZ7EM,
Sebber skole, Sebbersund.

Konstruktionen her blev til, da jeg stod og
manglede
en
ekstra
80
m-modtager.
Den
skulle være simpel i opbygningen m. h. t. løs
dele og altså billig. Og så skulle den desuden
være god som modtager for ESB-signaler.
Der er absolut ikke noget nyt i konstruk
tionen. De gamle rotter vil sandsynligvis sige,
at den er alt for simpel som stationsmodtager.
Men den er let at bygge og let at få til at
virke — hvad man jo ikke altid kan sige om
de mere indviklede stormodtagere. Og det,
der ofte volder vanskeligheder for begynde
ren, spolerne, er lette at trille. Altså: en ud
præget begyndermodtager. Og som sådan skal
den ses. Alle løsdelene er lette at skaffe (hvad
der ikke altid er tilfældet for konstruktio
nerne i OZ). Diagrammet er for størstedelen
taget fra tidsskriftet QST, tilsat ingredienser
fra forskellige andre kilder, sådan som man
jo som regel gør det, når man skal i gang med
en konstruktion.
Men til sagen. Antennesignalet går ind i en
forkreds omkring røret EF 94. Hele denne
kreds er ved en skærm under chassiset, hvor
både drejekondensator og spole befinder sig,
skilt fra de øvrige dele. Spolerne L1 og L2 er
viklet på en form, Prahn 5014 (= Schouboe
6149) med 75 vindinger litze eller 0,2 mm tråd.
Litze er bedst, men kan jo volde vanskelig
heder for en begynder, der første gang skal
lodde på det, hvis man ikke sørger for at få
loddebar litze. Man begynder på spolen ved
den ende, der skal forbindes til gitteret i
EF 94. De 75 vindinger fordeles i de 3 øverste
rum, og enden af disse vindinger er det fælles
stelpunkt for begge spoler. Man vikler så
videre i samme retning med 10 vindinger 0,3
mm tråd til L1 i det 4. rum. Og nederste ende

af
denne
vikling
bliver
antenneforbindelsen.
Spolen er forsynet med jernkerne, så man si
den kan justere den ind. Drejekondensatoren
til forkredsen er en Prahn lufttrimmer type
FLT 60 pF. Den anbringes på den skærm, der
skiller hele forkredsen fra de øvrige dele og
forsynes med samlemuffe (Schouboe 7061) og
forlængeraksel ud til forpladen.
Gennem et hul i skærmen lægges forbin
delsen fra kondensatoren på 25 pF over til
blanderrøret EK 90. Katoden på forrøret EF
94 er gennem en modstand på 500 ohm ført
ud til et potentiometer på forpladen. Dette,
der er trådviklet og på 10 kohm (Vitrohm
TP 354), er modtagerens styrkekontrol og vir
ker på både forrøret og på mellemfrekvensrø
ret (EF 94/2). Modtageren har altså ingen lav
frekvensstyrkekontrol.
Hele
forkredsen
om
kring EF 94 har ét fælles punkt. Afkoblings
kondensatorerne på 10 nF (= 10.000 pF) er
her som overalt i modtageren de små kerami
ske Ferroperm-blokke type K 600 D/500. Kon
densatoren på 25 pF over til EK 90 er også en
lille keramisk, type NPO.
Så kommer vi til blanderdelen omkring rø
ret EK 90. Her er spolen L3 viklet på samme
type spoleform, som blev brugt i forkredsen,
og har samme antal vindinger som L2. Her er
kun én vikling, så den volder ikke besvær.
Der bruges også samme tråd som til L2. Tværs
over spolen sidder en trimmer på ca. 25 pF.
Jeg har her som også siden i VFO’en brugt
de fine Philips koncentriske lufttrimmere med
fint gevind type C 005 AB/25 E. Denne trim
mer afstemmer kredsen til midt i båndet (80
meter). Selvfølgelig havde det været bedre
med en variabel kondensator her, som så
kunne gå på samme aksel som drejekonden-
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satoren i forkredsen. Men så kommer der
straks
trimmevanskeligheder
og
problemer
med afskærmning. Derfor valgtes denne me
tode, og det virker udmærket. Signalet fra
forkredsen kommer gennem omtalte blokkon
densator på 25 pF ind på gitter 3 i EK 90. Til
gitter 1 kommer VFO-signalet, men derom
senere.
Efter blanderkredsen og EK 90 kommer så
2
normale
mellemfrekvenstransformere
med
endnu et EF 94 imellem. Jeg valgte den efter
hånden
standardiserede
mellemfrekvens
på
455 kHz og brugte gamle MF-dåser fra ophuggede
»spiller«.
Disse
kan
næsten
altid
trimmes ind til 455 kHz og har den fordel, at
spolerne i dem ofte kan skubbes en smule fra
hinanden, så afstanden fra centrum i den ene
spole til centrum i den anden bliver omkring
50 mm. Er det ikke muligt at skubbe spo
lerne, lader man dem beholde den forhånden
værende afstand, men får så lidt større bånd
bredde og deraf følgende mindre selektivitet.
Selvfølgelig kan de moderne små MF-dåser
glimrende anvendes, men da jeg måske en dag
kunne tænke mig at forsyne modtageren med
et simpelt krystalfilter, og der så skal ændres
i sekundæren ved den ene eller begge MFdåser, er det en fordel med god plads, og det
har de gamle modeller. Katoden på EF 94/2
føres gennem en modstand på 100 ohm til
armen
på
styrkepotentiometeret,
vi
omtalte
ved forkredsen. Dette er i den ene side for
bundet til stel, og i den anden side gennem
en modstand på 0,1 Mohm til + 250 volt.
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Højfrekvensensretningen
efter
anden
mel
lemfrekvensdåse sker ved hjælp af en diode
OA81, der har katode til stel. Lavfrekvens
delen er ganske ordinær og består af dobbelt
røret ECL 82 som lavfrekvensforstærker og
udgangsrør.
Højttalertransformatoren
er
an
bragt på chassis, så undgår man at komme til
at
afbryde
forbindelsen
mellem
anoden
i
ECL
82’s
udgangsdel
og
transformatoren,
noget som vil ødelægge røret i løbet af kort
tid.
Så kommer vi til VFO’en (den variable
oscillator). Røret her er dobbelttrioden ECC
81, hvor den ene halvdel arbejder som oscil
latorrør og den anden halvdel som katodeføl
ger. Oscillatoren afstemmes separat med dre
jekondensatoren på 100 pF, som også er en
Prahn lufttrimmer type FLT med aksel for
længet ud til forpladen. Drejekondensatoren,
spoleformen og den lille trimmer på ca. 25 pF
er anbragt oven på chassiset og er totalt af
skærmet med en dåse af zink, aluminium eller
lignende materiale. Røret ECC 81 er dog af
hensyn til varmeudviklingen anbragt for sig
selv bag ved skærmdåsen og er forsynet med
en rørskærm. Oven på låget til skærmdåsen
til drejekondensatoren m. m. er lavet 2 trim
mehuller til henholdsvis spolen L4 og trim
meren. Frekvensen ændrer sig nemlig, når
skærmlåget
sættets
på
plads,
derfor
disse
huller, som man kan stikke trimmenøglen ned
igennem. Blokkondensatoren på 250 pF, der
sidder tværs over drejekondensatoren, er an
bragt tæt på denne oven på chassiset. Denne

Delenes placering på chassiset,
sml. fotos næste side.

Spolernes vindingstal.
Form: Prahn 5014 (= Schouboe 6149).
L2 75 vind. fordelt i 3 rum. Litze el. 0,2 mm.
L1 10 vind. i 1 rum, tæt på L2 0,3 mm.
L3 som L2.
Form: Prahn 5013 (= Schouboe 6148).
L4 50 vind., 2 vind. i hvert hak, 0,3 mm.
Dr. 2,5 mH — 80 vind. i hvert af de
9 rum på form nr. 5014, 0,1 mm tråd.

fig. 2.

blokkondensator og den tilsvarende fra spo
leenden til stel er af glimmertypen. Under
chassis findes så de øvrige dele til hele
VFO’en, blokke og modstande samt drossel
spolen på 2,5 mH. Under chassiset har jeg
også sat en skærm (uden låg) om disse dele.
Jeg bildte mig ind, at det gav mere stabi
litet.
Spolen L4 er viklet på spoleform type
Prahn 5013 = Schouboe 6148 med tilhørende
jernkerne med 50 vindinger af 0,3 mm tråd,
2 vindinger i hver rille, og så fast viklet som
muligt. Jernkernen i spoleformen og trimme
ren på 25 pF kan lægge modtagerens frekvens
fast på det rigtige sted, der for VFO’en jo
bliver fra 3045 kHz til 3445 kHz. Modtageren
vil da, hvis mellemfrekvensen er på 455 kHz,
dække området 3045 + 455 = 3500 kHz til
3445 + 455 = 3900 kHz, altså rigeligt 80 me
ter-båndet. Den anden halvdel af ECC 81 kø
rer som katodefølger og er derved med til at
hindre tilbagevirkning og frekvensdrift i os
cillatordelen. Jeg fandt en keramisk rørfat
ning til ECC 81 med holder til rørskærm, men
kan en sådan ikke findes, anvender man selv
følgelig en almindelig novalfatning med hol
der til skærm. Drosselspolen på 2,5 mH kan
købes hos Prahn, men kan let vikles på sam
me spoleform som L2 og L3 med 80 vindinger
i hvert af de 9 rum af 0,1 mm tråd (pas på
med den tynde tråd, der skal ikke trækkes
ret meget i den, inden den knækker).
Ved opbygningen af hele VFO’en skal man
sørge
for
korte
ledninger
mellem
delene,
altså en nogenlunde kompakt montering. Der
anvendes støttebukke her og der, så hele
ledningsføringen
bliver
»stiv«
uden
mulig
hed for, at delene hænger og dasker frem og
tilbage i lange ledninger. Kun derved opnås
frekvensstabilitet.
Blokkondensatoren
på
25
pF fra gitteret i første halvdel af ECC 81 fø
res gennem et hul i chassiset med en stiv
ledning op til drejekondensatoren.

x) = underchassis

Et svagt punkt ved Prahns lufttrimmere er
den
fjedrende
forbindelse
med
rotorpladerne
(i ældre modeller var det stelforbindelsen).
Her betaler det sig at lægge en kraftig led
ning fra denne fjedrende kontakts loddeflig
til enden af rotorakslen bag på drejekonden
satoren. Og så er drejekondensatorer med 2
calitplader i stedet for én at foretrække. Pas
også, ved monteringen af drejekondensatoren,
på det stykke vinkelaluminium, der holder
den fast inde i skærmdåsen. Hullet til akslen
skal være så stort, så det ene pladesæt ikke
kommer i spænd. Der skal ikke megen vrid
ning til mellem rotor- og statorsættet, før re
sultatet bliver kortslutning mellem pladesæt
tene. Jeg taler af erfaring. Husk også, at ECC
81 er beregnet på såvel 12,6 volt som 6,3 volt
glødespænding. Forbind fligene 4 og 5 på fat
ningen (set fra neden, venstre om) sammen
med den ene glødeledning — og nr. 9 med den
anden. Så er røret klar til 6,3 volt. I øvrigt
gælder det med hensyn til glødeledningerne
til rørene, at disse snoes sammen og lægges
tæt ned mod chassiset, eventuelt holdt på
plads ved hjælp af loddeøskener, sat fast un
der små skruer og bøjet op om ledningerne.
Nogen afskærmning af ledninger i modtage
ren er ikke nødvendig. Jeg har overalt brugt
almindelig
farvet
monteringstråd
(0,6
mm)
med PVC-isolering. Men pas på ved afisole
ring af loddeender. Den sædvanlige facon med
en
skævbidertang
som
afisoleringstang
duer
ikke. Der vil uværgerligt bliver for mange
svage ledningsender, eventuelt knækkede. Det
bedste er en af de særlige indstillige afisole
ringstænger, som kan fås hos isenkræmme
ren.
Strømforsyningen til VFO’en sker over et
stabiliseringsrør OB2, der får spænding gen
nem en 10 watts modstand på 7000 ohm.
Denne modstand skal kunne indstilles (f. eks.
Vitrohm type HHA). Når man efter endt mon
tering sætter strøm til modtageren, indregu-
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Foto 1.
Opstillingen set bagfra. Til venstre på fotografiet
ses strømforsyningen Uge bag højttaleren. Ved siden
af denne ses den lille firkantede dåse med beat
spolen og bag denne det tilhørende rør: EC 92. Der
efter følger langs bagkanten de to mellemfrekvens
dåser med EF 94 imellem. Yderst til højre blander
røret EK 90 og helt ude på hjørnet forkredsrøret
EF 944. Den firkantede dåse midt på chassiset er
skærmkassen omkring VFO’en med de to trimme
huller oveni. Mellem denne æske og MF-dåsen ses
VFO-røret ECC 81 i sin skærm. Chassiset har været
brugt til talrige andre opstillinger, derfor de ledige
huller. Et par af disse skal sandsynligvis anvendes
til en påtænkt udvidelse af konstruktionen. Som
fotografiet viser, kunne hele historien have været
anbragt på et meget mindre chassis.

Foto 2.
Apparatet
med
sin
midlertidige
krydsfinerforplade.
1 midten den store skala for VFO-drejekondensatoren. Knapperne for neden er fra venstre på foto
grafiet:
1)
Drejekondensatoren i
forkredsen. 2)
Styrkekontrol. 3) Indstilling af drejekondensatoren
i beat-delen. Langs venstre kant ses antennebøs
ningen.

leres modstanden, så der går en strøm på ca.
20
mA
gennem
OB2
(et
milliamperemeter
mellem røret og stel).
Da modtageren er beregnet på aflytning af
det omsiggribende ESB-system, er det nød
vendigt med en stødtone, beat kaldet. Her an
vendes røret EC 92 og en Prahn beatspoledåse beregnet på 447 kHz. Den kan let ind
stilles til 455 kHz. Diagrammets numre hen
viser til tallene på dåsens bund. Jeg har mon
teret dåsen oven på chassiset og lavet et hul
oven i den, så jeg kan komme til med en
trimmenøgle uden at skulle vende bunden i
vejret på chassiset (den ny model af disse
dåser har så vidt jeg husker trimmehuller i
siden). Lige ved siden af fatningen til EC 92,
der sidder tæt op ad beat-dåsen, sidder på en
vinkel, der er solidt skruet fast til bunden, en
lille Prahn lufttrimmer, f. eks. type Mini
LTM 15 på ca. 15 pF, hvor et hjørne af en af
rotorpladerne har fået en meget lille klat
loddetin (forsigtighed tilrådes), så rotor- og
statorsættene kortslutter ved hel inddrejning
og hel uddrejning og derved afbryder beat
oscillatoren og giver lytning på AM-signaler.
Fra anoden på EC 92 går en blokkondensator,
mærket Ca på diagrammet. Den er lavet af
2 stykker monteringstråd, snoet tæt sammen
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i ca. 10 mm længde, så selve plastikisolerin
gen danner belægningen mellem kondensator
pladerne. Den ene af ledningerne loddes til
anoden på EC 92, den anden ende til MFdåse nr. 2, hvor diagrammet er mærket A.
Strømforsyningsdiagrammet
har
jeg
ikke
vist. Det er ganske ordinært for en veksel
strømsmodtager og giver ca. 250 volt godt
filtreret
anodespænding
og
6,3
volt
glødespænding. Jeg har lavet hele chassiset til
modtageren så langt, at strømforsyningen kan
få plads på det ved den ene ende. Her har
også stabiliseringsrøret OB2 sin plads sam
men med modstanden på 7000 ohm ved dette
rør. Denne modstand varmer og sættes der
for så frit som muligt.
I den fælles plusledning er anbragt en af
bryder. Når denne slås fra, får kun udgangs
røret, VFO’en og beatrøret spænding. Denne
afbryderstilling
bruges
i
sendeperioder
og
skal selvfølgelig kun monteres, hvis modta
geren skal bruges sammen med en sender. En
anden afbryder for hele apparatet kan pas
sende anbringes ved strømforsyningen.
Når alt så er monteret, og ledningsføringen
kontrolleret en ekstra gang, kommer vi til
trimningen. Jeg begynder med at kontrollere,
om oscillatoren i VFO’en svinger. Dette kan

gøres ved at lodde modstanden på 0,1 Mohm
ved ECC 81’s første gitter fra stel og indsætte
et milliamperemeter, der er stillet på laveste
strømmåleområde,
mellem
modstanden
og
stel. Svinger oscillatoren, skal meteret vise et
lille udslag afhængigt af dets følsomhed. Den
samme prøve kan også foretages med beat
oscillatoren. Her drejer det sig også om mod
standen på 0,1 Mohm, der loddes fra stel
punktet. Er man i besiddelse af et gitterdykmeter, volder det ingen vanskeligheder ved
hjælp af jernkernen i L4 at lægge VFO’ens
laveste frekvens på ca. 3045 kHz. Og ved
hjælp af trimmeren lægges den højeste fre
kvens på ca. 3445 kHz. Den første frekvens
findes
med
helt
inddrejet
drejekondensator,
den sidste med helt uddrejet. Er man ikke i
besiddelse af et gitterdykmeter (der i parantes bemærket er det første instrument, en be
gynder bør lave sig, når han har anskaffet et
multimeter til strøm og spænding), giver det
selvsagt en del mere arbejde med at indstille,
lytte, indstille o. s. v., indtil man fisker en
80 meter-station frem. Husk at sætte antenne
på spillen! Når først oscillatoren er trimmet
ind til 80 m-båndet, drejes forkredsdrejekondensatoren
ind, så
stationen kommer med
størst styrke, og det samme sker med trim
meren over L3, der sættes til højeste lyd
styrke midt i 80 m-båndet. Derefter kommer
turen
til
mellemfrekvensdåserne,
der
trim
mes ind til højeste lydstyrke — et arbejde,
der kan tage sin tid. Men med tålmodighed
er det absolut ikke uoverkommeligt. Endelig
kommer turen til beat-oscillatoren, som man
under den øvrige trimning har sat ud af kraft
ved simpelthen at fjerne røret EC 92. Nu sæt
tes røret i og forvarmes under spænding i ca.
15 min. Man stiller derefter drejekondensato
ren i beat’en halvt inddrejet og regulerer på
kernen i beatdåsen, til man hører, at pibeto
nen forsvinder. Så er man i nulstød med mel
lemfrekvensen. Og man kan så ved at dreje
kondensatoren ind eller ud få de to sidebånd
frem (på 80 m benyttes som bekendt det lave
ste sidebånd).
Modtageren har ingen automatisk styrke
kontrol, AGC kaldet — en ting som egent
lig ikke hører hjemme på en så simpel mod
tager, der især skal bruges til ESB-aflytning.
Og den mangler også det pyntelige S-meter
med den smukt svingende viser — en ting,
som begynderen måske vil savne, men som i
vor tid i høj grad bliver overvurderet, når
man hører, hvordan der på 80 m-båndet
ødsles med S-meter rapporter masser af deci
bel over 9-tallet. Et S-meter er nu engang
ikke et objektivt sandhedsvidne, de mange

individuelle
ting
vedrørende
stationen
(for
stærkningen,
antennen,
følsomheden,
amatø
rens temperament) spiller for stor en rolle til,
at dette yndede instrument kan tale den hele
og fulde sandhed.
De 3 spoleforme, der benyttes i modtage
ren, har jeg monteret på en simpel måde. L2
og L3 er viklet, så jeg benytter de rum, der
ligger modsat den ende af formen, der er be
regnet til fastgørelse. Ved L4 skal hele forjo benyttes. I denne kraftige fastgørelsesende
af spoleformen har jeg indpresset en møtrik
— jeg bruger næsten kun 1/8 tomme skruer
og møtrikker — ved at lægge den ovenpå
formen og så varme den lidt med loddekolben.
Ved da samtidig at give den et svagt tryk vil
varmen i møtrikken drive denne ned i for
men, og efter afkøling sidder den urokkeligt
fast og kan nu bruges til at befæste formen
med en alm. skrue fra modsat side af chassi
set. Til L4 og drosselspolen, som jeg gerne vil
have hævet lidt over chassisbunden, har jeg
brugt længere skruer og sat en lille afstands
bøsning i form af et lille rør imellem form og
chassisbund. Jeg kan også nævne, at jeg efter
beviklingen af spoleformene med tråd fæstner
trådenderne ved at snøre nogle omgange sy
tråd om den sidste trådvikling, indtil den
sidder helt fast. Denne befæstelse er at fore
trække frem for patenter med lim, voks, jule
lys etc. Og husk så ved trimning af spoler:
Der drejes på kernen ved den laveste fre
kvens af båndet og reguleres på trimmeren
ved den højeste frekvens. L2 har jeg ikke
forsynet med trimmer, idet drejekondensato
ren klarer det alene her.
Modtageren
kan
bygges
meget
kompakt.
Jeg har brugt et temmelig stort (for stort)
chassis på 43 cm længde og 23 cm bredde,
idet det så akkurat passer ind i en forhånden
værende metalboks. Inden jeg laver den en
delige forplade af smukt, blankt aluminium,
anvender jeg en krydsfinerplade som møn
ster og prøveklud, idet det jo altid ender med,
at nogle af de aksler, der føres ud gennem
forpladen, skal flyttes og have nye huller i
forpladen. Først når alle delene har fået deres
endelige og blivende plads på chassis og for
plade, skærer jeg den pæne aluminiumsfor
plade ud. Og husk så, at ubehandlet alumi
nium efterhånden får et kedeligt udseende —
og at der nu hos farvehandleren kan fås ham
merlak til hele møblementet, både forplade
og boksen. Eneste hjælpemiddel ved lakerin
gen en en blød pensel og minimum af hånde
lag. Ikke noget med varmeovn som i gamle
dage. Men lad nu være med at vælge den
marineblå farve.
*
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SSB-telefoni for skibe
Af Poul Kr. Olesen, OZ7OX

I tiden 18. september—4. november 1967
afholdt
International
Telecommunication
Union en stor radiokonference i Geneve. ITU
er P&T-administrationernes (eller rettere talt
kun
T-administrationernes)
internationale
sammenslutning. Den omtalte konferences op
gave var at revidere det internationale radio
reglement med hensyn til de maritime tjene
ster (skibsradio i bred betydning). Skønt ama
tørradio således slet ikke var inde i billedet
ved denne lejlighed, vil enkelte af de trufne
beslutninger
dog
kunne have
interesse for
amatører.
I denne artikel skal kun nævnes, at konfe
rencen traf skridt til, at al telefoni til og fra
skibe på alle frekvenser lavere end 23 MHz
skal overgå til enkeltsidebåndstelefoni, SSB,
og der skal nærmere redegøres for nogle af
detaljerne forbundet med indførelsen af SSB.
Hidtil har der jo i overvejende grad været
brugt
almindelig
dobbeltsidebåndstelefoni
(DSB = A3).
Konferencen
vedtog
en
tidsplan
for
den
fuldstændige overgang til SSB. Planen frem
går af hosstående skema. Det er i øvrigt fast
sat, at det altid skal være det øvre sidebånd,
der udsendes.
Der vil i de maritime tjenester blive ar
bejdet med 3 former for SSB, nemlig:
A3H: SSB med fuld bærebølge. Ved mak
simal modulation må sidebåndets spidseffekt
ikke overstige bærebølgens effekt.
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A3A: SSB med reduceret bærebølge. Bære
bølgens effekt skal være 16 dB lavere end
senderens spidseffekt (PEP) ved fuld modu
lation (PEP = peak envelope power).
A3J:
SSB
med
(fuldstændig)
undertrykt
bærebølge.
Bærebølgens
effekt
skal
være
mindst 40 dB lavere end senderens PEP ved
fuld modulation.
A3H skal anvendes på nød- og kaldefrekvensen 2182 kHz samt i overgangsperioden
indtil 1982 i sådanne tilfælde, hvor det er
nødvendigt at modtage SSB på almindelige,
simple
DSB-modtagere.
Bortset
fra
brugen
på 2182 kHz vil A3H gradvis forsvinde helt.
A3A vil blive brugt i de tilfælde, hvor det
er nødvendigt at anvende effektiv automa
tisk
frekvenskontrol
og
forstærkningsregule
ring på modtagersiden.
A3J ventes at blive den alt dominerende
driftsform. For så vidt bærebølgen ikke ud
nyttes i modtageren, er det jo spild af effekt
at udsende den, og yderligere er en overflø
dig bærebølge en mulig kilde til unødvendig
interferens.
Det må forventes, at et stort antal af de
kommercielle
SSB-modtagere,
der
vil
blive
fremstillet i den kommende tid, vil være
krystalstyrede. Både for at undgå forstyrrel
ser på nabofrekvenser og, navnlig, for at
sikre, at en udsendelse straks vil være for
ståelig på en modtager, der forud er indstil

let til den givne frekvens (som nævnt f. eks.
en krystalstyret modtager), er det nødven
digt, at de anvendte sendere har en meget
snæver frekvenstolerance. Som maksimal af
vigelse fra de nominelle sendefrekvenser er
fastsat følgende værdier:
Kystradiostationer: 20 Hz.
Skibe: 100 Hz.
For skibe er tilladt en frekvensdrift på 40
Hz pr. 15 minutter, men kun under forudsæt
ning af, at de 100 Hz maksimalafvigelse fra
den nominelle sendefrekvens aldrig overskri
des. Disse strenge tolerancekrav vil medføre,
at der i konventionelle krystalstyrede sende
re
nødvendigvis
skal
anvendes
præcisions
krystaller
med
ringe
temperaturkoefficient,
og eventuelt må krystaller og måske hele
oscillatorer
anbringes
i
termostatkontrolle
rede varmeovne. Da antallet af nødvendige
sendefrekvenser i et skib kan være temmelig
stort, måske 100 eller mere, kan udgiften til
krystaloscillatorer blive ganske betragtelig.
Dette vil eventuelt kunne danne basis for
indførelse af de såkaldte »frequency synthe
sizers«, der dog endnu er temmelig kostbare.
En frekvens synthesizer er en oscillator, hvor
man baseret på signalet fra en referenceoscil
lator ved »syntese« frembringer et udgangs
signal på en ønsket frekvens.*) Reference
oscillatorens frekvens kan f. eks. være 1 MHz.
En kommerciel synthesizer indrettes ofte så
ledes, at udgangssignalets frekvens kan væl
ges i spring på 100 Hz i hele det frekvens
område, synthesizeren dækker. Dette område
kan være f. eks. fra 1,5 til 30 MHz, altså et
bånd af 30 -t- 1,5 = 28,5 MHz. Da man kan
vælge
sin
udgangsfrekvens
på
hver
»hele«
100 Hz i dette bånd, har man opnået at kunne
vælge mellem 285000 udgangsfrekvenser. Det
er typisk for en synthesizer, at udgangssig
nalets
frekvenstolerance
er
næsten
identisk
med
referenceoscillatorens
tolerance,
og
da
der kun findes én sådan oscillator, er det for
holdsvis billigt at ofre noget ganske særligt
på denne. Resultatet er, at hvert af de 285000
mulige udgangssignaler har en frekvenstole
rance, der er adskilligt bedre end den, der
kan opnås med almindelige, simple krystal
oscillatorer.
Det er fastsat, at det lavfrekvensbånd, der
skal udsendes, skal ligge mellem 350 og 2700
Hz. Indenfor dette bånd må senderens modu
lationskarakteristik ikke variere mere end

*) I OZ august 1967 side 266 er der beskrevet en
amatørfremstillet synthesesizer.

Frekvensbåndet
1605—4000 kHz.
1.1. 1972

Frekvensbåndet
4—23 MHz.
Nye skibsinstalla
tioner må ikke
mere etableres med
DSB-sendere.
Kyststationer skal
aphøre med at
udsende DSB.

1.1. 1973

Nye skibsinstalla
tioner må ikke
mere etableres
med SSB-sendere.

1.1. 1975

Kyststationer
ophøre med at
udsende DSB.

1.1. 1978

1.1. 1982

Overgangen til SSB
skal være fuldført
Eor samtlige
stationer.
Overgangen til SSB
skal være fuldført
for samtlige
stationer.

Tidsplan for de maritime tjenesters overgang
fra AM til SSB.

6 dB. Som bekendt er ingen modulator eller
sender absolut lineær, og der vil derfor altid
forekomme uønsket udstråling. De tilladte
grænser for denne udstråling fremgår af fig.
1, dog med den tillægsbemærkning, at den
uønskede udstråling, selv for de allerstørste
sendere, aldrig må overskride 50 mW. På
figuren er fb bærebølgens frekvens, og dette
gælder, hvad enten bærebølgen faktisk ud
sendes eller ej. fa kaldes »the assigned fre
quency«. Det er en størrelse, der er indført
for at lette frekvensplanlægningen og -regi
streringen. fa er omtrentligt midterfrekven
sen i det spektrum, der ønskes udsendt; men
i den maritime tjeneste gælder i øvrigt pr.
definition, at fa = fb + 1400 Hz. Det vil ses,
at den krævede dæmpningskurve er symme
trisk omkring fa .
Endnu er det kun et begrænset antal skibe,
der er indrettet for SSB-telefoni, og der er
endnu ikke nogen virkelig masseproduktion
i gang af egnet skibsudstyr. Det vil der kom
me i de allernærmeste år. Denne produktion
vil for amatørernes vedkommende antagelig
yderligere stimulere interessen for SSB og
lette adgangen til kvalitetsudstyr.
*
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Fig. 1.
Coaxiallederes impedans.

Af Kjeld Bülow Thomsen,
OZ1FF,
B. S. Ingemannsvej 2, Sønderborg.

Beregning af konstruktion af
I løbet af de sidste par år har der i OZ
været vist en del udmærkede UHF-konstruktioner. Fælles for alle disse konstruktioner
har været anvendelsen af coaxialkredse i ste
det for almindelige svingningskredse. Der har
ikke i nogen af artiklerne været nævnt noget
om, hvordan disse kredse er dimensioneret,
og dette er en mangel for den amatør, der
ikke
kun
vil
kopiere
konstruktionen,
men
også selv eksperimentere med lignende.
I UHF-området kan svingningskredse med
de
sædvanlige
koncentrerede
koblingselemen
ter dårligt realiseres. Den krævede afstem
ningskapacitet
er
af
samme
størrelsesorden
som rør-,
transistor- og monteringskapacite
ter, og som selvinduktion kan kun anvendes
en trådbøjle. Den rumlige udstrækning af den
almindelige svingningskreds nærmer sig bøl
gelængden af den frekvens, som den er af
stemt til, og derved optræder der tab på
grund af udstråling af energi. Tabet stiger
med kvadratet på frekvensen. På grund af
skineffekten og den uregelmæssige HF-strømfordeling stiger de ohmske tab, kredsen dæm
pes kraftigt, og dens godhed falder betyde
ligt.
I stedet for den almindelige svingningskreds
kan man ved overgang til UHF-området an
vende den såkaldte coaxialkreds. Et rør med
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coaxial
inderleder
kan
anvendes
som
en
svingningskreds
med
meget
lille
selvinduk
tion
og
kapacitet.
Hverken
selvinduktionen
eller
kapaciteten
forefindes
på
et
bestemt
sted i kredsen, men er fordelt som et fortsat
L—C lag langs med lederen.
Et
coaxialt
lederstykkes
selvinduktion
er
bestemt af det magnetiske felt mellem inderog yderleder, kapaciteten af det elektriske
felt. På grund af den ikke kontinuerte strømog spændingsfordeling i en coaxialkreds (stå
ende bølger) overvejer alt efter lederlængde
og endeafslutning, den induktive eller kapacitive komponent i rørstykket. Denne danner
sammen med kapaciteten og selvinduktionen
i det tilsluttede kredsløbselement, f. eks. en
transistor, en svingningskreds.
Den i begge ender åbne coaxialkreds har
som
svingningskreds
ingen
betydning.
Nor
malt anvendes et lederstykke, som i begge
ender er elektrisk afsluttet eller belastet. Som
belastning kan der være tale om impedanser
(kombinationer
af
modstand
og
reaktans),
rene reaktanser eller simpelthen en kortslut
ning. I det følgende betragtes kun coaxial
kredse, som i den ene ende er belastet med
en kapacitiv reaktans og i den anden ende er
kortsluttet. Med en sådan resonanskreds kan
opnås værdier af kredsgodhed, resonansimpe-

Kvartbølgecoaxialkredsen.

Fig. 2.
Kapacitivt belastet kvartbølgecoaxialkreds med
strøm-, spændings- og feltfordeling.

dans og selektivitet, som overstiger de vær
dier, man kan opnå med almindelige sving
ningskredse på lave frekvenser. Resonansim
pedansen er givet ved lederstykkets impe
dans Z og længde 1.

I UHF-teknikken anvendes ofte en kvart
bølgecoaxialkreds.
Denne
er
belastet
mere
eller
mindre
kapacitivt
ved
indgangen
og
kortsluttet i den anden ende. Dette svarer til
en parallelresonanskreds. Fig. 2 viser kvartbølgecoaxialkredsens
karakteristiske
udform
ning
og
den
sinusformede
HF-strømog
spændingsfordeling i aksial retning.
Den teoretiske længde af en sådan ubela
stet kreds svarer til en kvart bølgelængde
(i luft). Ved belastning af indgangen B med
tilslutningsog
afstemningskapaciteten
C’
forkortes dens aksiale længde med k til læng
den 1. I den kortsluttede ende opnår HFstrømmen
i
maksimum,
hvorimod
spændin
gen e går imod nul. Det coaxialt om inderlederen løbende H-felt (magnetiske felt) tilta
ger med strømmen i og når sin største værdi
ved D. Ved indgangen B når strømmen og
magnetfeltet den mindste værdi. Det radialt
forløbende E-felt (elektriske felt) tiltager med
spændingen e og når sin største værdi ved
indgangen B. Ud fra strøm- og spændingsfor
delingen kan man se, at kredsens impedans,
som er lig e/i, antager forskellige værdier

Z er uafhængig af lederstykkets længde 1.
Den bestemmes kun af ledertværsnittets geo
metriske udformning og det isolerende me
dium mellem inder- og yderleder. Impedansen
Z af de to mest anvendte ledersværsnit er
vist i fig. 1. Coaxialkredsens længde 1 står
i et vist forhold til bølgelængden X . Kender
man
belastningskapaciteten,
kan
man
be
regne længden 1.

langs kredsen. Ved indgangen B er den stor,
og ved den kortsluttede ende går den mod
nul. Kredsen kan altså bruges som impedans
transformator.
En
vilkårlig
ydre
impedans
kan tilpasses kredsen, hvilket dog medfører
en dæmpning.
Halvbølgecoaxialkredsen.

Halvbølgecoaxialkredsen
kan
betragtes
som
to kvartbølgekredse. Af fig. 3 ses, at en kort
slutning ved D, hvor der er spændingsmini
mum, ikke medfører nogen ændring i de elek
triske forhold. Det er derfor nærliggende at
opdele halvbølgekredsen i to kvartbølgekred
se. Belastningskapaciteterne C1’ og C2’ be
stemmer de tilsvarende kredslængder l1 og I2.
Summen af længderne l1 og I2 giver kredsens
samlede længde 1’.
Mekanisk dimensionering.

Valget af dimensionerne D og d foretages
ud fra bestemte synspunkter. For den runde
coaxialkreds i fig. 1 gælder, at maksimal
kredsgodhed

opnås,

nar

D/d

=

3,6,

svarende

til Z = 77 ohm. En forøgelse af D og d under
bibeholdelse af det gunstigste forhold D/d med
Fig. 3.
Halvbølgecoaxialkreds, kapacitivt belastet i begge
ender, med strøm- og spændingsfordeling.

fører endnu større kredsgodhed. For at opnå
en stor afstemningsstejlhed (stor variation i
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Fig. 4 a.
Komplekst koordinatsystem.

Fig. 4 b.
Smith-kort.
Fig. 5.
Smith-kort.

resonansfrekvens for lille ændring af C’) an
vendes ofte kredse med stort Z. Jo større den
kapacitive
belastning
bliver,
desto
mindre
bliver den gunstigste værdi af Z. De opti
male værdier ligger mellem 120 og 80 ohm.
Dette gælder også for kredse med kvadra
tisk yderleder.
Beregning af kvartbølgecoaxialkredsen.

Ud fra firpolteorien kan man under hen
syntagen til resonans- og kortslutningstilfæl
de
udlede
følgende ligning for kvartbølge
coaxialkredsen i fig. 2:

Hvis man i ligningen indsætter bølgelæng
den X i cm, vinkelfrekvensen w i sekunder-1,
impedansen Z i ohm og summen af belast
ningskapaciteterne C’ i farad, fås kredslæng
den 1 i cm. Da kun de færreste radioamatører
er i stand til at løse ovenstående ligninger,
skal der vises et par metoder til grafisk løs
ning.
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Vekselstrømsstørrelser,
f.
eks.
impedanser,
kan vises grafisk i det retvinklede komplekse
koordinatsystem (Gauss’ talplan). I dette ko
ordinatsystem tegnes reaktanserne X ud, fra
den imaginære akse (ordinaten) og de reelle
modstande R ud af den reelle akse (abscissen).
Over den reelle akse ligger området for den
induktive reaktans, under aksen det kapacitive område, se fig. 4 a.
Ved en særlig afbildning kan de koordinat
akser, der går til uendelig, transformeres om
til et plan med endelige mål. Den imaginære
akse går over i en cirkel, hvorimod den reelle
akse vedbliver med at være en ret linie. Sam
tidig med transformationen foretages en nor
mering, idet man ser alle modstande i forhold
til impedansen Z. Ifig. 4 b, henholdsvis i det
udførlige Smith-kort i fig. 5, er de normerede

Smith-kortet begrænses af en cirkel, som
viser forholdet

Ved resonans er den induktive
XL lig med den kapacitive reaktans X0.

reaktans

Dette er vist i det komplekse plan i fig. 4 a og
i Smith-planet i fig. 4 b . Forlænger man i
fig. 4 b linien fra midtpunktet 1 og ud til vær

ialkredse. Kendes Z, C’ og
sen f, kan længden 1 nemt findes.

resonansfrekven

Eksempel.

med bølgelængden X giver den effektive coaxialkredslængde 1.
Det egentlige regnearbejde består nu kun
i at finde værdien af den kapacitive reaktans
- jXc efter formlen:

For at vise, at det hele også kan bruges til
noget, skal der til slut vises et eksempel på
beregning af en coaxialkreds:
Til et 70 cm PA-trin skal anvendes røret
4X150A i jordet katodeopstilling, se fig. 8. I
anoden
skal
anvendes
en
kvartbølgecoaxialkreds med D = 10 cm og d = 4,2 cm. Ud
gangskapaciteten for 4X150A er ifølge rør
katalog
4,4
pF.
Afstemningskapaciteten
an
tages at være 0,6 pF.

Belastningskapaciteten C’ = C1 + C2 er
summen af transistorens (rørets) ind- eller
udgangskapacitet
C1
og
afstemningskapaci
teten C2.
Er værdien af Xc bestemt, gennemføres

størrelse tindes pa Smith-kortet, se lig. 5.
Linien fra punktet 1 til r tegnes og forlænges
ud til ydercirklen, hvor den relative længde

Da radioamatører
til frekvenserne 435
værdien af Xc som
kurver i fig. 6.
Til slut skal i fig.
er anvendeligt til

ofte laver coaxialkredse
MHz .og 1296 MHz, er
funktidn af C’ vist som
r findes på Smith-kortet i fig. 5.
7 vises et nomogram, som
overslagsregning på coax-

Linien fra punktet 1 tegnes, og A aflæses.
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En morsetræner
Af

OZ-DR

1453,

Torben

Wridt

Jensen,

Kirkevej 17, 5580 Nr. Aby, Fyn.

Diagrammet
viser
en
fasedrejningsoscilla
tor med én transistor (første AC126) efter
fulgt af et udgangstrin, som trækker en lille

højttaler. Tonehøjden kan ændres ved at gøre
de to 270 ohm modstande større eller mindre.
Svinger oscillatoren ikke, kan årsagen være
at finde i for lille strømforstærkningsfaktor i
transistoren, idet denne type oscillator kræ
ver ret stor forstærkning.

Z = 52 ohm, C’ = 5 pF og f = 435 MHz.
C’ • f = 5 • 435 = 2175.
Linien indtegnes, og f • I aflæses til 4600.
Beregning kan også foretages ved hjælp af
nomogrammet i fig. 7.

z( Ω)

f C' [MHz-pFj

f-l[MHz-cm)

Fig. 8.
70 cm kvartbølgeanodecoaxialkreds til 4X150A.

Fig. 7.
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De korte radiobølgers
udbredelsesforhold, III
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Shortwave Propagation Course.
Oversat af Arrie Jensen, Korinth, Fyn.
Afsnit 7:
Praktiske forudsigelser 2:
Resultater.

I det foregående afsnit så vi på en forenk
let udgave af et verdenskonturkort, der for
talte os noget om ionosfæren på et givet tids
punkt.
For
andre
tidspunkter
findes
der
andre kort, der tilsammen dækker hele 24timers perioden. Så hvis vi ønsker at lave en
KB-forbindelse på et andet tidspunkt, er vi
nødt til at se på et andet kort, og hvis en
udsendelse varer én eller flere timer, er det
nødvendigt at se på mere end et kort, fordi
hele udsendelsen normalt foregår på de sam
me
frekvenser.
Vi kan
imidlertid
forestille
os, hvorledes kortet for 1400 GMT vil se ud.
Der vil ikke være sket mange ændringer med
selve konturerne, men hele systemet vil be
stemt have bevæget sig vestpå — grundet på
jordens rotation — og forbedret forholdene
for det atlantiske område, idet MUF er ble
vet højere. På den anden side vil en større
del af Asien ligge i mørke nu, og det vil med
føre lavere MUF’s.
Lad os nu se på nogle virkelige forbindel
ser 1200 GMT. På kortet ses kraftige linier
trukket mellem Europa og Australien, Afri
ka, Sydamerika og Nordamerika. Linierne er
krumme, men følger en stor cirkel på klo
den.
Krumningen
skyldes
den
projektions
metode, der er valgt for verdenskortet, hvad
der let kan kontrolleres ved hjælp af en
globus.
På
forbindelseslinierne
(de
lige
omtalte
linier)
er
kontrolpunkterne
afsat
(angivet
med bogstavet C), anbragt 2000 km fra sen
deren og 2000 km fra modtageren. Iono
sfærens egenskaber ved disse punkter be
stemmer den højeste frekvens, der kan bru
ges. Lad os se på et par af dem. Først en
enkelt
forbindelse:
Europa-Afrika.
Som
det
ses, kan det sydlige kontrolpunkt klare fre
kvenser op til 30 MHz, det nordlige kan klare
frekvenser op til ca. 34 MHz. Der er ingen
særlige dyk i MUF ind imellem, så vi kan let
sige, at det højeste BC-bånd, 25 MHz, kan
bruges til denne forbindelse. Forbindelsen

Europa-Nordamerika
er
mere
kompliceret.
Det »europæiske« kontrolpunkt kan klare 25
MHz, mens det »amerikanske« kan klare 15
MHz. Vi må altså vælge vor arbejdsfrekvens
under 15 MHz. 12 MHz vil være udmærket.
For Sydamerika er forholdene meget bed
re, fordi dagene her er længere. Som det ses,
ligger hele forbindelsen i dagslys, og 25 MHz
frekvensen kan let bruges.
Forbindelsen
Europa-Australien
eller
Australien-Europa er den længste i denne serie.
Begge kontrolpunkter kan sagtens klare 21
MHz (13 m), men ved at se nærmere på denne
lange forbindelse opdager man, at et sted
over Asien rører forbindelsen 20 MHz kontu
ren. Her har vi et eksempel på, at egenska
berne ved endepunkterne ikke er tilstrække
lige til at bestemme arbejdsfrekvensen. Vi er
også nødt til at se på de andre kontrolpunkter
ved denne forbindelse, og vi må indse, at
egenskaberne ved det med den laveste MUF
bestemmer frekvensen, vi kan bruge til for
bindelsen.
Lad os nu se på fig. 10. Den viser de kom
plette egenskaber ved forbindelse for tre af
de omtalte forbindelser. Frekvenserne er af
sat på ordinataksen, tiden på abscissen. Skønt
resultaterne vist her stammer fra up-to-date
forudsigelser,
afviger
de
bemærkelsesværdigt
lidt fra vort tillempede 1200 GMT kontur
kort. Se på skæringspunktet mellem Austra
liensgrafen og 1200 GMT linien, og man fin
der 22 MHz frekvensen som den højeste, der
kan bruges; men en time senere (1300 GMT)
er MUF allerede faldet til 18 MHz på grund
af ændringerne over Asien.
For New York (Nordamerikas østkyst) be
mærker vi en stejl stigning f. eks. mellem
1000 og 1200 GMT og en relativt skarp spids
med maksimum 1400 GMT, der falder hurtigt
efter 1700 GMT på grund af den korte tid
med dagslys.
Disse grafer kan udarbejdes ved brug af
konturkort
og
giver
oplysning
om
MUF’s.
Endnu har vi ikke defineret MUF, men nu
er det nødvendigt at gøre det; det er den fre
kvens,
der
giver
tilfredsstillende
forbindelse
50 % af tiden. Almindeligvis ønsker kortbøl
gestationerne at have en større sikkerhed for
modtagelsen
og
vælger
derfor
en
arbejds
frekvens klart under MUF. (F. eks. 85 % af
MUF, den såkaldte optimale arbejdsfrekvens).
Hvis MUF derfor er 22 MHz, er det første
sikre bånd for kortbølgeudsendelser det nærmeste under 85/100 • 22 MHz. Det viser sig at
være 17 MHz båndet.
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Fig. 10.

Afsnit 8: Do-it-yourself forudsigelser.

I de foregående afsnit har vi diskuteret en
række forbindelser ved hjælp af et kontur
kort. Kortet var nyttigt til at forklare tin
gene, men ved den praktiske bestemmelse af
forbindelser skulle vi bruge et nyt og up-todate sæt hver måned, og det ville blive dyrt.
Imidlertid er det til do-it-yourself forudsigel
ser tilstrækkeligt at anvende den viden, vi
har fået fra de foregående afsnit, helst kom
bineret med et kort over verdens tidszoner
og en globus (eller et pejlekort).
For at finde det frekvensområde, som en
station sandsynligvis vil arbejde i, må vi hu
ske følgende:
1) På globen må vi forbinde senderens og
modtagerens
geografiske
positioner
med
en
snor.
Vi
bestemmer
kontrolpunkterne,
der
ligger på banen 2000 km fra både sender og
modtager. De reflektive egenskaber ved dis
se to punkter vil afgøre MUF, hvis banen
ikke er for lang.
2) For at finde den højeste frekvens, der
stadig reflekteres ved en given indfaldsvin
kel, må vi bestemme tidspunktet ved kon
trolpunkterne
ved
udsendelsen.
Der
findes
tre muligheder:
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a) Hele banen ligger i dagslys. I
det tilfælde vil den forudsagte fre
kvens være temmelig høj, fordi
ionosfæren er udsat for direkte
udstråling fra solen.
b) Hele banen ligger i mørke. I
det tilfælde vil den forudsagte fre
kvens være lavere.
c) Det ene kontrolpunkt ligger i
dagslys, det andet i mørke.
3)
Årstiden
spiller
en
vigtig
rolle, thi den bestemmer nattens
og dagens længde. Som vi har set,
stiger årstidens indflydelse på da
gens længde ved højere bredde
grader.
4) Solpletaktiviteten. Den bedste
måde er at starte ved en middel
solpletaktivitet (R = 70) og lægge
2.5 MHz til resultatet, når aktivi
teten er høj (1968—69) og trække
2.5 MHz fra, når aktiviteten er
lav (1973—75).
Lad os nu se på nogle praktiske eksemp
ler.
Først
forbindelsen
Wellington-Sidney
(New Zealand-Australien). Der er kun ét kon
trolpunkt,
der
befinder
sig
midtvejs
over
Stillehavet. Tidspunktet er 1200 GMT, ja
nuar. På det tidspunkt er klokken ved kon
trolpunktet
omkring
2200
lokal
tid.
Altså
natbetingelser. Januar angiver sommeren på
den sydlige halvkugle. Dagene er lange, næt
terne korte, så F2-lagets ioniseringsgrad er
stadigvæk temmelig høj, da det desuden kun.
har været mørkt i et par timer. Idet vi over
vejer disse ting, kan vi uden risiko forudsige
en F2 4000 km MUF på lidt over 20 MHz. Da
forbindelsen er ca. 3000 km, vil indfaldsvink
len være en smule større end ved 4000 km
hop, og derfor kan 17 MHz båndet bruges
uden risiko på dette tidspunkt. Det er klart,
at denne frekvens ikke vil holde hele natten,
da
F2-lagets
ionisering
langsomt
aftager.
Klokken 3 om morgenen vil 15 MHz eller
11 MHz passe ved middel solpletaktivitet ved
de 37° s. br.; men om vinteren og ved lav
solpletaktivitet kan MUF let falde til under
11 MHz.

Af H. Rossen, OZ3Y

Siliciumdioder
som erstatning for
ensretterrør

En siliciumdiode er i stand til at ensrette
en strøm uden at få tilført en hjælpespæn
ding i form af glødespænding, hvilket jo er
en nødvendighed ved alm. ensretterrør, eller,
om man vil, ensretter dioder. Størrelsen er
noget i retning af et fingerbøl, og dertil kom
mer, at en siliciumdiodes varmeudvikling er
uden praktisk betydning. Den effekt, som til
føres glødetråden i et ensretterrør, omsættes
til varme, hvortil kommer, at rørdioders mod
stand er relativ stor, nemlig mellem 170 og
500 ohm — der er her set bort fra kviksølvdampensretterrør
(af
866-typen),
hvor
den
indre modstand andrager ca. 10 ohm. Ulem
pen ved disse ligger i, at glødespændingen
skal være tilsluttet omkring 60 sekunder in
den starten. Varmeudviklingen i et ensretter
rør er ikke helt uden betydning, hvor en
strømforsyning
er
indbygget
i
et
apparat,
hvor en VFO er anbragt. Et typisk rør som f.
eks det amerikanske 5U4GB eller det euro

Vort andet eksempel drejer sig om en N-S
forbindelse, der krydser ækvator: New York
(41° n. br.) til Buenos Aires (35° s. br.). Vi
regner med lav solplet aktivitet og foretager
forbindelsen i juni 0200 GMT. Først bestem
mes kontrolpunkterne. Tidspunktet ved dem
er omkring 2100 lokal tid, og det er sommer
på den nordlige halvkugle. Det forventes, at
MUF vil blive bestemt af det sydlige kon
trolpunkt, som er omkring 16° s. br. over
Brasilien, hvor det blev mørkt for 4 timer
siden, er der en chance for, at 20 MHz kan
bruges.
Ved
det
lave
solpletantal
trækkes
der 2,5 MHz fra, hvad der giver 17,5 MHz.
For at have en vis sikkerhed, forudsiger vi
15 MHz som det højeste, eller 11 MHz, ved

pæiske GZ32 bruger således 10 W på gløde
tråden. Spændingsfaldet i røret ca. 44 volt.
Andrager
strømmen
0,25
amp.,
bliver
der
tale om yderligere 10 W. Anvender man sili
ciumdioder til samme formål, bliver varme
udviklingen en lille brøkdel af 1 watt. Årsa
gen er dels, at glødeeffekten er borte, dels at
dens modstand i kredsløbet er nogle få ohm.
Netop på grund af sidstnævnte kan man
ikke montere nogle dioder i en tom rørfat
ning og så regne med, at sagen er i orden.
Man må tage visse forholdsregler, hvis man
ønsker samme spændinger ud, som man før
havde med rørdioder.
I betragtning af, at der findes en hel del
kommercielle
strømforsyninger
i
brug,
kan
det være nyttigt at se nærmere på problemet.
Lad os se, hvad der sker. At en 6146 får 50 V
mere i anodespænding har mindre praktisk
betydning — hvis ellers filterkondensatorer
ne i strømforsyningen ikke får en arbejdsspænding, der ligger over det tilladelige, så
kan man negligere forholdet og køre los. An
derledes
med
den
»lave«
anodespænding,
som regel omkring 275 V. Siliciumdiodernes
lave indre modstand bevirker, at spændingen
kommer op omkring 325 V. Da denne spæn
ding i de fleste excitere også anvendes til
fødning
af
udgangsrørenes
skærmgitre,
skal
der tages forholdsregler til at bringe spæn
dingen ned på det normerede. Under alle
omstændigheder vil det være klogt, at man
holder sig så nogenlunde til de spændinger,
fabrikanten foreskriver. Hvis man med for
del kunne tillade sig at pine nogle få watt
mere ud af kassen ved at forhøje den ene
eller den anden spænding, så vær sikker på,
at det havde fabrikanten gjort med glæde!

denne forbindelse. For at give en idé om det
videre fald i MUF ved denne forbindelse kan
nævnes, at 0400 GMT vil MUF være 14 MHz,
og 0600 GMT så lav som 12 MHz (det giver
en optimal arbejdsfrekvens på 9 MHz).
Et sidste eksempel: Marokko (37° n. 7° v.)
til Singapore (2° n. 104° ø). Tidspunktet væl
ges således, at man får en dag-natforbindelse.
Tidspunkt:
1800
GMT.
Årstid:
Jævndøgn
(marts/april el. sep./okt.).
Solplettal: R = 70 (middelværdi).
Nordlige kontrolpunkt: ca. 35 MHz.
Sydlige kontrolpunkt: ca. 26 MHz.
Forudsigelse: 21 MHz.
(Fortsættes).
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Vi ser på diagrammet af en strømforsyning
i fig. 1, det er en Collins type 516F-2, bereg
net til S-line eller KWM2. Den adskiller sig
ikke væsentlig fra andre fabrikkers strømfor
syninger. Vi ser først på røret 5U4GB’s for
hold. Spændingsfaldet over røret er 44 V.
Under fuld belastning er strømmen 225 mA,
indre modstand følgelig: 44/0,25 = 1 9 5 ohm.
Denne modstand skal altså indskydes i kreds
løbet for at bevare den hidtidige DC-spænding. På fig. 2 ses, at der i hver diodestræk
ning er indskudt en 200 ohm, 15 W mod
stand.
Over ensretterrøret 5R4GYA er spændings
faldet ca. 60 V, den indre modstand altså:
60/0,25 = 240 ohm. Her har jeg valgt at lægge modstanden ind i + ledningen umiddel
bart før filteret. Der er anvendt en 300 ohm,
30 W, denne kan med bøjlen indstilles til øn
under
belastning.
Læg
sket
DC-spænding
mærke til, at watt-værdien kan nedsættes til
det halve, når der, som i første tilfælde, ind
skydes en modstand i hver gren. Modstands
værdien halveres derimod ikke.
De anvendte modstande har tillige virk
ning
som
strømbegrænsere,
startstrømmen
i
elektrolytkondensatorerne
er
ganske
betrag
telig og diodemodstanden meget lille.
I begge tilfælde er der anvendt overdimen
sionerede modstande, idet der er lagt vægt
på, at det er ønskeligt, at modstandsværdien
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er
nogenlunde
uændret
under
vedvarende
drift. En halvgloende modstands ohmværdi er
som bekendt en del større end en, der er
kold,
dertil
kommer,
at
omgivelserne
ikke
beskadiges af strålevarmen.
I nævnte eksempler er der tale om ændring
af bestående strømforsyning. Anderledes når
der er tale om en nykonstruktion. Da må
man
selvsagt
tage
siliciumdiodernes
lave
modstand i betragtning og anskaffe nettrans
former med egnede sekundærspændinger. Øn
sker man f. eks. 275 V DC ud og anvender
choke-input,
ligger
sekundærspændingen
som
regel på 2X350 V til rørdioder. Med f. eks.
BY100 vil en transformer med 2X300 V være
bedre egnet, idet forbehold må tages med
hensyn til den ohmske modstand, dels i trans
former, dels i choken.
Man vil bemærke, at der ikke er anvendt
spændingsdelermodstande
parallelt
over
de
serieforbundne
BY100.
Massefabrikationen
bevirker tilsyneladende en ret stor ensartet
hed, idet der ikke måltes over 10 V forskel
over de seks dioder under belastning.
Ved en nykonstruktion med siliciumdioder,
hvor nettransformeren passer til den nødven
dige spænding, bør man ikke udelade en be
skeden
form
for
strømbegrænsermodstande,
5 til 10 ohm, 5 W vil i reglen være passende.
Med en sådan konstruktion, hvor den »indre«
modstand er nedbragt til et minimum, opnås
en
betydelig
mere
stiv
spænding,
hvilket
især er af betydning, når forbrugeren er en
sender, der også skal køre CW.

Spørgsmål
Hirsebakken
skal
altid
kaldesignal,

sendes

til

OZ6NF,

G.

Juul-Nyholm,

7, Måløv. Sammen med spørgsmålene
opgives
EDR-medlemsnummer
og
evt.
men

spørgerne

forbliver

anonyme

overfor alle andre end OZ6NF.

Spørgsmål: Jeg har et problem med at finde frem
til en transistor, det er én, der hedder OC 700 a, og
er brugt i en squelch-kobling i noget professionelt
grej. Jeg har forhørt mig der, hvor diagrammet
stammer fra, men dc kunne desværre ikke hjælpe
mig, udover at jeg fik oplyst, at den var af engelsk
fabrikat. Jeg har forøvrigt også forhørt mig hos
Miniwatt. Jeg håber, at du kan hjælpe mig eller
med en tilsvarende erstatningstype.
Svar: Fabrikanten var Brush Crystal Co., Ltd.,
Hythe, Southampton, England. Det er en silicium
PNP-transistor med stort set de samme data som
f. eks. BCY34. Men jeg ville tro, at en af de billige
planartyper i plastik, f. eks. 2N3702, kunne bruges
i stedet, selv om strømforstærkningen er en 3—8
gange så stor som OC 700 a’s 25 gange. Det er for
øvrigt det samme firma, som laver transfiltre, idet
transistorproduktionen
blev
stoppet,
da
Clevite
kom med i foretagendet.
Spørgsmål: Mit problem er følgende: Min sender,
en Hallicrafters HT-37, giver i min modtager, HB6012, en susen, som fuldstændig overdøver andre
signaler. Det sker kun, når sender og modtager er
indstillet på samme bånd, og værst når PA af
stemmes til resonans. Både sender og modtager er
jordet til samme punkt, og modtageren helt ind
kapslet. Jeg bruger separat modtagerantenne. Fæno
menet viser sig også, når senderen er i stand by
position.
Svar:
Det
skyldes
sandsynligvis,
at
PA-rørene
ikke er helt cutt-off i modtageperioderne, og der
ved virker de som støj generatorer, lidt i stil med
støjdioder. De afgiver selvfølgelig mest støj på den
frekvens, som PA-tanken er afstemt til. På den
anden side lyder det voldsomt, at du slet ikke kan
høre andre signaler. Jeg ville modificere senderen
således, at VOX-relæet skiftede gitterforspændingen
til PA mellem den normale størrelse og en større
værdi tilstrækkelig til at gøre rørene cut-off uden
for sendeperioderne.
Spørgsmål: Jeg vil
jeg laver min SM 19
SSB.

gerne have oplyst,
modtager om til at

hvordan
modtage

neret. Det ka,n faktisk ikke svare sig at gå i gang
med ændringer. SM 19 må betragtes som nødhjælp
for dem, som absolut ikke kan bygge en 25 watter
eller den simpleste modtager selv, og militæret kas
serede dem, fordi de på grund af upålidelighed ikke
kunne holdes i drift. — Men jeg ville tro, at der
kunne modtages SSB med den, som den er. Man
skal blot huske at dreje VOLUMEN op, til man får
brum, og så regulere forstærkningen med RF GAIN.
Det går nok, selv om det ikke bliver blødt og beha
geligt. Ligesom en kabinescooter ikke „gør“ sig: på
en motorvej!
Spørgsmål: Jeg har længe søgt efter et diagram
over en nem super og er nu faldet for OZ9CV’s
løsning. Han har beskrevet den i OZ juli 65. I tabel
len over spolerne til de 5 bånd har han glemt at
opgive spolediameteren. Jeg har bygget ca. det halve
af den, så jeg ville blive meget glad, hvis du kunne
finde ud af den. Jeg har spurgt 9CV.
Svar: En efterregning giver hos mig en diameter
på 2,4 cm, så jeg gætter på, at han, har brugt sokler
fra gamle oktalrør, i øvrigt en god idé, for det er
nemt og billigt.
Spørgsmål: Jeg har bygget mig en 20 W forstær
ker af Josty kit LF60, som jeg nu skal have bygget
en strømforsyning til. Den kræver en stabiliseret
spænding på 30 V og bruger max. 600 mA. Jeg har
i forvejen en transformer, som giver 32 V/80 VA.
Kan du hjælpe mig med et diagram, som bruger
den transformer?
Svar: Diagrammet ser du på figuren. Modstanden
R skal være omkring 10 kohm, men skal justeres
ind, så spændingen bliver 30 V. AD149 skal sidde
på en kølefinne med en termisk modstand på min
dre end 7° C/W, f. eks. Radio Parts NC212/412, eller
en 2 mm al-plade på mindst 2 kvadratdecimeter. De
angivne transistorer er de billigste, men andre af
samme type kan anvendes uden videre. Den nederste BC149 er vendt lidt usædvanligt. Den bliver
nemlig anvendt som zenerdiode på ca. 9 V, fordi
emitter-basisdiodens
spærreretning
har
zenerkurve,
endda med et meget skarpt knæk. Man kan lige så
godt anvende en anden zenerdiode, blot skal R

AD149

Svar: En berømt kok hævdes at have sagt, at ved
tilberedning af havkat skæres hoved og hale fra, og
resten, smides væk. Vel, det var kun en idéassosiation. Modtageren i SM 19 er en super efter simpleste
recept. Den kan ikke forsynes med tilstrækkelig
selektivitet til at kunne skille et uønsket sidebånd
fra uden næsten total ombygning af mellemfre
kvensforstærkeren med enten mekanisk filter eller
krystalfilter. Desuden er detektoren ikke egnet for
sidebåndsmodtagnifig, idet CW kun blev betragtet
som et alternativ til AM, da sættet blev dimensio-

87

SQUEEZE-KEYen elektronisk nøgle med hukommelse

De, der læser det amerikanske QST, og
som interesserer sig for elektroniske nøgler,
vil nikke genkendende til denne el-bug-type,
som OZ7BO og Søn har sat på print og i kas
se, og som man kan købe for en faktisk ret
rimelig sum. TR er blevet opfordret til at
prøvekøre den, og her er så resultatet.
Mekanikken.

Manipulator
og
elektronik
med
strømfor
syning og højttaler er sammenbygget i en
kasse, der fylder ca. 150X70X70 mm. Totalt
fylder den mindre end såvel en statstelegraf
nøgle som en en gammeldags Vibroplex. Ma
nipulatoren er af typen med to separate
arme, én til prikker og én til streger, i prin
cippet som den i OZ februar 1965 beskrevne.
Det, at der er to arme, der kan bevæges uaf
hængigt af hinanden, er både en konstruk
tionsmæssig
og
en
betjeningsmæssig
fordel,
det sidste fordi stregkontakten har fortrins
ret (elektronisk). Men dette er vel kendt af de
fleste elbug-brugere.
Elektronikken.

Vi skal ikke dykke dybere ned i diagram
met, men kun bemærke, at denne nøgle —
udover de funktioner, der også findes i tidli
gere beskrevne nøgler — har prikhukommel
se eller -lager, om man vil. Hvilket udlagt vil
sige, at kredsløbet helt uafhængigt af, hvad

.iusteres tilsvarende, men BC149 er billigst. Koblin
gen mellem AD149 og den øverste BC149 virker,
som om de var en enkelt NPN-transistor, her brugt
som emitterfølger. Endnu koster en siliciumtransi
stor svarende til AD149 jo det dobbelte, så dette er
billigere. Desuden får denne kobling en strømfor
stærkning, der er produktet af strømforstærknin
gerne i de to transistorer, d. v. s. ca. 10000 gange!
Koblingen bruges mere, end mange aner, idet næ
sten alle PNP planar transistorer laves på denne
måde, fordi én PNP transistor i sig selv kun kan
laves pålideligt ved planar-processen med en strømforstærkning på ca. én gang. Når man så kobler
en NPN transistor på bagefter, får man en kobling,
der udadtil har parametre svarende til NPN tran
sistoren, men med omvendt polaritet, altså PNP.
En PNP planar transistor er altså en „to i en“.

Til sidst en tak for de mange svar med data for
katodestrålerørene VCR97 og VCR139A. De bedste
kom endda fra England, og indsenderen skrev
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der i øvrigt sker på et givet tidspunkt, er i
stand til at modtage og opmagasinere én prik,
som så sendes umiddlebart efter den prik eller
streg, der er i gang. Lyder det indviklet? Det
er ellers noget af det mere simple indenfor
logiske kredsløb.
Hvordan
mærkes
denne
prikhukommelse
så? Ja, for den, der ikke ved, at der er noget
særligt ved denne nøgle, vil den i første om
gang blot forekomme at være lettere at styre
end den mere almindelige type. Man kan sim
pelthen sende hurtigere uden fejl eller lige
så hurtigt med færre fejl og større lethed;
Man kan faktisk sløse mere med betjeningen,
end man er vant til, uden at blive »straffet«.
Når man har »opdaget« prikhukommelsen,
kan man prøve forskellige små julelege, der
gør sendingen lettere. Man kan forsøge sig,
med at trykke på begge armene samtidig
(heraf betegnelsen squeeze = at trykke, klem
me). Et kortvarigt klem giver et A, hvis prik
kontakten slutter en anelse før stregkontak
ten, ellers et N. C, K, Q og Y kommer på sam
me måde, når man holder armene inde i et
passende tidsrum. Er begge kontakter sluttet
konstant, sendes streger, idet der kun aktive
res én »husket« prik, for hver gang prikkon
takten sluttes.
Udstyret.

Fartreguleringen er trinvis, og omskifteren
er forsynet med en pilknap, der peger på en
kalibrering i bogstaver pr. minut, 25—200,
så der er noget for enhver smag. Inddelingen
er tilstrækkelig
fin
til,
at
mellemstillinger
ikke savnes. Der er indbygget højttaler i bun
den og variabel medhørstone, hvilket efter
anmelderens erfaring har meget lille betyd-

endda, at hvis spørgeren manglede fatninger, så
kunne han få dem som en gratis foræring uden at
betale for dem!
VCR97
VCR139A
ECR60
ECR30
Vh
Ih
Va1 — Va3;
Va2
V g1
Y-følsomhed
X-følsomhed
Skærmdiameter, max.
Længde, max.

4
.1
2000
250/450
- 1/100
0,3
0,57
160
432

4V
1A
800 V
100/170 V
-P 1/18 V
0,2 mm/V
0,2 mm/V
70 mm
206 mm

Sokkelforbindelser.
h h g k ala3 a2 x’ x”
y’ y”
VCR97
3
2
11 7
4
1
9
5
10
8
VCR139A
3
4
1
2
10
6
11
12 8
9
Soklen skal ses fra enden af røret, og benene
tælles fra nøglen med uret.
Vy 73 de OZ6NF.

Redaktionelt
En pålidelig elbug.

Da vi bragte den elektroniske nøglekonstruktion i OZ februar 1965 under ovenstå
ende titel, var germaniumtransistorerne end
nu de mest almindeligt anvendte, de billigste
og dem, der lettest lod sig fremskaffe. I mel
lemtiden er man næsten helt gået over til at
anvende
silicium
NPN-transistorer,
og
jeg
har da også modtaget opfordringer om at
ændre konstruktionen, så disse nyere transi
storer kan anvendes. Sagen er nemlig ikke
helt så ligetil, som man skulle tro, hvilket
mere end én amatør kan bevidne. Det er ikke
nok at proppe silicium-transistorer i, og (hvis
det er NPN) vende alle dioder, elektrolytter
og spændinger.
Skal man efterbygge en eller anden kon
struktion, bør man altid bruge de anviste
komponenter
såvidt
gørligt,
idet
afvigelser
kan have uventede virkninger. Er konstruk
tionen så gammel, at komponenterne er for
ældet, ja, så bør man faktisk finde sig en an
den konstruktion!
Vil man altså lave denne elbug, anbefales
det kraftigt at bruge de anviste transistorer
(AC125, AC126 etc.). Disse typer kan ikke
siges at være umoderne (endnu), de kan sta
dig fås, og de er billige. Der opnås faktisk
intet som helst ved at skifte til silicium, da
temperaturstabiliteten er god nok med ger
manium. Hvis en eller anden skulle ønske at
anvende buggen ved en temperatur på over
50 °C, er det sandsynligvis alligevel ikke nok!

Om at angive kilden.

Den elbug, jeg konstruerede og beskrev i
febr. OZ 1965, har åbenbart fartet en del
rundt og er nu også dukket op i det svenske
amatørblad »QTC« — dog uden at det deri
nævnes,
hvor
den
originale
artikel
findes.
Den slags sker nu imidlertid også i OZ, omend
ikke med redaktionens viden, endsige billi
gelse. Der er desværre nogle indsendere af
stof, som gerne ser en konstruktion udgivet
for deres egen og derfor »glemmer« at angive,
hvilket blad den stammer fra. Eller de mener
måske ikke, det er nødvendigt, når det ikke
er meget synligt, at stoffet ikke er originalt.
Desværre sker det, at red. ikke opdager sam
menhængen — man kan jo ikke læse alle
amatørblade, navnlig ikke de mere speciali
serede, og nogle gange er bladene eller bøger
ne meget længe på vej til red.
Når man så opdager sammenhængen en
dag, bliver man lidt ærgerlig, ikke så meget
på grund af den manglende kildeangivelse i
OZ, som fordi det havde kunnet sparet red.
for en del arbejde og måske EDR for udgif
ter, såfremt det havde været muligt at be
nytte
tegningerne
fra
originalartiklen.
Men
også fordi der let indsniger sig fejl og unøj
agtigheder, som kunne have været undgået,
såfremt red. havde haft den originale artikel
at støtte sig til.
Så derfor, OB’s, venligst angiv en evt. kilde
i dit manuskript. Hvis du har lavet et appa
rat efter en beskrivelse i et andet blad, og du
gerne vil delagtiggøre os andre i dine gode
erfaringer, så bliver hverken ære eller hono
rar mindre af, at du lige skriver, hvorfra
ideen kommer.
Begynderens modtager.

ning, men der skal nok være nogle, der sæt
ter pris derpå. Tilslutning af netspænding
sker via alm. netledning, men batteri (6 V)
kan også bruges. Senderen nøgles over et ind
bygget såkaldt reed-relæ.
Det er vel overflødigt at bemærke, at nøg
len kun indeholder halvledere. Det skal må
ske nævnes, at der er et par integrerede kred
se i den, sådan nogle er ved at blive lige så
billige som løse komponenter.
Brugsværdien af denne nøgle er stor. Det
at synes om at køre CW er jo desværre ikke
altfor udbredt i OZ-land, men det vil givet
hjælpe, hvis nogle af de valne får fat i sådan
en" elbug. Så bliver CW nemlig virkelig mor
somt.
TR.

I oktobernummeret 1967 blev — som en
kelte vil erindre — udskrevet en præmiekon
kurrence, der går ud på at bygge en begyn
dermodtager. De nærmere regler kan de in
teresserede studere i det nævnte nummer af
OZ, her skal blot erindres om, at fristen for
tilmelding udløber om ca. 14 dage, nærmere
betegnet d. 31. marts.
Har du lyst til at være med i kapløbet om
de 1500 + 1000 + 500 kr., så venligst skriv
til teknisk redaktør snarest muligt. Resulta
tet af konkurrencen er lovet offentliggjort i
majnummeret, så resultatet skal foreligge i
slutningen af april. Da der skal være en rime
lig tid til bedømmelsen, må alt materiale der
for være indleveret til TR allersenest d. 15.
april.
TR.
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VÆRKSTEDSTEKNIK
Ved OZ6PA.

Måling af små størrelser.

Indenfor radio har vi set, hvordan apparater og
komponenter aftager i størrelse, så man snart kan
transportere
sin
sindrige
og
komplicerede
super
modtager i frakkelommen. Mindre og mindre synes
at være tidens løsen, og dette mindre kræver så til
gengæld finere og finere måleværktøj som et mid
del til at fremstille det yderst komplicerede forme
og stanse værktøj.
Der er også en tendens i tiden til at rationalisere,
så alle tilhørsdele fremstilles på særlige special
fabrikker. Det skal altså ikke mere være tilfældet,
som det har været før, at f. eks. en radiofabrik ikke
alene
fremstillede
selve
radioapparatet,
men
også
alle de tilhørende komponenter. Denne massefrem
stilling af enkelte komponentdele på specialfabrik
ker betyder en afgjort billiggørelse, men da så
mange forskellige slags fabrikater skal indgå i ho
vedproduktet, så siger det sig selv, at delene skal
være fremstillet med en ganske anden præcision
end tidligere. Præcision betyder, at man ganske
slavisk følger de mål, der står på tegningen, og at
man holder sig inden for ganske små tolerancer.
Når jeg siger tolerancer, beder jeg læserne for
stå, at der faktisk ikke findes ting, som man kan
sige er ganske ens i sin yderste konsekvens. I en
fabrikation vil hvert eneste stykke fabrikeret f. eks.
på en drejebænk afvige mere eller mindre fra det
andet. Det vil måske nok overraske, men det er jo
sådan, at maskinerne lader sig påvirke af de mate
rialer, de fremstiller. En drejebænk laver ikke to
aksler helt nøjagtig ens. Under neddrejningen ta
ger stålet forskelligt på materialet fra det øjeblik,
det sættes til, og til det afslutter sin skærebredde.
Temperaturen
stiger
under
spånbrydningen,
det
giver en variation i tykkelsen, et særligt hårdt
parti i materialet, der drejes i, betyder en finere
spån, temperaturen på værkstedet kan skifte fra
den ene dag til den anden eller fra morgen til aften
— også dette giver variationer i målene. Naturligvis
er det kun små afvigelser, det drejer sig om, men
de er der. Når man derfor taler om tolerancer, så
erkender man jo netop, at der kan være afvigelser
fra tegningen, men at disse afvigelser skal holde sig
indenfor ganske bestemte grænser.
Lad os sige, vi har fremstillet en ring af stål med
et uddrejet hul, der nøjagtigt er 50 mm. Til samme
ring har vi drejet en akse, som også er nøjagtig
50 mm. Akslen skal kunne passere i denne ring, og
derfor prøver vi arbejdets nøjagtighed ved at tage
ringen i hånden og stikke stangen gennem hullet.
Vi kan f. eks. iagttage, at stangen glider let og fly
diende gennem hullet, vi har et eksempel på en
såkaldt let glidepasning. Men vi kunne også være
kommet ud for, at vi måtte sætte kræfterne ind for
at tvinge den gennem ringen, eller måske at vi skul
le have en træhammer for at banke den igennem.

90

I alle tre tilfælde vil akslen og ringen være det,
vi kalder 50 mm, men vi så jo, at pasningen var vidt
forskellig. Vi ville forøvrigt også kunne iagttage, at
den akse, der gled meget jævnt gennem hullet,
pludselig ikke kunne komme igennem, hvis vi havde
holdt den ene ende et stykke tid mellem varme
håndflader. Jernet havde udvidet sig på grund af
varmen, og nu er pasningen, en ganske anden,.
Det er klart, at der må være forskel på størrel
sen af akslen og ringens diameter under de for
skellige forhold eller ved de forskellige fabrikatio
ner, men forskellen, er så lille, at vi skal have gode
instrumenter for at konstatere forskellen i brøk
dele af en millimeter.
Når vi ikke kan påregne en fuldstændig ensartet
hed i varens mål, og, når vi ved, at alle størrelser
afviger fra hinanden og fra den tegning, den er
udført efter, så må vi have måleinstrumenter, der
kan konstatere, om varen holder sig indenfor de
tolerancer, som tegningen angiver. Tolerance bety
der altså tilladt unøjagtighed indenfor ganske be
stemte
grænseområder.
Der
findes
standardiserede
tabeller
-over
tolerancesystemer
og
tolerancemål,
og det vil igen sige, at varer, der fabrikeres et
sted, f. eks. reservedele til biler eller maskiner,
uden besvær og med ikke særlig kvalificeret ar
bejdskraft kan udskiftes med originalproduktet fa
brikeret i et helt andet land, når det blot er frem
stillet efter den originale tegning og indenfor de
opgivne- tolerancer. Vender vi tilbage til akslen på
de 50 m,m, kan det f. eks. dreje sig om, at toleran
cen, siger, at aksen må ikke overstige 50 mm, men
at den godt må være ned, til 10/1000 dele under mål,
altså 49,99 mm. Disse tal, 50 mm, og: 49,99 mm, er
altså de to yderpunkter eller tolerancen.
Hvor meget udgør nu disse små afvigelser, og
hvilke instrumenter har man til konstatering af,
om man nu også ligger inden for den opgivne
tolerance?

Sammenlignende
større-lseseksempler

Betragtningsmiddel

1 mm.
1/10 mm.

Regndråber.
Hår, tåge, spindetråde.

1/100.

Damp, måleinstru
mentstreger.

Lup.

1/1000 (1 μ).
1/10 μ.

Bakterier.

Mikroskop.

1/100 μ.

Store æggehvidemolekyler.

1/1000 μ
(1 μμ).

Simple molekyler.

Øjet.

Kolloider.
Elektron
mikroskop.

Fig. 1.

Kan vi i øvrigt gøre os noget begreb om, hvad
sådanne små størrelser tilsvarer, det vil sige, hvad
kan vi bruge som, sammenligning. I fig. 1 har vi et
sammenligningsgrundlag mellem ting, vi kender i
det daglige og de meget små størrelser. For fuld
stændighedens skyld går vi videre ned til de aller
mindste størrelser. Det skal her indskydes, at det
er med vore øjne, vi skal erkende tingenes størrelse,
og at vor synsvinkel skal være mindst et bueminut,
denne vinkel har vi i en afstand af 250 mm. Jo min
dre genstanden er, jo nærmere skal vi med øjet for
at se den under omtalte bueminut. Det er dog ikke

muligt, ellers ville bakterier kunne erkendes med
det blotte øje, thi 1/1000 mm (bakteriestørrelse) kræ
ver en øjeafstand på 3 mm, hvis vi skal holde syns
vinklen på et bueminut, og dette kan vort øje ikke
indstilles til. (Ved 250 mm afstand svarer bueminut
tet til 75μ).
For at trække genstandene nærmere til øjet, har
man forsatslmsen, akkurat ligesom forsatslinsen på
et fotografiapparat, også kaldet lupen. Da lupen
kræver, at objektet skal ligge i brændvidden, er
det begrænset, hvor stor en forstørrelse der kan
opnås ad denne vej. Nu træder mikroskopet til
hjælp. Ved mikroskopet og ved kikkerten er det
lykkedes at få synsvinklen ned under en størrel
sesorden 1 buesekund.

ges til aflæsningen. Skydelæren skal være indrettet
til at tage dybdemål, idet skyderen bærer en målestang, der skyder frem fra målestokkens endeflade,
når
skyderen
bevæges
nedefter,
herved
angives
længden f. eks. ned til bunden af et hul.
Skydelæren måler med en nøjagtighed af 1/10 mm,
og man kan skønne sig til omkring en tyvendedel
mm. De fleste kender den almindelige type, men
der findes en række modeller til særlige formål.
Måltagning med skydelæren foretages som oftest
direkte på genstanden, der skal måles, men ofte
bruger man kun. skydelære til at fastlægge det nøj
agtige arbejdsmål. Dette er f. eks tilfældet, når en
passer skal indstilles til bestemt radius. I fig. 3
ser man dette. Skydelæren indstilles ganske nøjag
tigt til det fastlagte mål. Passerens ben sættes nu
på skydelærens nulstreg og det andet ben på måle
stregen i nonius. Resultatet bliver en ganske nøj
agtig indstilling.

Fig. 2.
Noniussystemet.

Efter denne oversigt vender vi os til de måle
instrumenter, der findes i handelen, og som ama
tørerne kan have glæde af at stifte bekendtskab
med. Det mest kendte måleværktøj efter tomme
stokken (metermålet) er skydelæren. Denne er så
velkendt, at jeg ikke skal bruge for megen tid på
den. Skydelæren er beregnet til finaflæsning, idet
indexstregerne er forenet med den såkaldte nonius.
Nonius er en kort målestok med en længde af
9 mm delt op i 10 dele. Aflæsningen sker ved, at
man på hovedstokken aflæser det mål, der er nær
mest lavere end nulstregen på nonius og tæller der
efter det antal streger på nonius, der er herfra og
til den noniusstreg, der er i direkte forlængelse af
en streg på målestokken. Dette giver da det antal
af tiendedele af målestokkens enheder, der må læg-

Fig. 3.
Overføring af
skydelærens mål
til passeren.

Fig. 4.

Mikrometerskruen er et måleinstrument, der kan
måle hundrededele af en millimeter. Instrumentet
findes i mange udførelser, men den i fig. 4 viste
type er den mest almindelige. Skruens stigning er
normalt 0,5 mm, det vil sige, at ved en hel drejning
løfter skruen sig ½ mm i vejret. Selve brystet har
en inddeling på 50 streger, det betyder, at en en
kelt målestreg angiver 1/100 mm. Ved aflæsning af

Fig. 5
Millimeter-delingen på en mikrometer skrue.
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mikrometerskrue tager man først de hele Og halve
millimeter, og man må passe godt på, at kanten af
hylstret står før eller efter midten. I første tilfælde
vil decimalerne i det tagne mål kunne aflæses
direkte på hylsteret, i det andet tilfælde som vist
i fig. 5 fremkommer decimalerne som en sum af
0,50 plus hylsteraflæsningen. 0,07, således at målet
bliver 7,57 mm. Der findes mikrometerskruer, der
er indrettet til særlige formål, for eks. til dybde
måling, indvendig måling af rør, til gevindmåling
m. m.
Der er naturligvis en grænse for mikrometerskru
ens
måleområde.
Sædvanligvis
ligger
skruerne
i
tres størrelse 0 til 25 mm, 0 til 50 mm og 0 til 75 mm.
Der
forekommer
ofte
tilfælde,
hvor
man
ikke
kan foretage målinger med skydelære eller mikro
meterskrue. Simpelthen fordi man ikke kan komme
til. Dette gælder f. eks., hvor man skal måle en
ringe afstand mellem to flader, en spalte. Her kan
man benytte et bladmål, det er en samling af tynde
stålbånd, der er samlet ligesom bladene i en lom
mekniv. Tykkelsen af disse blade går fra 0,05—
0,01, 0,15—0,20 o. s. v. lige til 1 mm. Ved at søge det
blad ud, der lige kan gå i, uden at dets efterfølger
i størrelsen kan passere, har man det rigtige spalte
mål, som står angivet på bladet.

Fig. 6.
Bladmålet
er indrettet
som en lommekniv.

Måleuret, som er angivet i fig. 7, er et meget
vigtigt stykke måleværktøj. Det er meget let at
arbejde med, og det giver øjet et meget tydeligt
indtryk af måleværdien. Måleuret har en inddeling
på 100 streger for hele skiven. Spidsen forneden

kan løftes, så den træder på genstanden, der skal
måles.
Den
store
viser
angiver
hundrededele
af
millimeter, og den lille viser angiver hele milli
meter. Måleure benyttes i forbindelse med fod og
stander eller anbringes på en bevægelig spændbar
arm. Sættes måleurets føler således ind mod en
roterende skive, vil man tydeligt kunne iagttage,
om skiven kaster sig, dette gælder også uddrejede
huller i maskingods.
Hvordan man så måler 1/1000 mm, ja, herom
mere næste gang.

Amatør-radiosendetilladelse til udenlandske
statsborgere.
Med henvisning til tidligere korrespondance, se
neste skrivelse herfra af 29.9.67, 1.T.8296, skal man
herved meddele, at man har indgået aftale med den
britiske administration og med administrationen i
Forbundsrepublikken
Tyskland
om
gensidig
aner
kendelse af amatør-radiosendetilladelser.
Man skal benytte lejligheden til at gøre opmærk
som på, at udenlandske statsborgere ikke ved disse
og eventuelle fremtidige aftaler med andre lande
erhverver nogen egentlig ret til at få udstedt dansk
sendetilladelse.
Tilladelser
vil
blive
udstedt
efter
vurdering af hver enkelt ansøgning. Ekspeditions
tiden for tilladelser til udenlandske statsborgere må
påregnes at blive noget længere end ekspeditions
tiden for tilladelser til danske statsborgere.
Vedr. dansk amatør-sendetilladelse til britiske
statsborgere.
Det meddeles herved til underretning, at man
d. d. har tilskrevet The Amateur Radio Mobile
Society, v. E. M. Wagner, 5 Ferncroft Avenue, Lon
don, N. W. 3, således:
„With reference to your above-mentioned letter
I hereby have the honour to inform you that Danish
amateur licenses may be issued to British citizens,
who are staying in Denmark for a reasonably long
period (one or two years). Licenses are issued only
after reviewing the actuel circumstances in each
specific case.
Licenses for short stays have previously been
given only to foreign amateurs, who were partici
pants in holiday camps, mobile rallies etc. arranged
by the Danish Amateur Society, E.D.R. It is our
intention to seek possibilities for issuing mobile
licenses also at future similar arrangements; but a
more general granting of mobile licenses for a short
duration has not been foreseen.
Danish amateur license will be issued to British
citizens according to the following terms:
British license
Sound license (A)
Sound license (B)

The following rules
license af category A:
Input power allowed

Fig. 7.
Måleur med 100 inddelinger (0,01 mm).
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300 watts
150 watts

Danish license
Category A
Category A, after morse
test of a speed of 12 words
per minute
are

valid

for

the

Danish

Bands and type of
emission authorized
VHF and
HF
above
Al F1 F3
A3

Al F1 F3
A2 A3

Danish mobile license is for the time being limi
ted to VHF and UHF. Under speciel circumstances,
permission may be obtained to use HF. Maximum
input power is then limited to 10 watts.
To obtain a Danish amateur radio license an
application should be forwarded to this General
Directorate. The application should be accompanied
by a verified copy of the British license. Further
more, holders of a Sound (B) license should prove,
that a morse test at speed 12 has been passed.
British citizens who are living in Denmark, and
who are not holding a British amateur license will,
in
questions
regarding
the
technical
examination
and morse test as well as the category of Danish
amateur license to be issued, be treated as Danish
subjects.
We have so far made receiprocal agreements with
the Administrations of the United Kingdom and the
Federal Republic of Germany. We expect, however,
to make agreements of reciprocal licensing with
other countries in the near future".

GRATIS LÅN AF BØGER
Af Ib Madsen, OZ6IB,
2750 Ballerup.

Hedeparken

51,

3.

tv.,

Selv om danske amatører kan glæde sig over et
både kvantitativt og kvalitativt godt OZ, er det
vel de færreste, der får tilfredsstillet behovet for
teknisk læsning ad denne vej. Hvis man nu ønsker
at trænge dybere ind i et emne, hvad gør man så?
Efterhånden står der under en del artikler i OZ
anført, hvilke bøger og tidsskrifter forfatteren har
bygget på. Nogle bøger (Håndbogen, VTS f. eks.)
og ældre årgange af OZ anskaffer man vel selv,
men ingen har vist råd til at købe alt — det ville
da også resultere i en utilstrækkelig udnyttelse af
den investerede kapital. I stedet kan. man benytte
sig af det landsomfattende net af folkebiblioteker,
der alle er parate til gratis at skaffe alle mulige
bøger og indbundne tidsskriftårgange. Enhver kan
få lånerkort i hvilket som helst folkebibliotek i
Danmark. Man er altså ikke tvunget til at bruge
hjemkommunens: bibliotek, men kan f. eks. benytte
det, der er nærmest ved éns. arbejdsplads. Ved ind
meldelse skal man blot medbringe legitimation med
navn og adresse (f. eks. sygekassebog).
Nu er de fleste vel klar over, at hvis man går
ind i det lokale bibliotek og beder om noget om
Colpittsoscillatorens
frekvensstabilitet,
ESB-teknik
eller lign., vil 1) den pågældende bibliotekars ansigt
blive et stort spørgsmålstegn (— og med rette), og
2)- man vil i fællesskab nok hurtigt finde ud af, at
de emner har biblioteket ikke ret meget om. MEN
ifølge den ministerielle bekendtgørelse, der knytter
sig til biblioteksloven, har biblioteket — hvad enten
det har til huse1 i lærer Jensens dagligstue eller har
sin egen store, moderne bygning — PLIGT til at
søge fremskaffet, hvad det ikke selv har. Og bib
liotekaren ved nøjagtig, hvordan det skal gøres —
og han gør det gerne.
Hvis man véd, hvilken bog man skal bruge, er det
bedst, hvis man kan give følgende oplysninger: for
fatterens navn, bogens titel, hvor og hvornår bogen

er udkommet. Kendes disse fire ting, er chancerne
for, at bogen kan fremskaffes, særdeles gode. Det
vil ofte være en yderligere fordel, hvis man kan
oplyse, hvor den pågældende bog er nævnt. Hvis
ikke alle disse oplysninger haves, skal man dog
ikke fortvivle. Biblioteket kan sikkert finde frem
til bogen alligevel — men det letter og fremskynder
procedurerne med så mange oplysninger som mu
ligt. Det lokale bibliotek sender bestillingen videre
til det stedlige centralbibliotek, som — hvis bogen
ikke findes der — lader sorteper gå videre til
Statsbiblioteket 1 Århus, Det kgl. Bibliotek eller
for
teknisk
litteraturs
vedkommende:
Danmarks
Tekniske Bibliotek i København. Dette har igen
forbindelse med specialbiblioteker, udenlandske bib
lioteker o. s, v. Det skal igen understreges, at bib
liotekerne har pligt til dette, og at det er gratis for
låneren.
Et par eks. på korrekt udformede bestillinger:
Electronical Digital Integrating Computors. Digital
differential
analyzers.
Af
F.
V.
Mayorov.
Iliffe
Books Ltd., 1967 (?). (Populær Radio og TV, 1968,
nr. 1, side 32).
Mogens Bomann og Jan Fialla: Elektronik Ståbi.
Teknisk Forlag, 1967. (OZ 1967, nr. 8, side 276).
(Sidstnævnte bog findes dog i alle større biblio
teker, den er blot vist her som et eks.).
Af ovenstående fremgår, at det vil være til stor
nytte for mange læsere — og spare mange bibliote
karer for tidskrævende arbejde (jeg ved det af bit
ter erfaring), hvis alle, der skriver eller oversætter
tekniske
artikler,
laver
håndbøger,
lærebøger
o.
lign., ville forsyne „værket" med så fyldige littera
turhenvisninger som muligt. Det er næsten en døds
synd ikke at gøre det!
Hvis man IKKE ved, hvilken bog man skal bruge,
men kun kan opgive emnet i formen, „noget om . . .“
er det nemmeste at undersøge, om der i nogen af
de bøger, man har adgang til, er henvisninger til
andre bøger, som måske kan give noget stof. På
den måde kan man i mange tilfælde blive ført fra
den ene bog til den anden og måske slutte med den
helt rigtige. (Der findes nogle hjælpemidler, som jeg
måske kan komme ind på ved en senere lejlighed).
Hvis man ikke finder det, man har brug for, kan
biblioteket sende en emnebestilling af sted. Denne
bestilling går ad samme kanaler som. oven for
nævnt. Dog modtager Danmarks Tekniske Biblio
tek
kun
emnebestillinger
fra
biblioteker
udenfor
Storkøbenhavn
(p.
gr.
a.
overvældende
travlhed).
Beboere i København og omegn må derfor selv ulej
lige sig derind, og vil i øvrigt få en fin betjening.
Nu er det selvfølgelig ikke sikkert, at alt kan
fremskaffes, men bibliotekerne vil gøre alt, hvad
de kan for at opfylde ønskerne. — Det vil måske
tage tid, men intet lades uforsøgt, hvad enten det
drejer sig om bøger eller tidsskrifter, danske såvel
som udenlandske. Med hensyn til helt nye bøger
må man huske, at det som regel varer 3—6 mdr., fra
bogen udkommer, til den står på hylden, klar til
udlån (p. gr. a. indbinding, katalogisering m. m.).
Selvfølgelig står folkebibliotekerne også til rådig
hed, når det drejer sig om andre emner, men det
skal jeg ikke komme ind på her. Hvis nogen får
problemer
med
verificering
eller
fremskaffelse
af
bøger, skal jeg gerne selv hjælpe, så langt mine
muligheder rækker.
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HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 18 FEB. 1968.
Det blev på dette endelig vedtaget, at der skal
bruges båndoptager ved HB-møderne — kun til brug
tor sekretæren ved udarbejdelsen af referatet. Bån
det må kun benyttes til dette interne brug.
Ved afstemningen om dette vigtige punkt blev
følgende stemmer afgivet for brugen af båndopta
ger: OZ1BP — OZ2KP — OZ2MI — OZ3RC —
OZ4AO — OZ2NU — OZ7XG — OZ6PA — OZ3FM
og OZ8JM stemte ikke.
OZ’s redaktør OZ6PA beklagede dybt, at artiklen
fra foredragsudvalget v. OZ3RC ikke var trykt i
dette OZ, d.v.s. februar. Trykkeriet havde taget det
ud for at bringe det næste gang. (På grund af
pladsmangel).
OZ2NU og OZ6PA havde været til møde i Gøte
borg, hvor Norge, Finland, Sverige og Danmark
havde drøftet det nordiske samarbejde. Dog spe
cielt EDR’s stilling: til Region I.
Dette møde blev meget indgående debatteret på
hovedbestyrelsesmødet,
hvor
såvel
6PA
som
2NU
gav deres meninger til kende om emnet. Alle ho
vedbestyrelsens medlemmer udtalte sig, og følgende
blev resultatet: OZ6PA — OZ3FM — OZ2NU —
OZ1BP — OZ2MI — OZ7XG — OZ4AO — OZ8JM —
OZ3RC og OZ5RO anbefalede, at EDR igen blev
medlem af Region I.
OZ2KP ville under ingen omstændigheder gå med
til dette skridt.
Vi henviser i øvrigt til referatet, som er udsendt
til alle afdelinger.
Angående
RTTY-maskinerne
havde
OZ2UD
bedt
sig fritaget for dette arbejde, da han ikke mere
kunne overkomme arbejdet og: desuden var blevet
skadet under et fald på en trappe. Hovedbestyrel
sen vedtog, at OZ2UD måtte antage en mand til at
hjælpe sig med dette arbejde, således at EDR be
talte denne mand. Endvidere at OZ2UD fik en del
af fortjenesten ved videresalget.
OZ3GW havde i et brev til 6PA anket over, at
der i OZ af og til fremkom artikler taget fra andre
blade,
men
uden
kildeangivelse.
Hovedbestyrelsen
henstillede til redaktørerne at påse, at dette med
kildeangivelsen nøje blev overholdt.
Flere breve fra amatører var tilsendt EDR ang.
fællesantenneanlæg, der blev opsat på mange ejen
domme. Når dette skete, måtte de radioamatører,
som boede der, tage deres antenner ned. Ligeledes
var meget vrøvl med de brugte antenneforstær
kere, hvor man ikke kunne skærme af for harmo
niske m. v.
Det blev pålagt udvalget som forhandler med
P&T at påtale dette. Udvalget skulle også få frem
met sagen ang. forstyrrelser på transistoriseret grej,
båndoptagere og grammofoner. Da de nye bestem
melser for opnåelse af licens for udlændinge endnu
ikke var klart formuleret, skulle dette emne også
drøftes på mødet. Andre landes bestemmelser i den
retning var betydeligt mere liberale.
Hovedbestyrelsen
vedtog
at
betale
halvdelen
af
en annoncekampagne, som de sønderjydske afdelin
ger påtænkte at foretage i dette forår.
Hovedbestyrelsen vedtog, at de af OZ9AC, EDR’s
VHF-manager,
foretagne
ændringer
i
VHF-testreglerne skulle godkendes,
OZ9AC havde endvidere anmodet HB om, at EDR
gjorde noget mere for de grønlandske amatører.
OZ3FM havde talt med adskillige af OX-folkene,
og de havde ikke noget at klage over for øjeblik
ket, de skulle, når lejlighed gaves, sende stof til
OZ’s spalter, amatørerne i Syddanmark ville gerne
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vide lidt mere om forholdene på Grønland, især de
udbredelsesmæssige.
Samme spørgsmål havde 9AC anmodet om for
Færøernes vedkommende. Hovedbestyrelsen kunne,
ikke se, at der var noget at gøre her, der blev sendt
ca. 25 OZ til Færøerne hver måned, hvis der var
noget, EDR kunne gøre, hørte vi det nok skriftligt
eller gennem OZ.
Det blev vedtaget, at EDR’s kasserers løn skulle
pristalreguleres i lighed med alle andre lønninger
fra 1. januar. EDR’s QSL-manager fik sit honorar
forhøjet med 400 kr.
OZ7DX
havde
på
Københavnsafdelingens
vegne
indsendt forslag om, at de udenlandske tidsskrifter
blev samlet i København, hvor man så kunne låne
disse, hvis man havde brug for dem.
OZ3RC protesterede kraftigt herimod, det kunne
ligeså godt være Århus, der fik dette bibliotek.
Endvidere syntes 3RC, at den ordning, som be
stod, var udmærket. Det blev vedtaget, at disse
tidsskrifter
samles
i København, som på EDR’s
vegne udlåner disse til KUN afdelinger. Men tids
skrifterne er EDR’s.
Fra foredragsudvalget forelå en indberetning for
det første halve år. Det viste sig, at der var stort
behov for foredragsholdere ude i landet.
Hovedbestyrelsen
henstillede
til
3RC
at
holde
Igen, til man på næste møde havde fået fastlagt et
budget for udvalget, der var allerede brugt godt
1500 kr. Man var heller ikke enige i HB om den
videre udvikling.
Formanden sluttede mødet med at minde om, at
en ny VTS snart skulle skrives, da der ikke var
mange tilbage af sidste oplag.
Vy 73 de OZ5RO, sekretær.

NYT FRA
FOREDRAGSUDVALGET

V. OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan Mullersvej
117, 8210 Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Foredragsudvalget har igen fået bedre — endnu
bedre — vilkår at arbejde under. Grænsen for til
skud fra hovedforeningen er nu sat ned til 35 km
i luftlinie mellem den by, hvori foredraget holdes,
og foredragsholderens hjemby. Denne udvidelse af
mulighederne for din forening skulle gerne resul
tere i flere og bedre foredrag i die enkelte forenin
ger.
Læste du i øvrigt om de nye regler i OZ for
januar d. å.? Ellers blad venligst tilbage til OZ 68
pag. 19.
Interessen
for
at benytte
foredragsudvalget hår
allerede vist sig at være stor. Der har været mange
henvendelser, og Indtil nu er alle ønsker blevet
opfyldt inden for rammerne af udvalgets mulig
heder.
Kan din forening bruge et eller flere af neden
nævnte foredrag, er du velkommen til at kontakte
mig. Muligvis kan noget lade sig arrangere:
OZ9MO: Fremtidens VHF-modtager med særlig
omtale af de nyeste halvledere, FET etc.

OZ1BP: Bygning af amatørmodtagere.
OZ3Y: Testteknik, stationsbetjeninig.
OZ1BP: Bn, transistoriseret fasesender.
OZ8EG: Transistorer:
OZ3Y: Antenner.
OZ1EE: Kredse og filtre.
Prøv at læse „Afdelings Nyt", hvis det kniber at
finde på noget til næste måneds program, der skal
nok være en idé, du kan hugge, og foredraget bli
ver sikkert ikke dårligere af at have været holdt et
par gange før i andre afdelinger. Vær opmærksom
på, at foredragsudvalget ikke er bundet til at yde
støtte til arrangementer med „Tordenskjolds solda
ter". Hvis foredraget er gennemarbejdet og skønnes
at være relevant, skulle der også kunne ydes til
skud til det.
Var det i øvrigt ikke en idé for din forening ved
lejlighed, at aflægge et fælles besøg i naboafdelin
gen? En aften bliver sjældent dårligere, fordi der
er pladsmangel.
Foredragsudvalget efterlyser folk, der kan og vil
fortælle om:
BCI/TVI.
Amatør TV.
Simple ESB-transceivere etc.
Hvis du tror at kende amatører — eventuelt dig
selv — der kan holde et godt og lærerigt foredrag
om et aktuelt emne, er du velkommen til at kon
takte
udvalget, jeg skal gerne bearbejde emnet,
hvis det kniber at få ham eller hende til at tage
tid fra til at udarbejde foredraget.
Husk venligst ved alle henvendelser til udvalget
altid at anføre navn, adresse og tlf.nr. på selve bre
vet og ikke blot på konvolutten. Begrundelse (bort
set fra den banale, at det gør ,,man“): alle konvulutter er længe smidt væk, før jeg ser brevet og skal
til at svare, hi! I øvrigt, vær opmærksom på an
meldelsesfristen på 14 dage som minimum, før fore
dragets afholdelse.
Vy 73 de 3RC, Bro.

*

at den bekymring, hovedbestyrelsen har haft for,
at vore midler ikke slår til overfor den voldsomme
ekspansion af udvalgets arbejde, der er sket, ikke er
ubegrundet. Der er endnu ikke sket misbrug af ud
valgets resourcer, men vi må se i øjnene, at der
snart er brugt mere end det dobbelte af, hvad der
har været budgetteret med.
Der har fra en enkelt side været røster fremme
om, at mian var blevet for stor i slaget. Andre har
med begejstring udnyttet mulighederne og sagt tak
til. Hvis vi må til at indskrænke igen, lad mig da
i god tid forinden, høre fra jer i afdelingerne, om
hvilke forslag I kan komme med til nye og billigere
regler
for
foredragsulvalgets
arbejde.
Lad
os
få
frem, om det er transportudgifterne alene, der er
et problem, eller om tilskyndelsen til at udarbejde
et foredrag med udsigt til „lidt håndører" betyder
noget i sig selv. Skal der være pligt til for en fore
dragsholder, der får både billet og omk. dækket,
og'så at skulle holde det samme foredrag i lokal
foreningerne i hans hjemegn, eller er det slet ikke
noget problem? Skal der laves zoneopdeling af lan
det med forskellige takster og da efter hvilke kri
terier?
Vil de lokale folk ikke holde foredrag? Eller har
man glemt at spørge dem? Er en foredragsholder
indforstået med selv at betale sin benzinregning, når
køreturen for et foredrag kun har været f. eks.
100 km tilsammen? Er det kutyme, at en kammerat
evt. kører for ham, hvis han ikke selv har bil? Er
foredragsholderen selv lige så meget almindelig del
tager i mødet som „de andre", eller har han sær
stilling med hensyn til kaffe etc.?
Skriv jeres indtryk til mig og regn med, at en
enkelts mening kan være lige så god som en reso
lution med 17 underskrifter, den er der bare flere
stemmer i på GF.
Hvis I vil se giraffen og skændes med mig en
aften eller i en week-end om de fælles problemer,
så lad mig det vide, måske kan det arrangeres.
Læste du om de foredrag, vi mangler folk til? Se
ovenfor under febr. måneds meddelelser.

I denne skrivende stund ligger der ansøgninger
for 5—6 foredrag mere for dette forår. Det betyder,

Vy 73 de 3RC, Bro.

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

April måned 1968
Solplettal 104

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

Japan
New Zealand
Melboume
Singapore
Indien
Sydafrika
Middelhavet
Argentina
Peru
Vest Grønland
New York
Vestindien
San Franeisco
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—
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LÆSERNE
For snart lang tid siden, modtog samtlige OZ-amatører en 'skrivelse fra P&T, hvori stod, at der nu
var åbnet mulighed for udenlandske amatører at
opnå sendetilladelse i Danmark. Jeg vil da gerne
spørge om følgende:
Hvorfor har dette overhovedet ikke været nævnt
i OZ?
Hvorledes er fremgangsmåden for en udlænding,
der vil søge dansk licens?
Betyder dette, at der er ved at. komme skred i
spørgsmålet
om
de1
såkaldte
gensidighedslicenser,
på hvilket område Danmark efterhånden er næsten
det eneste land, der ikke har aftale med andre
lande?
Er der, eller har der været forhandlinger med
P&T
eller
anden
myndighed
ang.
gensidigheds
licenser? I bekræftende fald, hvad har man fået
ud deraf, og hvorfor holdes OZ’s læsere ikke orien
terede herom?
Efterhånden har så mange lande i den vestlige
verden aftaler med hinanden på dette punkt, at
man ikke kan se nogen fornuftig grund til, at der
ikke snart kommer gang i sagerne også herhjemme.
Jeg ved, dette er et stort handicap for danske ama
tører, der rejser til udlandet, da disse selvfølgelig
ikke kan få licens der, så længe vi ikke har nogen
aftale med andre lande. F. eks. kan tyske og engel
ske amatører opnå licens i USA og selvfølgelig om
vendt. Jeg er bekendt med et tilfælde, hvor en
dansk amatør, emigreret til USA, er blevet nægtet
W-licens med den motivering, „at Danmark jo ikke
var interesseret i nogen aftale med andre lande".
Dette er for dårligt. Pse gør noget ved sagen,
EDR, og hold os underrettet i OZ.
Vy 73 OZ5S, Svend A. Johansen.
Kære 5S.
Et svar var redigeret til forrige OZ, men på grund
af P & T’s brev af 7. febr. trak jeg indlæggene til
bage og lader nu 2NU og tildels P&T ved sine
breve gøre stillingen op i dag.
Angående forhandlinger med P&T har der stået
en
del.
Se
for
eks.
generalforsamlingsmeddelelser
og HB-mø'der.
Venlig hilsen, 6PA.

Myndighederne har åbnet for
gensidighedslicensering
Efter med forbavselse at have læst om det i uden
landske
amatørtidsskrifter,
blev
EDR
gennem
sin
formand OZ6PA i brev af 7. febr. 1968 fra General
direktoratet for Post- og Telegrafvæsenet informe
ret om, at der var truffet aftale med den britiske
administration
og
med
administrationen
i
For
bundsrepublikken
Tyskland
om
gensidig
anerken
delse af amatørradiosendetilladelser.
Denne skrivelse såvel som en skrivelse af 8. feb.,
der fortæller om et svar sendt til The Amateur
Radio Mobile Society i London, hvori de nærmere
bestemmelser for gensidighedslicenseringen er truk
ket op, findes aftrykt andet steds i bladet.
Når EDR — efter utallige og årgamle henvendel
ser til P & T i denne sag — ikke overstrømmende
hilser den nye udvikling velkommen — så skyldes

96

det, at EDR ikke kan være synderlig begejstret for
de
vilkår,
hvorunder
gensidighedslicensering
kan
finde sted.
På den anden side må vi — som repræsentanter
for de danske amatører — naturligvis sige tak for
det, der er opnået, hvilket hermed være gjort.
Men hvad er det så, der er opnået?
Skal vi følge ovennævnte skrivelse til den engel
ske mobile organisation, betyder det,
at dansk amatørlicens kan udstedes til engelske
statsborgere, som opholder sig i Danmark i for
holdsvis lang tid (1 til 2 år).
Man må formode, at dette samtidigt vil sige —
i gensidi'ghedens navn — at danske statsborgere,
der er mere eller mindre fastboende i England,
opnår de samme rettigheder. Så langt og så kort er
der således sørget for denne kategori af amatører —
som i -intet af landene formentlig andrager mere
end en snes stykker.
Men hele den store kategori — som hovedparten
af de øvrige landes gensidighedsbestemmelser har
været bygget op på — de amatører, der rejser til
udlandet på ferie eller på længere rejser med kor
tere ophold i de forskellige lande, kan enten ikke
få en sådan licens eller må være henvist til at få
EDR til at arrangere en række af sommerlejre, in
ternationale stævner eller mobile rallies en masse,
hvortil P&T fremtidigt også vil forsøge at finde
mulighed for at udstede licens til, medens, som det
hedder i brevet til den mobile organisation i Eng
land: — en mere generel udstedelse af mobil
licenser for kort varighed ikke har været forudset".
Vel, der står „mobil,, licens. Ligger der en mulig
hed for de udenlandske amatører, der bor „fast"
under deres sommerferieophold i Danmark? Vi ken
der et tilfælde med. en Gøteborg-amatør, der har
grund og sommerhus i nærheden af Blåvand, og som
i. de forløbne år gentagne gange har søgt P&T om
ferielicens — uden, resultat. Har han en chance nu?
Man kan også spørge om, hvorvidt gensiddghedslicenseringen gennemføres på grundlag af de danske
eller de tyske bestemmelser. Går de efter de tyske
bestemmelser, hvorledes stiller P&T sig så til, at
man i Tyskland gennem den tyske amatørorganisation D.A.R.C. kan søge om midlertidig licens — gæl
dende i 3 måneder, blot at man søger den 6 uger
før anvendelsen bliver aktuel. (Se OZ febr. 1967 un
der Tr. Dept. beretter).
Læg mærke til at det er amatørorganisationen i
Tyskland, der udsteder denne licens — naturligvis
under ansvar over for myndighederne — men. an
søgeren er altså ikke tvunget til at gå den ofte mere
tidkrævende vej over de forskellige offentlige kon
torer.
I denne forbindelse kan det forøvrigt være inter
essant at notere sig,
at i Finland, der har gensidighedsaftale med man
ge lande, skal de ansøgende udenlandske amatører
for at få licens indmelde sig i den finske amatørorganisation SRAL.
at i Sverige sender myndighederne enhver uden
landsk ansøgning om licens til udtalelse i SSA, in
den udstedelsen, finder sted.
at i Østrig udsteder amatørorganiisationen også
licenser i forbindelse med stævner o-, 1.
Licenseringen af udlændinge er kommet til Dan
mark. Forhåbentlig må den spæde start meget snart
udvikle sig til at virke på et meget bredt område
af licensrettighederne, således at Danmark kan byde
vore gæstende amatørkammerater fra udlandet lige
så liberale vilkår, som man kan opnå i udlandet.
OZ2NU.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU, P. O. Box 335, Alborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance
vedrørende Traffic Department

Norden til mode.
Efter en stilstand på 17 år lykkedes det i julemå
neden 1967 at samle ledere fra de fire nordiske
amatørorganisationer til et møde i Gøteborg.
For disse mange år siden udførtes dette nordiske
samarbejde
under
betegnelsen
N.R.A.U.
—
Nor
disk Radio Amatør Union — hvorfra vi endnu har
' benævnelsen tilbage i den årlige NRAU-test.
Som en udledning af dette møde kan det ganske
enkelt fastslås, at det har været 17 spildte år.
Flere af de problemer, som vi i årenes løb har
haft at strides med, havde enten kunne været und
gået eller relativt lettere været løst, såfremt man
havde, benyttet dette forum til en klaring af proble
merne, der for de flestes vedkommende er fælles
for alle vore organisationer.
Alt andet upåtalt var dette møde en succes, idet
det frem for noget andet gav os en genfødelse un
der positive former af det nordiske samarbejde —
et værdifuldt led i vort arbejde — og et led som vi
skal holde fast ved.
Mødet kom i stand med SSA som arrangør og med
følgende deltagere:
OH2NP, Oke Kaarela, SRAL’s præsident.
OH2SF, Lars Ravander.
SM4GL, Gunnar Eriksson, SSA’s præsident.
SM5ZD, Per-Anders Kinnman, formand for Reg. I
af IARU.
LA1TE, Odd Krane Thvedt, NRRL’s præsident.
LA4ND, Stein Barlaug.
OZ6PA, Poul Andersen, EDR’s formand.
OZ2NU, Børge Petersen.
Mødets væsentligste punkt var EDR’s forhold til
IARU Reg. I, som drøftedes på grundlag af den
skrivelse, som EDR i sin tid efter sin udmeldelse
sendte til Reg. I med forslag til ændringer i regio
nens administration samt til fordelingen og anven
delsen af de økonomiske midler.
Vi skal ikke gå i detaljer her om dise forslag, ej
heller bringe diskussionen herom i enkeltheder,

PRØVER FOR RADIOAMATØRER
Til underretning meddeles, at der vil blive af
holdt prøver for radioamatører i maj måned d. å.
Sidste frist for tilmelding til disse prøver er
den 25. april d. å. for ansøgere øst for Storebælt og
den 20. april d. å. for ansøgere fra den øvrige del
af landet.
Tilmelding
sker
ved
indsendelse
af
skemaet
„Ansøgning om. sendetilladelse" i udfyldt og under
skrevet stand; ansøgere, der har været indstillet
til en tidligere prøve, må indsende fornyet anmod
ning på et brevkort.
Tilmeldinger,
der
indkommer
efter
ovennævnte
datoer, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

men, kun slå fast at det fra de tre andre organisa
tioners side blev fremført, at EDRs fremgangsmåde
havde været forkert, og at man skulle have kæmpet
for sine ideer inden for regionen.
På den anden side var der stor enighed om, at
EDRs tanker viste nye og gode perspektiver, og at
EDR måtte udarbejde nye forslag til behandling på
Reg. I-konferencen i 1969. Dette ville naturligvis
forudsætte EDRs fornyede medlemsskab i Reg. I.
Repræsentanterne for de øvrige nordiske organisa
tioner var i princippet enige om at støtte og slutte
op bag dens forslag. På grundlag heraf meddelte
EDRs repræsentanter, at de ville anbefale EDRs
hovedbestyrelse en genindmeldelse i Region I.
Mødet behandlede endvidere spørgsmål vedr.:
Fælles regler for rævejagter.
SAC- og NRAU-testerne.
Fælles nordisk sommerlejr.
Nordiske scoutfrekvenser og signaler.
RTTY.
Fiskebådstrafik.
Licensmulighederne over grænserne.
Medlemstidsskrifterne — udveksling af artikler.
Kontaktmuligheder for besøgende amatører i de
større nordiske byer.
Vi skal ikke her behandle disse spørgsmål i detal
jer, de vil efterhånden blive behandlet her i OZ
med fremlægning af de synspunkter, der kom fra de
forskellige nordiske landes repræsentanter.
Som nævnt i indledningen var mødet en succes —
her var der tænkt på selve debatternes indhold.
Men også rammerne under SSA’s regie og med
støtte af vennerne i GSA, der på sædvanlig opløf
tende måde festede for os, var helt i orden og for
tjener vor hjerteligste tak.
OZ2NU.
Nyt stævne i Schlesweig-Holstein,
DARC
distrikt
Schlesweig-Holstein
har
også
i
år gennem sin formand DJ2LK tilsendt os indby
delse til sit årlige distriktsmøde kombineret med
mobiltest. Arrangementet skal i år finde sted den
5. maj 1968 i Stiderbrarup i det lokale „Tivoli". Suderbrarup ligger ca. 30' km fra den dansk-tyske
grænse. Danske deltagere vil ligesom i fjor kunne
modtage en 3-dages licens. Ansøgninger herom skal
sendes samlet til DARC gennem Traffic Depart
ment. I april OZ skal vi give nærmere program.

Autorisation.
På foranledning af Traffic Department har den
russiske amatørorganisation i skrivelse af 15. feb.
1968 accepteret, at de respektive instanser på dette
felt
kontrollerer
indkomne
diplomansøgninger,
hvorved
fremsendelsen
af
QSL-kort
fremtidigt
undgås.
Ansøgninger
om
russiske
diplomer
kontrolleres
således fremtidigt af Tr. Dept.
For et par numre siden meddelte vi, at Waggeryds DX-Club var blevet autoriseret til at kontrol
lere QSL-kort i forbindelse med ansøgninger om
diplomer
fra
„CQ“.
Efter
mellemliggende
korres
pondance med „CQ“ DX-Editor K4IIF har Traffic
Department
overtaget
kontrollen,
for
de
danske
ansøgningers
vedkommende.
Kort
for
WAZ
og
WPX skal derfor fremtidigt kun sendes til os.
I denne forbindelse beder man eventuelle ansø
gere i forvejen skrive om at få tilsendt de officielle
ansøgningslister — det vil lette arbejdet.
OZ2NU.
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Aktivitetstest februar 1968,
Aktivitetstesten gav i februar følgende resultater:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OZ4CF'
OZ4MQ
OZ4FF
OZ2LW
OZ4H
OZ7HU
OZ3NI
OZ4QX
OZ2UA
OZ7XG

CW:
6X51
6X48
6X48
5X52
5X50
6X40
6X33
6X32
5X32
4X10

_
=
=
=
=
=
=
=
=
=

306 points
288 points
288 points
260 points
250 points
2401 points
198 points
192 points
160 points
40 points

2 forsent indgåede logs i januar
omstændighederne godkendt, nemlig:
1) Fone OZ9DC 814 points.
2) CW OZ7HU 224 points.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

OZ7ZD
OZ1RH
OZ3KE
OZ9KZ
OZ4FF
OZ1LD
OZ4PY
OZ9DC
OZ5EV
OZ6BF
OZ6EI
OZ8CV
OZ4LX
OZ4LK
OZ9MD
OZ4EM
OZ7OG

Fone:
13X105
12X108
12X104
12X100
12X100
13 X 92
11X 99
12X 98
12X 83
11X 87
11X 78
9X 86
10X 70
9X 64
10X 46
6X 38
8X 20'

Husk endvidere at loggene
OZ4FF og ikke til Tr. Dept.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Gensidighedslicensering.
Efter at Danmark nu har erklæret sig villig til
at
træffe
gensidighedsaftaler
vedrørende
licensering
af udenlandske statsborgere, beder vi vore medlem
mer og aktive amatører om at være behjælpelig
med ved hver lejlighed, når gensidighedslicensering
kommer på tale under QSO’s med fremmede ama
tører, at oplyse, at ansøgninger herom skal rettes til
Generaldirektoratet
for
Post- og Telegrafvæsenet,
Centralpostbygningen,
Tietgensgade 37, 2.,
1530 København V.

testen

er

efter

1365 points
1296 points
1248 points
1200 points
1200 points
1196 points
1089 points
1056 points
996 points
957 points
858 points
774 points
700 points
576 points
460 points
228 points
160' points

skal

sendes

Nye lande i IARU.
Association
des
Radio-Amateurs
Ivorriens
(ARAI)
fra
Ivory
Coast
(Elfenbenskysten),
Central
Radio
Club of Bulgaria (CRKB) og Radio Club of Hondu
ras (RCH) er blevet optaget som medlemmer af
IARU.

direkte

til

Vy 73 Carsten.

Europæisk amatørstævne i Wolfsburg.
Hovedbestyrelsen
for
Deutscher
Ameteur-Radio
Club e. v. har overdraget Wolfsburg-afdelingen af
DARC at forberede og gennemføre et stort europæ
isk amatør-møde i Folkevognsbyen Wolfsburg i pin
sen 1968.
Gennem skrivelse af 25. jan. 1968 indbydes alle
medlemmer af EDR til at deltage i dette arrange
ment. Deltagerafgiften er DM 6,- pr. deltager, som
giver ret til deltagelse i alle de fastlagte arrange
menter.
Radioamatørmødet vil begynde fredag d. 31. maj
1968 med et mobil rally, som vil bringe alle de del
tagende
mobile
amatørradiostationer
til
Wolfsburg.
Samme aften vil præsidenten for DARC byde del
tagerne
velkommen.
Alle
grupper
af
DARC
vil
arrangere møder i løbet af lørdagen og søndagen
i det store nye kulturcenter i Wolfsburg.
Alle større begivenheder som bl. a. Ham-festivals
vil blive afholdt i Wolfsburgs rådhus.
Anmeldelse
om
deltagelse
samt
hotelbestilling
rettes til
Ortsverband Wolfsburg,
318 Wolfsburg,
Rontgenstrasse 26,
Deutschland,
hvor alle yderligere oplysninger i øvrigt kan ind
hentes.
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IAKU Region III Congres,
Wireless Institute of Australia har lagt rammerne
for et IARU Region III møde fra den 12.—15. april
1968 i Sidney i Australien. Formålet med kongres
sen vil være at skabe forbindelse mellem Region III
organisationerne i ITU spørgsmål og: for fastlæg
gelsen af et program for hjælp til udviklings
landene.

CHC OZ-Chapter nr. 69.
Under henvisning til SM5WI’s artikel i sidste nr.
af OZ — en artikel som forøvrigt ikke har passeret
Tr. Dept. — kan det til læsernes orientering oply
ses, at et dansk chapter er blevet oprettet med
OZ2NU som præsident, OZ4FF som vicepræsident
og OZ2KT som sekretær.
Som
sådan
repræsenterer
OZ2NU
Certificate
Hunters Club i Danmark, ligesom han samtidig er
Danmarks
repræsentant
for
International
Amateur
Radio Journalistic Society.
Alle, der er interesserede i CHC’s diplomprogram,
bedes henvende sig til OZ2NU, Box 335, Ålborg, om
nødvendige oplysninger.
Husk postnummeret for Box 335, Ålborg er 9100
og ikke 9000.
Hjælp fra lytter-amatører ønskes.
Ligesom 1 de foregående år gennemfører den
Internationale Komite for Røde Kors i løbet af 1968
en
række
prøveudsendelser,
hvortil
man
specielt
anmoder om hjælp fra lytteramatørerne.
Prøveudsendelserne finder sted på 7210 kHz =
41,60 m på følgende tidspunkter:
Marts: Den 18., 20. og 22.
Maj: Den 20., 22. og 24.
Juli: Den 22., 24. og 26.
September: Den 23., 25. og 27.
November: Den 18., 20. og 22.
På de angivne dage1 finder udsendelserne sted kl.:
0600—0700 GMT.
1130—1230 GMT.
1700—1800 GMT.
2300—2400 GMT.
Rapportskemaer kan fås ved henvendelse til:
Internationale Committee of Red Cross,
7 Avenue de la Paix,
2211 Geneva 1, Switzerland.
Lyttere, der indsender rapporter fra de 6 prøveudsendelser, modtager fra ICRC et specielt lytter
diplom.
Rapporterne sendes til ovenstående adresse.

DX restriktioner.
Cambodia, Indonesien, (indbefattet Vest Ny Gui
nea),
Thailand
og
Vietnam
forbyder
radioforbin
delse mellem deres amatørstationer og amatørsta
tioner i andre lande.
Disse lande tæller derfor ikke til DXCC.
Diplom F08.
For 6 forbindelser med F08-stationer
1967 udsteder
Radio-dub Océnien,
F08AA,
Boite Postale 374,
Papeete — Haiti,
et diplom mod en afgift på 12 IRC’s.

efter

1.

jan.

*) betyder flere operatorer, og kolonnerne
i rækkefølge: Samlet sum — antal QSO —
QTC — multiplikator — input klasse.

Helvetia Contesten 1968.
20. april kl. 1500 til 21. april kl. 1700 GMT.
Reglerne for testen går ud på, at denlandske
amatører skal kontakte så mange forskellige HBstatiøner i så mange kantons som. muligt.
Kun enkelt-operatør-stationer må deltage.
CW og fone må benyttes efter behag på et hvil
ket som helst tidspunkt af testen, men begge statio
ner skal benytte samme bånd og samme sendetype.
Der
udveksles
en
kontrolgruppe
bestående
af
RS(T)
og
et
fortløbende
QSO-nr.
HB-stationerne
tilføjer
forkortelsesbogstaverne
for
deres
kanton.
QSO-nr. fortsætter efter eventuel båndskift.
Kun, én kontakt pr. bånd med samme station.
QSO med en HB-station giver 3 points.
Multiplier: Hvert kanton giver et point pr. bånd.
Logs, der skal føres separat pr. bånd, må kun
være beskrevet på den ene, side og skal sendes til:
Marius Roschy, HB9SR,
Chemin Grenadiers 8,
1700 Fribourgh,
Switzerland,
senest 30 dage efter testen, d. v. s. senest den 21.
maj 1968. Vinderen 1 hvert land modtager et diplom.
Helvetia XXII-diplomet.
For deltagelse i ovennævnte test må vi erindre
om diplomet, der har givet testen navn.
Helvetia XXII-diplomet er meget atraktivt både
på grund af sit udseende, men også og måske mest
fordi det et ret vanskeligt at opnå. For danske ama
tører gælder det om at opnå kontakt med mindst
en station i hver af de 22 kantons, som Schweiz er'
opdelt i.
Alle forbindelser den 15. april 1948 og senere gæl
der til dette diplom.
Vi bringer listen over kantons:
SH
ZH
12. Schaahouse
1. Zurdch
BE
AR
13. Appenzell
2. Bern
SG
LU
14. St. Gall
3. Lucerne
15. Grisons
GR
UR
4. Uri
AG
SZ
16. Argovie
5. Schwyz
TG
17. Thurgovie
6. Unterwald
NW
TI
18. Tessin
7. Glaris
GL
VD
19. Vaud
8. Zoug
;zg
VS
20. Valais
9. Fribourg
FR
NE
21. Neuchatel
10. Soleure
SO
GE
22. Geneve
11. Basel
BS
Ansøgning med
de bekræftede QSL-kort
enten gennem Tr
. Dept.
eller direkte til
Award manager:
Henri Bulliard, HB9RK,
P. O. Box 384,
1701 Fribourg,
Switzerland.

13. WAE-DX Contest.
Vi har noteret os følgende danske placeringer i
den sidste WAE DX Contest:
341
103
OZ7BG
71173
350
375
OZ4FF
33724
174
76
194
OZ1LO
39939
239
63
42
54
OZ3PO
7290
93
37
11
18
OZ1QW
866
227
85
107
OZ5DX*
33696

sendes
USKA

C
B
B
B
B
C
giver
antal

Das Bocksbeutel-diplom.
Dette originale diplom er indstiftet af O. V. Wtirzburg B. 18 i anledning af sin 20-årige beståen og
er godkendt af DARC.
Enhver QSO med en station i B. 18 giver 1 point
— forbindelse med klubstationen DL0WZ (obliga
torisk) og forbindelse med XYL-stationer såvel som
CW-QSO’s giver 2 points.
Den samme station må kun arbejdes én gang.
Forbindelser på alle bånd efter 1. juni 1966 tæller.
Europæiske stationer uden for Tyskland skal have
5
points,
og
den
obligatoriske
forbindelse
med
DLØWZ er ikke krævet.
Diplomafgiften er 5 IRC’s. Ansøgning gennem Tr.
Dept. eller direkte til Inge Guttier, DJ8AOC — 87
Wiirzburg — Cronthalstrasse 19' - Deutschland.
Norwegian Award 1968.
I anledning af NRRL’s 40 års jubilæum udgiver
Larvik-gruppen et Norwegian Award 1968. Diplo
met kan tildeles alle licenserede amatører og SWL’s.
Kun forbindelser i 1968 — jubilæumsåret — tæller,
men ellers kan CW-AM og SSB bruges efter behag,
og alle bånd er tilladte.
Hver QSO med en LA-stn nord for polarcirklen
giver 3 points og fra distriktet Sandefjord-Larvik
2 points og alle andre LA’s 1 point.
Skandinaviske
stationer
skal
samle
mindst
30
points hvoraf mindst 6 pct. fra Sandefjord-Larvik.
Ledsages ansøgningen af en udskrift af loggen,
der er attesteret af 2 andre amatører, er fremsendel
sen af QSL-kort ikke nødvendig.
Ansøgningen sendes til NRRL, Larvik, Postbox 59,
Larv-ik. Afgiften er 10 IRC’s,
„Gateway to Africa Award“.
Ovennævnte certifikat udstedt af ZS CHC Chapter nr. 3 og er opnåeligt af amatører fra hele ver
den, der har haft QSO med ZS-medlemmer af CHC.
Der er ingen tidsbegrænsning, og alle efterkrdgsforbindelser tæller.
Stationer uden for Sydafrika behøver 35 points
for forbindelse med mindst 3 ZS-distrikter. ZS1AB
og ZS3AB tæller til dette formål for 10 points. For
bindelser
med
charter-medlemmer
giver
5
points
og med andre medlemmer 3 points.
Charter-medlemmer: ZS1ACD — ZS1CY — ZS2MH
— ZS3AH — ZS50A — ZS5OB — ZS5ACD —
ZS6IW — ZS6YB.
Andre medlemmer: ZS1NQ — ZS1OU — ZS1RM
— ZS2FA — ZS3D — ZS4IO — ZS4JB — ZS4MG —
ZS5BP — ZS6ATA — ZS6BDU — ZS6BEJ —
ZS6IX — ZS6TD.
Ansøgning gennem Tr. Dept. til ZS1ACD, Max
Adler, Boc 1167, Cape Town, Republic of South
Africa. Afgift 5 IRC’s.
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ARRANGEMENTS-KALENDER MARTS 1968 NR. 10
1. tirsdag i hver måned:
Aktivitetstest: 144 MHz. Kl. 1900—2359 DNT.
1. onsdag i hver måned:
Aktivitetstest på 432 MHz. Kl. 2000—2359 DNT.
I. søndag i hver måned:
Aktivitetstest på 80 m.
CW kl. 0900—1030 i 3 perioder.
Fone kl. 1030—1200 d 3 perioder.
Regler: Se OZ dec. 1967.
16. til 17. marts 1968.
ARRL International DX-Competition. CW.
16. marts kl. 0001 til 17. marts kl. 2400 GMT.
30.—31. marts 1968:
SP DX Oontest. (Endnu ingen indbydelse).
6.-7. april 1968:
CQ World Wide WPX Fone Contest.
20.—21. april 1968:
Helvetia 22-Contest.
27.-28. april 1968:
PACC-Contest.
27. april kl. 1200 til 28. april kl. 1800 GMT.
Logs inden 15. juni 1968 til:
VERON Contestmanager.
P. v. d. Berg.
Koizerstråt 54 — Gouda.
The Neth'erlands.
4.—5. maj 1968:
UA-Contest.
4,—5. maj 1968:
VHF-Contest. (SSA).
25.—26. maj 1968:
432/1296 MHz Contest. (EDR).
II.—12. maj 1968:
OZ-CCA Contest (kun CW).
15.—16. juni 1968:
OZ-CCA Contest. (Kun VHF og UHF).
6.-7. juli 1968:
432/1296 MHz. (EDR).
7.-8. juli 1968:
432/1296 MHz. (EDR).
7.-8. sept. 1968:
EDR’s VHF-test (Reg. I Contest).
12.—13. oktober 1968:
RSGB 21—28 MHz Contest.
26.-27. oktober 1968:
RSGB 7 MHz Fone Contest.
7.—10. nov. 1968:
RSGB 7 MHz CW Contest.
26. december 1968:
BDR’s juletest HF og UHF.
Oplysninger
til
arrangementskalederen
vedrø
rende større afdelingsarrangementer, tester o. lign.
sendes til Box 335, Ålborg, inden den 20. i hver
måned.
OZ2NU.
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 60 tegn/min. —
netop den hastighed der kræves til morseprøven for
erhvervelse
af
amatørsendetilladelse.
I
øvrigt
kan
oplyses, at prøver i aftelegrafering og høremodtagning vil blive afholdt lørdag den 6. april kl. 1100 i
Københavnsafd. lokaler Frederiksundsvej 123.
Hastigheden bliver altså i denne måned ren klar
tekst speed 60. I næste måned bliver hastigheden
speed 80 og speed 100. Sidste udsendelse i denne
sæson bliver søndag den 28. april. Vy 73 de OZ4SJ
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Marts og april skulle erfaringsmæssigt give mu
lighed
for
en
masse
interessante
DX-forbindelser,
dels er udbredelsesforholdene i denne periode gode,
og dels er det atmosfæriske støjniveau relativt lavt.
I forårsperioden afvikles også en række tester, og
hermed er der skabt mulighed for yderligere at
komme i kontakt med en række sjældne stationer.
Testaktivitet
er
desværre
ikke
noget,
som
så
mange danske amatører deltager i. Resultatlisterne
viser næsten altid, at det er de samme stationer,
der år efter år indtager de første pladser.
Måske har der været for lidt propaganda for
testerne, eller også synes de fleste, at det er for
svært at være med.
Fornylig holdt OZ5DX og 7BG et foredrag i Kø
benhavnsafdelingen, og det har sikkert givet en del
blod på tanden.
Muligheden for i løbet af en test at lave forbin
delse med nye lande er tilsyneladende ikke kendt
for særligt mange.
I testerne er stationer, der ellers er vanskelige at
komme i QSO med, pludselig lette at få fat i, fordi
det er i disse stationers interesse at få QSO med så
mange stationer som muligt. Desværre er det ikke
alle de tester, der arrangeres af de fjerne lande,
der varsles i OZ, så det er nødvendigt at have øren
og øje åbent.
Deltagelse i tester med det ene formål for øje at
få fat i nye lande, er måske ikke netop det, testarrangørerne ønsker, men derfor er det dog lige
morsomt at ligge og fiske.
Jagter man nye lande i en test, bør man, nok søge
at tilrettelægge sin aktivitet på en fornuftig måde,
specielt med henblik på de tider og frekvenser man
vil benytte.
Testerne rummer imidlertid også en anden fordel
og mulighed for DX-amatørerne, man kan på en let
måde få oplyst, hvorledes ens station virker, specielt
hvorledes antennen virker.

Månedens nyheder.
Fra Rio Muni er det nu blevet HB9TU’s tur til
at
komme
i
luften.
Han
anvender
kaldesignalet
EAØTU. Han er fortrinsvis aktiv med CW ved den
nedre båndgrænse, men en lille smule SSB-aktivitet er der også bl. a. på 80 m.
Der er p. t. nogen usikkerhed om, de svejsiske
amatørers aktivitet fra EAØ vil blive godkendt til
DXCC, da der fra flere sider er oplyst, at deres
licens kun er udstedt til forbindelse med Røde Kors
stationen i Schweiz.
ARRL’s
hårdere
kurs
over
for
DXpeditions-folkene har i øvrigt medført, at det kan tage betydelig
tid, inden man vil godtage nye stationer. Samme
forhold medfører sikkert, at der vil gå nogen, tid,
inden der igen kommer gang i DXpeditionerne.
Det har altid været forbundet med vanskelighe
der
at
få
finansieret
DXpeditionerne.
WA60KN
allierede sig derfor med et hold skattejægere, der
ville opsøge en guldskat på Cocos-øen. Efter en
uge i junglen havde alle imidlertid fået nok, og man
vendte skyndsomst tilbage til Costa Rica.
OZ3JX/MM er ombord på Rutha Dan på vej mod
sydpolarlandet med en australsk ekspedition, mon
det skulle lykkes for ham at komme i luften fra
nogle VK0-områder?

Sydyemen, tidligere Aden m. m., har efter sin
selvstændighed
midlertidigt
fået
tildelt
prefixet
7OA — 7OZ, det bliver spændende, om vi også
snart skal have trecifrede prefixer, eller om ITU
vil foretage en ny fordeling.
Kaldesignalet U5ARTEK anvendes af en ungdoms
klub i Kiev.
Båndrapporter:
3,5 Mc CW:
4DX: W3WJD - VO1HH
00 - UD6BW 00 - UG6AF 01.

-

W1RAN

02

-

UJ8KAA

3,8 Mc SSB:
3SK: CT2AA—2AP 22 - HBØLL 21 - 0Y40V 22 OY7S 22 - JW2BH 22 - ZD3F 23 - 3A2MJC 23.
4DX: EP2GI 22 - I3CTL 22 - ZB2A 00 - EP3AM 01
- YV1AD 05 - OY40V 18 - WB2PPP 06.
DR 1423: FP8CT 01 - W1FZJ/KP4 01 - TI2NA 06.
7 Mc CW:
4DX: UL7MC 21 - VE1ASJ 22 - W7FYN/KP4 03 UV9CU 04 - 4X4VO 04 - UI8LB 23 - W2—3—4 00.
4UN: VK2EO 08 - TI2PZ 06 - TA2SC 02 - TF3TF
02 - 9V1LK 24 - IS1CZQ 24 - HV1AB 09 - M1B 24 TU2CA 02 - FP8CA 24 - KZ5FX 03 - YA3TNC 18.
7 Mc SSB:
3SK: CN8AW 21 - ET3FMA 23 - HB0LL 17 K2GXI 07 - PY8QQ 21 - SV1AB 23 - TA2BK 22 UD6BV 21 - YV5ANE 06 - MP4BEU 22.
14 Mc CW:
4DX: EAØTU 07 - KA2NY 07 - UH8CS 17 UF6CW 21 - Wl—2—3—4—5—6—7—8—9—0.
4UN: KL7GGZ—EV—GDS—FRZ 08 - HP1IE 06 FR7AB 17 - TA1KT 16 - CR6CH—AI 18 - VU2LOZ
16 - UPOLI5 17 - XE1WS 08 - VK2EO—3XB—3MR
- OX3CJ—3MB 24 - LU5AQ 13 - EA8FO 18 - TI2PZ
02 - KH6IJ 07 - OA4VE 09 - 4S7RN 17 - FB8XX 18
- CT2BO 19 - KV4CK 21 - ZL1AH 08 - PZ1BF 19 YV5BPJ 20 - XW8CAL 15 - K8NHW/XV5 17 ZS6WF 17.
14 Mc SSB:
3SK: CT2AA 19 - TA2BK 08 - ZD3F 07 - 8P6AZ 20.
1RH: KA2NY 07 - JA2BTV 07 - PY2SO 08 - VK2—
3 08 - ZL2OY 09 - HM1AJ 13 - VE7GI 17 - ZS1QA
20 - TI2PZ 20 - FG7XT 20 - CR6LF 20 - PY8QQ 21 6Y5CB 21 - 6W8DY 21.
4ZZ: OX3DJ—3BX—5AK 17 - EL8J 17 - OY5S 13 VE8ML 11 - VK2JZ 14 - UA9KDL 14 - 9H1M 09 KL7FDM 09 - JA2PY 08 - ZC4AK 08 - SV1BN 16 ZL2JB 08.
DR 1423: 9Q5GA 06 - XE1KB 06 - TG9EP 06 YS1SRD 06 - KL7BJC 06 - 9G1FF 07 - FK8RZ 07 AP2ST 15 - OX3KM 16 - JX6RL 17 - EA9EJ 17 ET3ZU 17 - FR7ZG 17 - 4S7BR 17 - EA8FG 17 VK9XI 17 - EL8J 18 - CR6TP 18 - UA9FU 18 MP4MCD 19 - CT2AA 19 - VK0CS 20 - CR4BC 20 ZD7KH 20 - ZP5CF 21 - 9Y4VT 22 - VP9DC 22.
DR 1442: XE1HO 09 - VS6DL 17 - ET3ZU 17 CR6IV 18 - HS3TM 17.
DR 1449: OY4OV—5S 13 - 4X4KM—DK 19 TI6PK 14 - VO1EI 13 - UA0AI 14 - PJ2MI 19 VE3MR 19 - EA9EJ 19 - PY2DLS 20 - VK3HA 11.
21 Mc CW:
4DX: SVØWQ 15 - 4X4QA 15 - 4Z4NAI 15 - Wl—
2—3—4—5—8—9 15.

21 Mc SSB:
1RH: 9X5AA 12 - VK30R 14 - 9G1FF 15 - ZE3UJ
15 - 9M2PO 16 - TL8DL 16 - 6W8BM 16 - TU2AE 17
- TU2BK 17 - 6W8DY 17 - VE7WY 18 - XE1AZ 18.
3SK: CR4AE—4BC 11 - FR7ZD 18 - HS1AF 14 KG4CO 12 - MP4MBB 13 - VP7NV 18 - XE1AZ 18 ZD3F 19 - 5V4AB 10 - 6W8DY 18 - 9X5AA 12.
DR 1423: ZL1JN 10 - KV4AD 14 - 4X4BL 14 OX3WX 15.
DR 1442: KG6ALY 11 - TU2AY 11 - 5U7IC 18 ET3USA 18 - 4X4CW 18 - HKØBKX 14 - KR6CL 10
- JA6AWF—2LPP—1BAN 09 - VK3QX 11 - ZL2LH
11 - VP7NE 18 - ZS6AKO 17 - CR4AE—4BC 13 PY1AQT 11 - 9G1FV 18 - CP5EO 11 - HK2YO 16 MP4MAY 16 - XE1AZ 18 - EA8FG 18 - 5N2ABK 15
- MP4MBC 11.
DR 1449: VP2AA 12 - UA9AB 12 - 9HIR 14 ZC4RP 12 - U5ARTEK 13 - FC2CD 15 - JA1BED 15 SV1BK 10 - CN8FV 19.
28 Mc SSB:
1RH: ZS5DC 16 - ZE7JZ 12 - HR1JMF 13 - YV5
CIB 13 - LU2AHI 13.
3SK: CR4BC 12 - CX2CO 13 - HC5KA 14 -HS3DR
09 - TJ1AP 13 - UA0ABV 10 - VK8UG 10 - VP8HZ
15 - YN1GLB 16 - ZS3LU 09 - 9N1MM 09 - 9U5BB
09 - 9X5AA 12.
DR 1442: 4Z4IF 16 - KV4AD 16 - ZS6JK 16 9J2VB 16 - OX3KM 16 - CR4BC 15 - VP8HZ 17.
DR 1449: KV4AD 13 - SV1AN 13 - EP3AM 14 CN8FS 15 - LU8DRA 15 - CX2CO.
Det var resultatlisten denne gang. Jeg har skåret
lidt i nagle af rapporterne.
Lige til slut lidt om det anvendte grej. 4UN kører
med 150 W en 20 m tråd ud af vinduet, og RX er en
gammel super-pro. 4ZZ kører med HW 32 og en
ground plane og 1RH med en TR4 + SB200 og en
4 elm. beam 19 m oppe — der er no’en, der kan!
73 og god jagt, OZ7BQ.
Hans Jørgen Rasmusen,
Langebjerg 32, III, Nærum.

Tidligere har jeg her i disse spalter omtalt den
ringe aktivitet på 70 cm-båndet. Jeg vil endnu en
gang prøve at agitere for at få større aktivitet på
dette bånd — spørgsmålet er, om der i det hele
taget er nogle her i landet, der interesserer sig for
at arbejde på 70 cm. En vis form for Interesse må
der findes, siden der var 19 deltagere i UHF-testen
i maj måned 1967, men hvor er de blevet af? Hvor
dan får man disse 19 stationer til at være aktive
igen? En jævnlig aktivitet vil være den trigger
impuls, der forhåbentligt kan udløse ny interesse
og derved skabe mere aktivitet.
Her i Københavnsområdet er det i aktivitetstesten
og søndags aktivitetstimen muligt at få QSO med
4HX, 7LX og 9AC, periodisk har det været muligt
også at få QSO med 9DK samt krydsbånds-QSO
med 1MK. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, til at de,
der har været aktive, ikke er det mere — har resul
taterne været for dårlige, eller er det tekniske pro
blemer med udstyret? Var der dagligt 70 cm forbin
delser på 50—150 km afstand, er jeg -sikker på, at
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det ville trække flere med. Tekniske krav til 70 cm
udstyr til brug for ovennævnte forbindelser er:
Antenne:
Yagi- eller måtteantenne med et gain på ikke
under 12 dB. Fødekablet skal være så kort og tabsfrit som muligt. Hvis kablet er langt, må der monte
res en forforstærker tæt på antennen. Antennen
skal monteres så frit og højt, som de lokale for
hold tillader.
Sender:
Output minimum 10—15 watt og helst mere. Dette
kan opnås med en QQ 06/40 som tripler fra 144 MHz
og en QQE 08/40 som PA. Et godt PA-trin kan frem
stilles med et enkelt 4X250B i en coaxialkreds. En
varaktortripler med en BAY 96, der køres op til
fulde data, vil også være velegnet.
Modtager:
Grundmodtageren skal være i stand til at mod
tage AM, CW og PM. Converteren kan f. eks. være
med en AF 239 i HF-trinet og en AF 139 som blan
der. Som eventuel forforstærker ved antennen vil
en AF 239 være velegnet.
NB:
Der er endnu ikke
bruges til ovenstående.

surplus

taxaanlæg,

der

kan

Sked ønskes:
Jeg ønsker 432 MHz sked med stationer i en af
stand af 50—150 km fra Dragør (GP34j). Henven
delse til undertegnede.
Hvis der er nogle, der har tekniske problemer med
deres 70 cm udstyr, som de ikke selv kan klare, er
de velkomne til at bebyrde mig med problemerne, så
vi i fællesskab kan finde en løsning på dem.
Aktivitetstesten:
Efter
februartesten
testen denne:
144 MHz:
OZ1OF —
8UX —
9PZ —
8SL —
2OE —
6DN —
9TJ —
5NM —
4DP/p —
4FD —
4BK/p —
9EVA —
Checklog:
432 MHz:
OZ9PZ —
4HX —

er

5963 points
4706 points
4314 points
3011 points
2955 points
2783 points
2705 points
2194 points
1836 points
1600 points
1151 points
1091 points
OZ8OM og 9CR.

222 points
130 points

den

samlede

2KI —
2GM —
1PD —
4CI/p —
6VG —
5JR —
7SQ —
9FR/p —
4TA —
6SR —
5G —
7LC —

7LX —
9AC —

stilling

1089
1046
1020
905
902
504
467
460
423
154
113
69

4. og 5. maj:
144/432 MHz, SSA.
23. maj:
Mobiltest i Sønderjylland, se under „Fælles sønderjydske 'arrangementer" samt i OZ fra december
1967 side 449.
25. og 26. maj:
432/1296 MHz, EDR.
Nyt fra Sverige:
UKV-motet i Skåne den 19. maj.
UKV-motet
kommer
att
inledas
med
„råvjakt"
och avslutas med mobiltest och for att ge danska
amatdrer en mojlighet att anvånda sina 144 Mc/ssåndare denna dag i Skåne, har vi kontaktet myndigheterna via SSA. Tyvarr visar det sig omdjligt
att erhålla ett generellt tillstand, utan polisen vill
ha vissa upplysningar betråffande de personer, som
kommer hit med såndare. Dårfor vill vi uppmana
alla, som tanker komma, att sanda oss ett kort med
fullståndigt namn och adress'
fddelsesdatum och -år samt anropssignal.
Dessa uppgifter vill vi ha senast den 1. april. Det
år lång tid i forvång att beståmma sig, det forstår
vi, men om Du har den minsta tanke på att komma,
sand in uppgifterna! Det kostar ingenting och det
innebår inga forpliktelser.
Nårmare upplysningar kommer i aprilnumret.
73 SM7AED och SM7DBX, Trumslagaregatan 3,
Trelleborg.

i

points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
points
Points

Aktivitet:
Der er i den forløbne måned ikke modtaget rap
porter om aktivitet.
Den 11. februar wrk 9AC på aurora SM6DTG.
OZ-DR 1421 skriver: „Lige en rettelse til sidste
OZ, hvor 9PZ fortalte, at auroraen den 31. decem
ber 1967 kun varede 3 kvarter. Hos mig varede den
fra kl. ca. 1300—1930 DNT. Hørt på aurora den 10.
februar 1968 før midnat: SM2-4-5, LA og OH. Jeg
har for nogen tid siden også hørt LA4VHF".
Litteratur-nyt:
I RSGB bladet „Radio Communications" fra ja
nuar og februar 1968 er der af G3VA under „Technical Topics" omtalt forskellige interessante mod
tagersystemer — i februarnummeret er der også en
artikel af G3NJY om „Design of T-Networks for
Series Tuned Transistor Power Amplifiers".

54 points
54 points

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 den 20. i
respektive måned.
HUSK: 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel
lem kl. 1100 og 1200 DNT'.
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Testkalenderen:
11. april:
„Easter Contest", 144/432 MHz kl. 0700—1100 GMT og
kl. 1200—1600 GMT. Arrangør: C.R.C., Czechoslovakia.

Vy 73 de OZ9AC.

2-meter klubben
holder

møde

onsdag

OZ5AB, Toftegårdsvej
gang fra stationen).

den
23,

27.

marts

Lille

kl.

Værløse

2000

hos

(3

min.

OZ5MK.

FRA AFDELINGERNE
Afdelingen
holder
møde hver mandag kl.
2000 i lokalerne Frederiksundsvej 123, un
deretagen, med nedgang til venstre for „ABC-cafeteriet“. QSL-centralener åben fra kl. 1930. OZ6MK
udleverer
kortene.Efter
kl. 2000 udleveres ikke
QSL-kort. Lokalerne er desuden åbne lørdag fra
kl. 1400—1700.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
3. sal, Charlottenlund. Telefon ORdrup 7425.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, F'olkvarsvej 9, 2. sal, København F. Telefon GOdthåb 1902v.
Postgiro nr. 59755.
Sekretær: OZlSiZ, Sinar Schmelling, Æblevej 16,
København NV. Telefon GOdthåb 4241.
Programmet:
18. marts:
Klubaften.
25. marts:
Mobil-aften.
og trick.

OZ5IH

og

OZ6FT

fortæller

1. april:
Auktion. Afdelingen har stadig
sælge til fordel for vor nye station.

en

del,

om

vi

test

skal

ARHUS
Call: OZ2EDR.
Adresse: Postbox 212, 8100 Århus C.
Giro: 91929.
Formand: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Paludan
lersvej 117, 8210 Århus V., tlf. (06) 16 23 21.
Kasserer: OZ7EW, Erik Kragh, Louisevej 20,
8220 Brabrand.
Sekretær: OZ6EI, Eigil Hougaard, Solbjerg,
8000 Arhus C, tlf. (06) 18 21 11 — 478.

Mul

Tirsdag den 19. marts kl. 2000:
Gåjagt i Risskov. Vi mødes ved Vandrerhjemmet.
Onsdag den 20. marts kl. 1930:
Rævenes kegleaften på Hørning kro. Keglemester
skab for hele familien. Uddeling af pokaler og præ
mier for såvel Århusmesterskabet som Århus/Horsensjagterne. Tag svigermor med, hvis. hun ikke
skal passe børnene.
Torsdag den 28. marts kl. 2000:
Ny Mølle. Stationsbetjening — DX —
tester og daglig optræden på båndene
fone — 4RT.

diplomer —
— CW og

Tirsdag den 2. april kl. 2000:
Træningsjagt
på
Århuskortet.
Udsendelser
kl.
2000 — 2015 — 2030 — 2040 — 2050 o. s. v. indtil
kl. 2130.
Torsdag den 4. april kl. 2000:
Besøg på Århus-lodseri. Mødested Lodstårnet ved
Oslofærgen. Radar i praktisk brug, marine VHFanlæg m. v.

8. april:
VHF-aften. Bestyrelsen har ledt med lys og lygte
desværre uden at finde hverken emne eller fore
dragsholder. Forhåbentlig vil noget vise sig.

Tirsdag den 9. april kl. 2000:
Træningsjagt på Århuskortet.

22. april:
Kursusafslutning for eleverne på morse- og tek
nisk
kursus.
Afdelingen
holder
morseprøve
lørdag
den 6. april kl. 1100, I aften glæder vi os til at kunne
udlevere de mange morseattester ved en hyggelig
sammenkomst.

ÅBENRÅ
Klubhuset, som afdelingen har erhvervet, kunne
desværre ikke blive stående på grundstykket, hvor
de tidligere ejere havde placeret det. Bestyrelsen
har derfor henvendt sig til kommunen, og de har
lovet at skaffe os et grundsykkke i løbet af et par
måneder. Denne udskydning med flytning af huset
er os sikkert alle velkommen, for jeg tror ikke, der
er mange af afdelingens medlemmer, der i vinter
tiden er særlig „varm" på dette job. Denne flyt
ning bevirker altså, at vi bliver på Ungdomshjem
met resten af denne sæson, altså indtil der er som
merlukning.
Under 9BZ’s kyndige ledelse „mures" der nu kraf
tigt på transistor RX’en, den skulle gerne være
køreklar- inden sommerferien. Så på med vanten,
gutter, husk det giver ingen, byggetilskud, før mod
tageren kører FB!
Vy 73 5WK, Kalle.

29. april:
Danish Radio-Amateur
grej ved OZ2BA og OZ5IH.

Service

demonstrerer

KW-

P. b. v. OZ1SZ, sekretær.
AMAGER
Formand: OZ2XU, H. M. Schau Nielsen,
gade 6, tlf. AM 3812 v.
Møde hver torsdag kl. 1930 Strandlodsvej 17, S.

Mjøsens-

21. marts:
Klubaften.
28. marts:
Klubsenderen, 2XU og 6AX.
4.

april:
Klubaften.

11. april:
Skærtorsdag. Lukket.
18. april:
Generalforsamling.

Vy 73 de OZ2XU.

Vy 73 de Eigil, OZ6EI.

NY AFDELING
På opfordring fra mange- amatører i området
Skærbæk, Arrild, Toftlund, Ar-num, Spandet, Ribe,
Gram, Rødding, Jels, Skodborg, Vamdrup m. m. an
gående oprettelse af en lokalafdeling af EDR for
dette område indkaldes hermed til et orienterende
møde på Gram Slotskro, Gram, onsdag den 20. marts
1968 kl. 2000.
På mødet vil vi drøfte muligheden for at oprette
en lokal afdeling, der skal være samlingssted for
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såvel gamle som nye amatører indenfor det oven
nævnte område.
OZ5WK, Kalle fra Åbenrå, vil være til stede og
fortælle om, hvordan de arbejder i deres afdeling
og eventuelt hjælpe os med at komme i gang.
Mød op og vær med fra starten. Er du forhin
dret i at komme, men interesseret i at være med,
så send mig et par ord eller ring.
Vy 73 OZ1HL, Hugo Langchwager, Mølletoft 1,
Skodborg, tlf. (048) 4 81 31.

Fælles sønderjydske arrangementer.
Der var mødt 61 mand fra hele Sønderjyl
land til OZ2JT’s foredrag om ESB. Det var
med særlig glæde vi så alle de mange „old
timers", vi håber, I blev så begejstrede, at I
kommer igen næste gang, vi kalder til „sønderjydsk awten".
Foredraget var virkeligt interessant og til
rettelagt på Johannes’s sædvanlige populære
måde. Der er få, der som Johannes forstår at
kombinere et foredrag, så både de praktiske
måleopstillinger
og
teorien
kombineres,
så
både yngre og ældre hams får noget med sig
hjem. Vi siger endnu engang tak til Johannes,
OZ2JT, og til Fa. „Amateur Radio Import".
Sluttelig en tak til alle fremmødte for en
hyggelig aften og på gensyn til næste „sønderjydsk awten".
EDR’s
OZ Mallorca-rejse

EA

1969
En varm impuls i vinterens kulde!
Under dette motto vil vi løbende holde
interesserede
EDR-medlemmer
orienterede
med
hensyn
til
Mallorca-rejsearrangementet.
Angående dise 8 dage i sydens varme se også
sidste OZ. Vi har med glæde modtaget et
brev
fra
OZ6CH
angående
arrangementet,
heraf et lille uddrag:
Sørg for at turen bliver til noget, ingen
vil fortryde det senere. Min søn og jeg blev
så glade for denne lille venlige ø med dens
milde luft, dejlige badestrand og ikke mindst
de venlige mennesker, vi mødte, da vi ferie
rede dernede. Husk at aflægge amatørerne
på øen et besøg, de bliver glade for at se jer
på en af deres mødeaftenen Mine bedste
ønsker for en rigtig ufb tur, best 73 6CH,
Johan.
Dette brev siger mere for os end alle de
farvestrålende
brochurer,
tak
for
brevet,
Johan, jeg glæder mig mægtig til rejsen, og
mon ikke det får en og anden, der ellers ikke
ville deltage, til at revidere sin, mening?
Med hensyn til tidspunktet for rejsen må
vi desværre dementere den i sidste OZ nævn
te uge, idet det ikke er muligt med 100 pct.
sikkerhed på nuværende tidspunkt at fast
lægge datoen. Dette vil først være muligt
efter 1. august og dermed offentliggjort i
september OZ, så vi henstiller til interesse
rede — vent med at fastlægge 8 dage af
ferien, til september OZ er udkommet. For
modentlig arrangeres rejsen i marts måned
1969.
Vy 73 5WK, Kalle.
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HADERSLEV
Alle medlemmer skulle på nuværende tidspunkt
være blevet orienteret om vores flytning til nye og
langt bedre lokaler i „Red Barnet“s fritidshjem på
Rabensvej. Forhåbentligt vil dette give sig udslag i
en stigning af antallet af medlemmer, som møder
op på vore mødeaftener.
Desværre har flytningen medført, at tidspunktet
for 2TV’s transistorkursus: er blevet flyttet en uge
frem, så at første gang har været onsdag den 13.
marts. Næste gang bliver onsdag den 20. marts kl.
1930. Hold dig endelig ikke tilbage, fordi du har
mistet første gang! 2TV skal nok repetere.
Programmet
fortsætter ellers på følgende måde:
Onsdag den 27. marts kl. 1930:
Morse- og teknisk kursus med 8IS.
Onsdag den 3. april kl. 1900:
2TV’s transistorkursus.
Onsdag den 10. april kl. 1900:
2TV’s transistorkursus.
Tidspunkter
for
arrangementer
senere
hen
vil
blive meddelt her i OZ.
Det var afdelingsnyt. Vel mødt i fremtiden.
Vy 73 de Valdemar.

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Formand: OZ1AR, Axel Nissen, Nørregade 4,
Guderup.
Kasserer:
OZ6AK,
Axel
Jørgensen,
Vestertoften
18, Svendstrup.
Sekretær: H. M. Nielsen, Kløvertoften 3, Sven
strup.
Næste medlemsmøde afholdes onsdag d. 20. marts
kl. 1930. Da vil 01Z2JG holde foredrag om forskel
lige ESB-kredsløb.
Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 24.
april ld. 1930 prc. i klublokalet i Østerlund.
Dagsorden i følge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger regnskabet,
4. Valg af formand.
5. Valg of to bestyrelsesmedlemmer og supple
anter.
6. Valg af to revisorer.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest den 10. april.
Vy 73 Martin.

GRENA
Formand:
OZ2LR,
Leif
Ryttertoft,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 01 30.
Kasserer: OZ9HN, Hellmuth Nielsen,
8500 Grenå, tlf. (06) 32 09 96.

Thorsvej

21,

Glentevej

10,

Torsdag den 28. marts kl. 1930:
Foredrag. OZ6BP, Bent Eggert Pedersen, vil for
tælle om måleinstrumenter og hvordan man bruger
dem, herunder hvor meget man kan måle med små
midler. Mødested: Østergade 2, 2. sal.

ESBJERG
Onsdag den 20. marts:
Matematik som radioamatøren
OZ1EM.

har

brug

for,

med

Onsdag den 27. marts:
Generalforsamling iflg. lovene.
Onsdag den 3. april:
Byggeaften.
Onsdag den 10. april:
Arvid Jessen fortæller om
stor TV’s opbygning og virkemåde.
Den 7. februar havde
hvor der var 22 fremmødte.

vi

Arena

en

Junior

vellykket

transi

auktion,

Vy 73 3EB.
HELSINGØR
Formand: OZ1KX, Knud Kjeldgård, Holger Dan
skesvej 37, 3000 Helsingør.
Næstformand:
OZ8TL,
Nils
Langeland
Johansen,
„Sofienlund", Øerne, 3000 Helsingør, tlf. (03) 230, 108.
Bestyrelsesmedlem:
OZ7FI,
Ole
Koefoed
Olsen,
Søndermarken 72, 1., 3060 Espergærde.
Mødested: „Hytten" ved GI. Hellebækvej.
Møder:
Tirsdag den 19. marts kl. 2000:
Denne aften vil vi beskæftige os med
pet. Teori og især praktiske målinger
behandlet.

oscillosko
vil blive

Tirsdag den 9. april kl. 2000:
VHF-aften.
Rævejagter:
Da en af jagterne i vores konkurrenceprogram
desværre mislykkedes, vil der i stedet blive afholdt
en ekstrajagt den 17. marts.
Der kan stadig købes mapper til OZ hos OZ80P.
Vy 73 de OZ8TL.
HJØRRING
Formand: Eigil Andersen, OZ2EU.
Call: OZ3EVA.
Program:
Tirsdag den 19. marts:
Kl. 1930—2030: Morsekursus.
Kl. 2030: Byggeaften.
Tirsdag den 26. marts:
Kl. 1930: Morsekursus.
Kl. 2030: Måleteknik.
Tirsdag den 2. april:
Kl. 1930: Morsekursus.
Kl. 2030: Byggeaften.
Tirsdag den 9. april:
Kl. 1930: Morsekursus.
Kl. 2030: Fjernsynsteknik, 6WN.
Tirsdag den 16. april:
Kl. 1930: Morsekursus.
Kl. 2030: Fjernsynsteknik, 6WN.
Heathkit-udstillingen er endnu ikke endelig fast
lagt, fordi vi gerne vil have så mange fra Nordjyl

land med som muligt. Hvis det er muligt, vil den
endelige dato blive meddelt her i OZ, men desuden
vil der blive annonceret i Vendsyssel Tidende.
Bygningen af rævespillerne skrider godt frem, så
vi håber, at vi snart kan begynde at tænke på at
starte træningsjagterne.
Vy 73 7JR.
HOLBÆK
Torsdag den 21. marts
afholdes næste møde hos 8LJ, Hørve. Vi fortsætter
gennemgangen af VTS. Kørelejlighed det sædvan
lige sted kl. 1930. Vel mødt.
Vy 73 5FP, Flemming.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108.
Formand: 4RU, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93 B,
Horsens, tlf. 62 45 25 kan benyttes.
Næstformand: 6JI, Jørn Isaksen, Sæbberup, Løs
ning.
Kasserer:
4GS,
Svend
Sigersted,
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.
Onsdag kl. 1930:
Teknisk kursus.
Torsdag kl. 2015:
Alm. mødeaften.
Torsdag den 28. marts:
Månedens foredrag. 9ER
instrumenter og målemetoder.

vil

fortælle

os

om

måle

Det var en fin aften, 2KT havde tilrettelagt for os
i sit foredrag om DX-arbejdet og diplomjagt. Vi fik
blod på tanden overfor denne gren af vort „hånd
værk".
Så fejrede vi fastelavn, og var tilslutningen beske
den, så var stemningen fremragende takket være
Valdes behandling af maveorglets frekvenser.
Det kan forresten godt betale sig at svinge beamen
om imod Horsens; der er i øjeblikket 14 stationer
i drift på 2 meter.
Vy 73 9NK.
HURUP
Lokale: „Skytternes Hus".
Møde hver torsdag kl. 2000.
Formand: OZ6PP, Per K.
tlf. 318.

Pedersen,

Hurup,

Thy,

På klubmødet den 1. februar var det kapacitet og
selvinduktion,
der
blev
gennemgået,
og
det
var
Knud Jensen, der tog sig af dette område.
Den 8. februar kom turen til måling af frekvens.
Her var det OZ6PP, der måtte til tavlen.
Peer Hove havde taget emnet afstemte kredse op
på mødet den 15. februar, og det blev gennemgået
på en god og letfattelig måde.
Søndag den 18. februar holdt vi åbent hus, og
medlemmerne havde udstillet en stor del hjemme
bygget grej. Vi havde den store glæde, at der kom
mange besøgende til udstillingen, og at den lokale
presse gav os en god omtale. Vi håber her igen
nem at få forøget vort noget lave medlemstal.
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På mødet den 22. februar havde vi besøg af
OZ1GP, Georg Pedersen, Karby. OZ1GP tog fat på
emnet transistorer, og vi blev hurtig klare over, at
her var Georg på hjemmebane. Det blev en lærerig
aften for os, og for en del af os blev den sidste
spektik for disse „dimser" ryddet af vejen, da vi
blev
indviet
i
transistorens
store
anvendelsesmu
ligheder. Tak for et godt og interessant foredrag,
Georg.
Program:
Vi fortsætter med gennemgang af VTS.
Torsdag den 23. marts:
Senderoscillatorer.

Torsdag den 4. april:
Klubmøde.
Torsdag den 11. ajjril:
Intet møde.

kl.

2000

præcis.

Dags

Vy 73 de OZ6PP.

KORSØR
Call: OZ8KOR.
Formand: 0Z7UD, Knud.
Næstformand: OZ1EU.
Kasserer: John.
Mødeaften: Hver torsdag aften.
Mødelokale: Svenstrup gamle station.
Datoen for generalforsamlingen er sat til 28. marts
1968. Dagsorden iflg. lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden.
3. Regnskab.
4. Valg af kasserer.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Hvis du har nogle ideer eller forslag, vil vi meget
gerne høre fra dig.
Forslag og spørgsmål, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, bedes stilet til formanden og
være ham i hænde senest den 21. marts 1968.
Vy 73 de OZ1EU, Eva.

LOLLAND-FALSTER
Besøget hos OZ5DA.
Stationen var fyldt til bristepunktet af medlem
mer, der med tak havde modtaget 5DA’s invitation
til at se stationen. Det var en FB station, vi fik at
se og høre og dertil gode antenneforhold og godt
målegrej. VI fik mange gode ideer med hjem.
Også 5DA’s nye forretning, lager og værksted fik
vi at se. Du har indrettet dig godt derovre, 5DA.
Efter at have gennemgået stationen bød XYL på
kaffebord. Pokkers også, man har lært at sige
nej tak, den lagkage var god. Well — 5DA og XYL
— vi siger jer begge tak for en interessant og hyg
gelig' aften, tak for jeres gæstfrihed.
Der dukker stadig nye ansigter op på vore møde
aftener, det er dejligt at se, og vi byder jer velkom
men i afdelingen. Vi har en del oldtimers hernede
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Onsdag den 20. marts kl. 2000:
QTH:
Industriog
Håndværkerskolen,
Bispegade
15, Nykøbing-Falster. Værkfører Knudsen fra ra
diofirmaet C. H. Walbom kommer og fortæller om
og demonstrerer farve-TV.
Vy 73 Erik Elmer.

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

Torsdag den 28. marts:
Forstærkere.

Torsdag den 18. april:
Ordinær generalforsamling
orden ifølge lovene.

med en masse god erfaring, som de ikke er bange
for at give fra sig. Det bemærkede i sikkert ved
besøget hos 5DA, man kan få løst mange problemer
med sit grej sådan en aften.

Ja, så er der igen nyt fra Næstved afd., og vi er
kommet vel ind i det nye år. Vi har købt et rør
voltmeter i byggesæt, som nu er samlet og afprøvet
og klar til brug. Det er meningen, at det skal kunne
udlånes
til
klubbens
medlemmer
efter
nærmere
aftale og bestemmelser.
Kassereren oplyser, at tiden er ved at være inde
til betaling af det halvårlige klubkontingent, så mød
venligst op og vær ham behjælpelig med at få det
fra hånden i en fart.
Vi har nogle arrangementer på tapetet, og de ser
således ud:
Tirsdag den 26. marts
skal vi på en spændende teknisk skovtur, og denne
gælder kun for afd, medlemmer. Nærmere oplys
ning kan fås i klubben eller ring til kassereren.
Seneste tilmelding er tirsdag den 19. marts, og pri
sen er kun transporten.
Tirsdag den 23. april
afholdes et foredrag og derom i næste nr. Endvidere
samme aften holdes en auktion over diverse grej,
så mød op med det, I vil af med, så vi kan få et
hyggeligt og godt salg.
Tirsdag den 21. maj
skal vi besøge Stigsnæsværket, hvilket nok skal
bilve interessant. Vores vært, OZ7NH, vil gøre sit
bedste, for at vi skal få en dejlig aften, så vel mødt.
Der
undervises
som
sædvanlig
hver
tirsdag
i
morse og teori kl. 1900.
Vy 73 de Henning.

NYBORG
Formand:
OZ1LD,
Leon
Johannesen,
tlf. (09) 31 15 51.
Lokale: Tårnvej 4 (over gården).
Call: OZ2NYB.

Pilevej

2,

Torsdag den 22. februar holdt OZ3Y et interes
sant foredrag om antenner. Her var noget at hente
for såvel begynderen som den mere drevne ama
tør. Vi kunne godt have ønsket et større fremmøde
end tilfældet var, men der skal her lyde en tak til
Hans, fordi han ville ofre en, aften, på os her i Ny
borg.
Program:
Torsdag den 21. marts kl. 20:
OZ1EE fra Stenløse ved København Vil holde
foredrag med em-net: Kredse og filtre. Det er et af

de områder, hvor mange af os ikke er helt fuld
befarne, så skal vi ikke være enige om at møde op
alle mand?

29. april:
Foredrag. Emnet bekendtgøres senere.
Vy 73 de 2RH, Rune.

Torsdag den 28. marts kl. 2000:
Klubaften.
Torsdag den 4. april:
Denne aften er reserveret for en sejltur til Kor
sør og tilbage med den nye Storebæltsfærge „Arve
prins Knud". Vi får forevist hele færgen fra øverst
til nederst. Se opslag i klubben for tidspunkt, til
melding m. v.
Torsdag den 11. april (Skærtorsdag):
Lukket.
Torsdag den 18. april kl. 2000:
Klubaften.
Vy 73 de OZ4WR, John.

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

RANDERS
Onsdag den 3. april:
Generalforsamling kl. 2000. Dagsorden efter love
ne. Under eventuelt drøftes:
1. Kontingentforhøjelse. 50 kr. pr. år for sen. og
25 kr. pr, år for jun.
2. Andelsbreve til anskaffelse af
a: Klubhus eller lokale.
b: Ny modtager (Drake R4B el. lign.).
Onsdag den 10. april:
Rævejagt kl. 1900.
sidste år.

Kort,

regler

og

sendetider

som

Onsdag den 17. april:
Filmaften kl. 2000.
OZ7XG,

Sophus

Bau-

OZ9MO’s foredrag den 29. januar var et vellykket
forsøg på at give os teknikken og tildels teorien, ved
FET’er og deres anvendelse. Det fremgik af Jarl
Risums foredrag, at det nu er muligt at konstruere
den
avancerede
amatørmodtager
med
FET’er,
der
som rør lader sig udnytte til helt moderne modta
gerprincipper. Foredraget var lagt an på en VHFmodtager, men principperne kunne direkte overfø
res til HF. I forbindelse med nye typer krystalfil
tre til rimelige priser er denne modtager nok noget
af et Colombusæg for mange VHF-amatører. En
interessant aften og ikke bare for VHF-amatører.
Det er nu slået fast med syvtommersøm, at fæl
lesbyggeri på afdelingsbasis ikke har interesse, og
der skal sikkert en hel del til, at nogen igen vil tage
initiativet dertil. 9OT havde den 12. februar bragt
mange gode emner og grej med sig, men trods Oles
gode vilje — nul interesse.
Vi må vel erkende, at selvbyggeriet er gået en
hel del tilbage, og dem, der stadig dyrker „gør det
selv"-metoden,
foretrækker
hjemmearbejdet
og
så
evt. rådføre sig med andre, hvis problemerne duk
ker op eller søge løsning v. h. a. litteratur etc.
19.
februar var en hyggelig klubaften over en
pilsner samt referat af sidste HB-møde ved 7XG.
Der kommer mere teknisk litteratur til vort bib
liotek, idet der er egnet abonnement på Radio Com
munication fra RSGB, og fra ARRL, er bestilt 1968håndbogen og den sidste nye antennehåndbog.
Programmet for marts/april:
18. marts:
Klubaften.
25. marts:
Besøg på Dalum
ved hovedindg.

22. april:
Klubalten.

Papirfabrik

kl.

1. april:
Klubaften.
8. april:
Rævejægerne indleder sæsonen ved 8HV.

1900.

Mødested

Vy best 73 K. Sørensen.

ROSKILDE
Formand: OZ2UD, tlf. (03) 397), Lejre 53.
Næstformand: OZ3F0, tlf. (03) 35 85 58.
Kasserer: OZ4DP, tlf. (03) 398, Glim 145.
Sekretær: OZ2BO, tlf. (03) 35 51 35.
Afd. adresse: Postbox 103, 4000 Roskilde,
Lokale: Lejre Maskinfabrik, 4320 Lejre.
Afdelingen afholder møde hver torsdag fra kl.
1930 til 2230.
Der arbejdes på fuld kraft med CW og teknik, der
er nu ikke lang tid til, de tekniske prøver skal af
holdes, men afdelingen håber på godt resultat.
Husk: Den første torsdag i hver måned er der lej
lighed til at foretage chassis'arbejder fra kl. 1830 til
1930 under formandens vejledning og assistance.
73 de OZ2BO.

STRUER
Formand: OZ5JX, Jørgen Christensen,
tlf. (07) 85 18 15.
Kasserer: OZ3UC, Børge Hansen.
Når OZ denne gang er udkommet, har vi haft
vores fjerde filmaften på Café Centrum. Vi kan
kun sige, at vi er tilfredse med deltagerantallet, ca.
25 hver gang. Vi har haft besøg fra vore naboamatø
rer, og vi byder alle velkommen den sidste torsdag
i hver måned.
Den, 15. februar indledte vi en række tekniske
aftener. Det er meningen, at vi alle på skift skal
fortælle om et eller andet, hi. 3UC Børge indledte
med at vise dimensionering af transistortrin.
Den 22. februar havde vi samarbejdet med Holste
bro om et andet vellykket arrangement. Ing. Lykke
gård, 8LE, fortalte om AM-modulation, så ingen af
de tilstedeværende vist var i tvivl om, hvad det
var. Lykkegård lovede at følge op med et foredrag
om FM og PM. Nærmere om det i næste nr.
Den 23. februar begyndte vi et samarbejde med
Danmarks
Fysiklærerforenings
lokalafd.
nord
for
Limfjorden. Vi har lovet at orientere skolelærerne
om det at være amatør. Til gengæld bærer det vel
senere frugt blandt de unge, hi.
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Torsdag den 28. marts:
Filmaften og hyggesnak. Alle er velkomne på
Centrum.

NYE MEDLEMMER

Torsdag den 18. april:
Teknik i Centrum.
Vy 73 3EDR.
SVENDBORG
Onsdag den 27. marts:
Morsetræning — radioteknik.
Onsdag den 10. april:
Morsetræning — klubmøde.
Vy 73 Villiam, OZ2WT.
VEJLE
Formand: OZ2EN, Gormsgade 23, Vejle.
Næstformand: OZ3KB, Kiddesvej 19, Vejle.
Kasserer: OZ1SX, Spinderigade 7, Vejle.
Sekretær: OZ9GS, Rørsangervej 9, Knabberup,
Vejle.
Bestyrelsesmedlem:
OZ3AV,
Bøgeparken
Lokale: Ørstedsgade 13, Vejle.

3,

Vejle.

Den 8. april kl. 2000
har J.T.A.S. givet os lov til at aflægge den nye
automatiske telefoncentral i Vejle et besøg. Vi hå
ber, der er mange, der har lyst til at komme og se
lidt af automatikken bag nummerskiven på appa
ratet hjemme i stuen. Mødested: Telefonhuset kl. 20.
I maj er der jo generalforsamling, og vi håber,
at I kommer frem fra busken, så vi kan holde liv
i foreningen. Husk, at kontingent iflg. foreningens
love skal være betalt, for at man har stemmeret.
Men først mødes vi den 8. april. Læg mærke til at
det er den anden mandag i måneden.
Vy 73 OZ9GS.
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet
meddeler:
Vedr. amatør-radiosendetilladelse.
Nye tilladelser:
C 10799, OZ3FT, Flemming Sørensen, Lyngbak
ken 12, 7500 Holstebro.
B 7582, OZ3OT, Cai Skovbjerg, Fabrikvej 30, 2. tv.,
8700 Horsens.
(Genudstedelse. Tidligere OX3OT).
C 10584, OZ4TR, Thorbjørn Rebsdorf, Vinkelvej,
3751 Øster Marie.
C 9873, OZ5TG, Verner Povl Vilhelm Topsøe-Jensen, Enghavegård, True, 8220 Brabrand.
B 6361, OZ6SY, Hans Jurgen Seidewinkel, Havrevænget 31, 4690 Haslev.
C 9209, OZ9LQ, Leif Brodersen, Ullerup, 6384 Avnbøl.
Inddragelser:
C OZ2FE, Johnny Johnsen, Muslingevej 15,
2650 Hvidovre.
B OZ3TL, Tage Helmer Lauridsen, Frodesgade
127, 1., 6700 Esbjerg.
B OZ3WN, Henry Emanuel Christensen, Risingsvej 32, st., 5000 Odense.
B OZ4KL, Knud Lauerberg Christiansen, Kleinsgade 3, 2. th., 1976 København V.
B OZ5MH, Bertel Møhl-Hansen, Søborgvej 8,
5594 Strib.
OX3BQ, Sven Lauge Jørgensen, Godthåb.
OX3OT, Cai Skovbjerg, Danmarkshavn.
(Nu OZ3OT).
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10838 Leif H. Laursen, Lindevej 23, Århus C.
10839 Willy Anders-son, Læssøesgade 67, Århus C.
10840 Sv. Møller, Bevtoft.
10841 Arne Mejlstrup Jensen, Hvalpsund.
10842 Tage Gj. Hansen, „Skovfryd", Østerlars.
10843 Billy R. Børjesson, Nyrup, Sandved.
10844 SM5ZH, Jan Sorbom, Erik Tegelsvåg 41,
Spånga 1, Sverige.
10845 Bent Kragelund Lauritsen, Hvashøj 6, Rud
købing.
10846 Kaj Christensen, Vedelsgade 42, Vejle.
10847
Preben
Christensen,
Knabstrupvej 44,
Brønshøj. (A)
10848 Søren Rasmussen, E. Hansensvej 10, Esbjerg.
10849 Jens Johansen, Rådmandsvej 16, Haderslev.
10850 Johan Bruland, Rosenvænget 116, Hørning.
10851 Karl Emil Petersson, H. C. Andersensvej 36,
st. th., Viborg.
10852 Kurt Tranberg,
Møllevej 3, Øster Marie.
10853 E. A. Hansen, Bagsværd Hovedgade 8 A,
Bagsværd. (A)
10854 Ole Skov, Foldbyvej 74, Kastrup. (A)
10855 John Guldløv
Christensen, Dommervænget
22 D, Roskilde.
10856 Mogens Wegener Nielsen, Dalgas Avenue 21,
Århus C.
10857 Torsten Bo Bojesen, Bøgevej 8, Mejdal,
Holstebro.
10858 Jørn Sodborg,
Købmagergade 18, Vording
borg.
10859 Flemming Jensen, Bredgade 59, Videbæk.
10860 Flemming Drasbæk Pedersen, Sigridsvej 59,
Brabrand.
10861 Bertram Asmussen, Ryesgade 30 B, Køben
havn N. (A)
10862 Ib Ulbæk, Mosevej 6, Ølby Lyng, Køge.
10863 Palle Aase, Nørre Søby.
10864 Jens Møller, Fruevej 16, Søborg.
10865 Vagn Andersen, Elmevej 2, Hobro.
10866 Hans Erik Sørensen, Fjersted, Arnum.
10867 Hans Kure Bonne, Sankt Nikolajvej 9, 2.,
København V. (A)
10868 Poul H. Hansen, Klonemosegård, Himmelev,
Roskilde.
10869 Rolf Lindholm, Valløsgade 27, 1., Vejle.
10870 Bo Gaardmand, 1137 BE, Gedhus, Kølvrå.
10871 Mogens S. Larsen, Koldinggade 17, Frede
rikshavn.
10872 Preben Pihi Nielsen, Dalen 1, Gudhjem.
10873 Alex Frimand, c/o Lykke Nielsen, Carl Lan
gesvej 21, st., København, Valby.
10874 Bent Larsen, Helenevej 18, Odense.
10875 FLKS Steen Jensen, FLD 503, Segen, Års
balle, Rønne.
Atter medlem.
OZ2GJ, Jakob Nissen Lund, Johs. Ewaldsvej 5, Sønderborg.
2700 G. Blaabjerg Sørensen, Holbergsvej 40,
Viborg.
6768
Roald
Taggaard-Nielsen,
Lundebjerggårdsvej
196, 2., Skovlunde.
8472 Orla Larsen, Stræmmelse, Landet, Tåsinge.
2345

oz
Tidsskrift for kortbølgeamatører
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, Kbh. K. (Tømmes 2 gange ugentlig).
Giro-konto: 22116.

☆
Redaktører:
Teknisk: OZ7AQ, Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum, tlf. (01) 95 1113. (Hertil sendes alt teknisk
stof).
Hovedredaktør og ansvarshavende:
Formanden, OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkes
vej 15, 2300 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,
2920 Charlottenlund, tlf. (0166) 7425.
Kasserer: Fru Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
*
Annoncer:
Amatørannoneer: Eru Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34.
Øvrige annoncer:
OZ6PA, Poul Andersen, Peder
Lykkesvej 15, 2300 Kbhvn. S., tlf. (01) 55 63 64.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
*
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Afleveret til postvæsenet den 15. marts 1968.

Amatørannoneer
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord —
mindst 3 kr. — Annoncerne sendes direkte til kas
sereren senest 3 dage før månedens begyndelse
bilagt betalingen i gængse frimærker.___________________
Sælges: Q-multiplier Heathkit OF-l, kr. 125. Tandberg båndoptager, 2 sp., 2 hast., kr. 375. Lübcke
Vario-transformator, 0—250 V, 8 amp., kr. 200.
OZ6DH,
Hansson,
Trekronergade
54,
Valby
—
Va. 10 878.
____________________________
Sælges:
TV-tuner, Philips, med PFC80/PCC88,
65 kr., kørt få timer. 6 nye- rør 6AK5, samlet 20 kr.
6 brugte negerknogler a 5 kr.
M. Christensen, Hejrebakken 30, 3500 Værløse,
tlf. (01) 48 18 70.
Star modtager SR200 i original emballage, kun
brugt til kortvarig demonstration, se februar OZ,
sælges, for kr. 800.
Billet mrkt. „Star" til kassereren._________________________
Sælges: Ny EICO 753 SSB transceiver 20—40—80
m, 180 W PEP, SSB, AM, CW. Tekniske data se OjZ
jan 67, 1850 kr. 1 stk. power for do., 1 stk. MS-7
SSB mikrofon.
Chr. P. Christensen, „Nyvang", Nees, tlf. (07)
88 40 19 mellem kl. 18—19.
Sælges: 1 stk. ny 50 watts modulationstrafo samt
2 stk. EL 34. Trafoen har G2-udtag for EL 34 samt
G2-vikling for det modulerede rør (QQE06/40 eller
lign.). Samlet pris 60 kr. 1 stk. nyt Philips halv
sporstonehoved type Wt 85360, pris 35 kr.
Carsten Jørgensen, OZ7LC, Gormsvej 12, Nyborg,
tlf. (09) 31 17 03.

Sælges: Båndopt.dæk m. forst. fabr. Eltra, kr. 185.
Omformer 32 V/500 V, 0,35 A, kr. 65. Lille oscillograf, Philips (katodestr.rør mangler), kr. 95. Kvik
sølvensretter, Siemens ST 5000/10/30, kr. 45. Radio
m.
FM,
kr.
35.
Profildrejesponstrument,
1
mA,
kr. 18.
OZ3WY, tlf. (01) 95 04 74. _______________________________
Sælges: AA113, Ge, detektor. 1N54A, Ge, general
purpose, pr. stk. 1 kr. 1N94, Si, Vr = 100 V, 10 mA,
high speed. 1N3595, Si, Vr = 150 V, 200 mA, pr. stk.
kr. 1,30. Transistorer: BCY69, Si, 300 mW, Vc =
20 V, /3 = 100, fT = 150 MHz. BC172A, Si, 200 mW,
Vc = 20 V, (3 200, fT = 300 MHz, pr. stk. kr. 2,90.
Zenerddoder 1N708A, 5,6 V. 1N710A, 6,8 V. 1N714 A,
10 V. 1N716A, 12 V. 1N721A, 20 V, pr. stk. 2,90 kr.
Ensretterdioder: Si, 1 amp., 10D1, 100 V, kr. 2,15.
10D4, 400 V, kr. 2,45. 10D6, 600 V, kr. 2,65. 10D10,
1000 V, kr. 3,65. Mindste salg: 15 enheder.
OZ7EX,
B.
Hansen,
8270Højbjerg,
Rosenvangsallé 217.__________________________________________________
Delvis færdigbygget sender 80—40—20 m med 2
store trafoer, 3 instrumenter og i fin hammerlakeret
kabinet, med mike og indbygget modulator (MM1),
sælges for kun 450 kr. Transistorconverter 2 m
CT3 MF 28—30 Mc/s, 125 kr. Converter 2 m, ECC88
2XECP80 og netdel MF 28—30 Mc/s, 125 kr. Køre
klar 2 m sender PM, med delvis færdigbygget modu
lator for AM og med mikrofon (PA QQE03/12, 2 stk.),
500 kr. Enkelte Storno CQM33C7, 350 kr., og Storno
CQM33, 150 kr. Radiotelefoner er excl. moms.
OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, Svanfolk pr. Kon
gerslev 9293, tlf. (08) 11 27 11 164 mellem 18 og 19.
TV-REPARATØR
SE
HER
—
fjernsynsservicesender 'af fabrikatet KLEIN & HUMMEL „TELETEST" sælges billigt, meget velholdt og så god som
ny. Pris 800 kr., ny pris ca. 4000 kr.
Iver Christiansen, Fyensgade 8, 7600 Struer —
postbox 91.
Sælges: HA5K39, 5 W sender-modtager, 2—5 MHz,
CW
og
fone,
med
strømforsyning,
morsenøgle,
hovedtelefon og diagram, 150 kr. Henvendelse
Jørgen Jørgensen, Østervej 38, 4960 Holeby.
Sælges:
Amrk.
Polygon
fiberglas-quad
2-el.
for
10—15 m, komplet i orig. emball., ubrugt, 450 kr.
Hy-gain 5-bånds vertical, type 18AVQ, kun brugt
3 mdr., 385 kr. Haethkit scanalyzer scope, SB-620,
1065 kr.
Købes: StornO' CQM 33-7 med CB 13-4.
OZ7FG, F. Gotschalk, Skovstykket 4, Grenå —
(06) 32 04 48._____________________________________________
SSB-sender bestående af fase type exeiter med
2 stk. 6DQ5 i finalen og med power (lige til stikkon
takten). Geloso modtager G4/214 og m. nuvistor con
verter.
Sælges
meget
billigt
enten
samlet
eller
hver for sig.
OZ5KQ, Ib Jarlkov, tlf. Valby 3516.
Sælges:
Dra'ke-station
bestående
af
R4A,
T4X,
MS4 m. original power, kr. 6200. PA-trin, 1200 watts
m. power, kr. 1200. 2 stk. nye 813 m. sokler, kr. 120.
Tlf. (09) 31 16 60.
Sælges: Kortbølgemodtageren RX60, 6 bånd, 28—
30 MHz, 21—21,45 MHz, 14—14,35 MHz, 7—7,15 MHz,
3,5—3,8 MHz, 1,2—2 MHz. Skalalængde for hvert
bånd 345 mm, HF-trin, med 3 forkredse, krystalfilter 460 kHz, regulerbar båndbredde 4,5 kHz—
250 kHz, krystalkalibrator 100 kHz, støj begrænser,
HF-MF-regulering,
følsomhed
0,5
uV,
signal-støj
forhold ved 1 uV bedre end 20 dB, kr. 1500.
OZ1HC, (01) 42 05 12.

