
Frekvenstrækning af grundtonekrystaller
Af OZ7LX, Egon Halskov, Sigersted gi. skole, 4100 Ringsted

I det følgende beskrives, hvordan et 2-meter 
senderkrystal indkøbt til f. eks. 145.350 MHz 
trækkes 100 kHz nedad til 145.250 MHz. Ar
tiklen fremkommer i tilslutning til debatten om 
den til repeaterbrug uheldigt valgte indgangs
frekvens 145.350 MHz, som har vist sig at give 
gensidige forstyrrelser mellem FM- og SSB- 
trafik.

ITT, som har leveret de fleste af de ca. 150 
solgte krystaller, har ganske vist tilbudt at flyt
te dem i frekvens for en pris af 12 kr. incl. por
to, hvis de sendes samlet, men det vil jo betyde, 
at man skal undvære sit krystal nogle uger. 
For dem, som ikke kan vente, er der en anden 
udvej til nemt og billigt at få flyttet frekvensen.

Metoden er, at man monterer en lille HF- 
drossel direkte i serie med krystallet, d.v.s. på 
krystalfatningen, hvorefter man justerer fre
kvensen til 145.250 MHz på den til krystallet 
hørende trimmer. Metoden kan kun bruges til 
at trække frekvensen nedad.

Bestemmelsen af den nødvendige selvinduk
tion er foregået dels ved forespørgsel hos en 
krystalleverandør og dels ved praktisk måling 
i et parallel-krystal testsæt, G.E.C. type TS- 
193 A, ved hjælp af hvilket man kan måle fre
kvensen ved belastning med forskellige kapa
citeter, samt krystallets ækvivalente parallel
modstand (kaldet EPR-værdien), som giver et

udtryk for krystallets villighed til at svinge.
Nedenfor er vist måleresultaterne for to re- 

peaterkrystaller, et 6 MHz og et 12 MHz.

1. 6056.250 kHz krystal, ITT type C 1310.
Ønskes flyttet til 6052.083. Tallene i paran- 
tes er EPR-værdien, som for 6 MHz krystal
ler bør være mindst 10-12 kΩ.

Uden seriespole:
20 pF 6056.93 (90k)
30 pF 6056.20 (47k)
50 pF 6055.55 (20k)

Med 49 μH i serie:
(100 μH minus 20 vindinger)

  20 pF 6050.20 (15k)
30 pF 6048.15 ( 7k)
50 pF 6046.10 (ca. 3k)

Med 40 μH i serie:
(100 μH minus 25 vindinger)

  20 pF 6052.79 (17k)
30 pF 6051.35 ( 8k)
50 pF 6049.95 (ca. 3k)

Med 35 μH i serie:
(100 μH minus 30 vindinger)

  20 pF 6053.49 (24k)
30 pF 6052.21 (11k)
50 pF 6050.97 ( 4k)

OZ FEBRUAR 1972 41



Resultaterne viser, at der kræves 35-40 μH 
for at få den ønskede frekvens. Da EPR-vær
dien er bedre (højere) ved lav belastningskapa
citet end ved høj, vælges 40 pH seriespole og 
trimmeren skal så drejes lidt ud (til ca. 22 pF 
total over krystallet).

Spolen er lavet ved at vikle ca. 25 vindinger 
af en 100 μH drosselspole, Prahn type 1583/37 
(Storno vare nr. 61.5004-00).
2. 12112.500 kHz krystal, fabrikat ITT,

Storno type 98-8.
Ønskes flyttet til 12104.166 kHz. Desuden 
ønskes en EPR-værdi på mindst 7-8 kΩ 
gælder for 12 MHz krystaller).
Uden seriespole:

20 pF 12114.19 (30k)
30 pF 12112.73 (12k)
50 pF 12111.46 ( 7k)

Med 15 μH i serie:
20 pF 12102.31 (13k)
30 pF 12098.84 (6.5k)
50 pF 12095.48 (ca. 3k)

Med 10 μH i serie:
20 pF 12108.26 (20k)
30 pF 12105.92 (10k)
50 pF 12103.83 ( 4k)

Af resultaterne ses, at den bedste værdi lig
ger mellem 10 og 15 pH, hvilket stemmer godt 
overens med den til mig oplyste teoretiske vær
di 12 /(H. Desværre er dette ikke nogen gængs 
værdi, så man må derfor vælge 10 pH og dreje 
trimmeren lidt ind.

Der er brugt en Prahn drosselspole 10 μH 
1A 20 % -L71/5 (Storno vare nr. 61.5009-00).

Hvis man gerne vil prøve med 15 μH, skal 
man kunne dreje trimmeren så meget ud, at 
den resulterende parallelkapacitet, som krystal
let ser ind i, bliver mindre end 20 pF, og det er 
nok de færreste skifteenheder, som kan opfylde 
dette. Det kan derfor blive nødvendigt at fjerne 
nogle vindinger for at komme ned på 12 μH. 
Forsøg har vist, at hvis man fjerner 10 vindin
ger fra en 15 μH drosselspole, fabrikat Siemens 
type B82501-A-A5 (Storno vare nr. 63.500
00), får man 11,9 μH.
3. 8MHz krystaller:

Afhængig af interessen vil jeg gerne under
søge, hvor stor selvinduktion der kræves for 
fabrikat ITT. Ligeledes vil jeg gerne undersøge 
andre fabrikater af 6-, 8- eller 12 MHz kry
staller.

LITTERATUR - NYT

En virkelig begynderbog.
Ryan Holm: Elementær Elektronik. Gyldendal 
1971. 130 sider, pris kr. 49,25.

Der har været talt og skrevet meget om 
manglende bøger for begyndere, og som forfat
ter til Vejen til Sendetilladelsen (4. udg.) skal 
jeg villigt indrømme, at denne starter et par 
trin oppe ad stigen. Ganske vist kan man, ved 
at følge med i OZ og diverse obscure, kom
mercielle tryksager, tilegne sig en del af det 
manglende, men en acceptabel og samlet vej
ledning har vi ikke kunnet finde.

Det er derfor med glæde, man læser OZ8RH, 
Kaj Ryan Holms bog. Den er beregnet til brug 
i skolen og starter i fin stil med forord både 
til lærer og til elev. Selve stoffet kan imidlertid 
udmærket læses af unge, som ikke har eller har 
haft mulighed for elektronik i fysikundervis
ningen. Endnu bedre: den kan også med fordel 
læses af de mere modne, for hvem elektronik 
først senere er kommet i brændpunktet.

En række stikord kan give begreb om ind
holdet: Symboler, spændingsforskel, strømstyr
ke, modstand, måling heraf. Komponentty
perne beskrevet i ord og fotos. Modstande og 
kondensatorer i serie- og parallel (spoler er 
kun omtalt i forbindelse med transformatorer). 
Jævnstrøm, vekselstrøm, lyd, oscilloskopet. 
Dioder og ensretning, zenerdioden. Ganske lidt 
elementær halvlederfysik, ikke nok til at skræm
me nogen bort. PN-overgange og hvordan dio
der og transistorer fungerer. Astabil og bistabil 
multivibrator - og her er noget, man selv kan 
bygge og afprøve, for afsnit følger om, hvor
dan man selv fremstiller trykt kredsløb og lod
der komponenter i. Der afsluttes med nogle ud
mærkede øvelsesobjekter som en binær tæller 
(med noget om binære tal), flere LF-forstær- 
kere m. m. Radiodelen er yderst rudimentær, 
men det øvrige stof, der behandles, er såmænd 
rigeligt for begynderen.

Vi har her fået en begynderbog, som på pro
fessionel måde løser det problem, som EDR's 
skrinlagte bogprojekt var beregnet til. Den 
anbefales alle begyndere som en forlober til 
Vejen til sendetilladelsen, som den supplerer 
på udmærket måde . 7aq.
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Skriftlig teknisk prøve, 28. maj 1971

1. a) Tegn principdiagram af en trepunktskob
let transistoroscillator (Colpitts). 

b) Beregn spolens selvinduktion, når fre
kvensen skal være 14 MHz, og kapacite
ten af de to kondensatorer i svingnings
kredsen er henholdsvis 200 og 1000 pF. 
Der ses bort fra transistorens indre kapa
citeter.

2. a) Vis hvorledes et oscilloskop uden kipge
nerator forbindes til en AM-telefonisender 
for modulationskontrol og tegn billedets 
udseende ved modulationsgraden 60 %. 

b) Hvorledes ville billedet se ud, hvis sen
deren var:
1) En SSB-sender, moduleret med en en

kelt sinusformet tone?
2) En SSB-sender, moduleret med to lige 

kraftige sinusformede toner med for
skellig frekvens?

3) En moduleret FM-sender?

3. a) Hvorledes varierer frekvenssvinget ved
henholdsvis en FM-sender og en PM-sen- 
der (fasemodulation) med frekvensen af 
LF-signalet, som tilføres senderen, når 
LF-signalets amplitude holdes konstant?

b) Hvorledes varierer frekvenssvinget ved 
henholdsvis en FM-sender og en PM-sen- 
der med amplituden af LF-signalet, som 
tilføres senderen, når modulationsfre
kvensen holdes konstant?

c) Angiv det omtrentlige udseende af det ud
sendte spektrum (opløst i enkeltfrekven
ser) ved modulationsfrekvensen 2500 Hz 
og frekvenssvinget ± 6 kHz.

4. En AM-sender med virkningsgraden 60 % 
og en SSB-sender med virkningsgraden 50% 
er begge indrettet for den for amatørstatio
ner af kategori A højst tilladte effekt. Hvor 
mange decibel er effekten fra SSB-senderen 
højere end den samlede sidebåndseffekt fra 
AM-senderen, når SSB-senderen er fuldt ud
styret med en sinusformet tone og AM-sen- 
deren 100 % moduleret?

5. Angiv hvorledes man kan foretage impe
danstilpasning mellem:
a) en midtpunktsfødet halvbølgeantenne og 

en 600 ohms fødeledning,
b) en foldet dipol og en 75 ohms fødeled

ning.

6. Tegn principdiagram af en simpel to-trins 
krystalstyret sender for telegrafi med triode- 
udgangstrin. Anodekredsen udformes som et 
pi-led. Såvel telegrafnøglen som spolen i 
anodekredsen skal være berøringssikker med 
hensyn til højspænding. Antennetilslutningen 
skal være ekstra sikret imod at føre høj
spænding i tilfælde af kondensatorgennem
slag.

7. Hvorledes kan man på en AM-superhetero- 
dynmodtager til amatørbrug modtage
a) et SSB signal?
b) et FM signal?

8. I et senderudgangstrin er indsat en katode
modstand på 100 ohm for at undgå ødelæg
gelse af røret ved svigtende styring, idet git- 
terforspændingen i øvrigt fremkommer via 
en gitterafleder på 5 kiloohm. Højspændings
kilden afgiver 800 volt. I skærmgitteret er 
indsat en modstand på 10 kiloohm. Anode
strømmen er 100 mA, skcermgitterstrømmen 
10 mA og styregitterstrommen 5 mA. Be
regn:
a) Gitterforspændingen,
b) Skærmgitterspændingen,
c) Den tilførte anodeeffekt.

9. Mellem en mikrofon og en forstærker med 
ren ohmsk indgangsimpedans på 600 ohm 
indskydes en kondensator til afskæring af de 
lave frekvenser. Beregn kondensatorværdien, 
når afskæringsfrekvensen (hvor dæmpningen 
er 3 dB) skal være 300 Hz. Mikrofonspæn
dingen antages at være frekvensuafhængig.
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Besvarelse.
1. a) Se fig. 1. Der er helt set bort fra, at 

transistoren naturligvis skal have passende DC- 
spænding. Cl er den mindste og C2 den største 
af kondensatorerne, svarende til, at transisto
ren har stor impedans set fra Cl og lille impe
dans set fra C2. Transistoren fungerer som for
stærker, og vi kan selv bestemme, om vi vil 
lægge stel på B - hvorved vi får en jordet 
basis-forstærker - eller på E, der giver os en 
jordet emitter-forstærker. Eller om vi eventuelt 
vil sætte stel på C, hvorved vi får en jordet 
kollektor-forstærker, også kaldet emitterfølger. 
I alle tre tilfælde er virkemåden ganske den 
samme.

Fig. 1

Når m = 0,6 kan vi ved hjælp af lidt simpel 
aritmetik finde ud af, at B = 4A, hvorefter fig. 
2b kan tegnes korrekt.

bl) Når en SSB-sender moduleres med en 
enkelt, ren tone, fås et CW-signal, altså en 
»umoduleret bærebølge« i AM-sprog. Den ser 
ud som på fig. 2b 1.

1b

2b1

2b2.

b2) Med et totonesignal får vi figuren fig. 
2b2, hvis vi ellers er så heldige at undgå fase
drejning af X- og Y-signalerne i forhold til hin
anden.

b3) En FM-senders HF-amplitude er kon
stant, så vi vil få samme billede, som af en 
umoduleret bærebølge, se fig. 2b 1.

3. a) FM-senderen: frekvenssvinget (delta-f) 
er konstant, når tonehøjden ændres af det mo
dulerende signal.

PM-senderen: frekvenssvinget vokser pro
portionalt med modulationsfrekvensen, d.v.s. at 
fordobling af modulationssignalets tonehøjde 
giver fordobling af frekvenssvinget.

b) Modulerer vi med konstant tone (f. eks. 
1000 Hz), kan vi ingen forskel se på FM og 
PM. I begge tilfælde vil f. eks. 3 dB forøgelse 
af tonens amplitude medføre 3 dB forøgelse af 
frekvenssvinget.
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b) Svingningskredsen består af spolen med 
selvinduktion L og kondensatoren sammensat 
af Cl og C2 i serie med resulterende kapacitet:

0,167 nF = 167 pF. 
Frekvensen skal være 14 MHz, og vi bruger 

formlen

2. a) Se fig. 2a. Oscilloskopet består blot af 
et katodestrålerør, hvis afbøjningsplader X-X 
og Y-Y er ført ud direkte. En sådan simpel 
metode kan nu udmærket anvendes, når blot

hvor f skal indsættes i MHz, L i μH og C i pF. 
For at finde L ombyttes f2 og L og den ovenfor 
fundne kapacitet indsættes:

Fig. 2a

man tager hensyn til de nødvendige DC-spæn- 
dinger. Spændingen til vandret afbøjning fås 
fra den modulerende LF-spænding (tone eller 
tale), den lodrette afbøjning tages fra den mo-

dulerede HF, f. eks. ved at linkkoble den viste 
afstemningskreds til udgangstrinets tankkreds 
eller til antennekablet. Vi får så den på fig. 2b 
viste figur (trapez), hvoraf vi får modulations
graden ved at måle de to lodrette siders længde 
med en målestok direkte på skærmen. Modula
tionsgraden m bliver så



Dette er netop den første værdi at m, hvor 
bærebølgen forsvinder. Tilbage er to første or
dens sidebånd, der hvert har den halve ampli
tude af bærebølgen uden modulation. Endvi
dere to anden ordens sidebånd også næsten 
halvt så store som den oprindelige bærebølge 
samt to tredie ordens sidebånd på ca. 0,2 gange 
den oprindelige bærebølge. Sidefrekvenserne 
ligger med 2500 Hz indbyrdes afstand. Se fig. 
3c.

10 gange logaritmen af dette tal er 2,2 dB, 
som er det søgte resultat.

4. Ifølge de nye »Bestemmelser om amatør
radiostationer« af I. marts 1971 udgivet af 
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæse
net er den højest tilladte effekt 500 W DC-

b) Den foldede dipol har 300 ohms impe
dans, så her skal vi transformere den modsatte 
vej. Fødeledningen på 75 ohm er sikkert co- 
axial-kabel, så her skal vi transformere 600 
ohm balanceret til 75 ohm ubalanceret, og det 
gøres med en toroidespole (ferrit-ringkerne) 
med to bifilare viklinger, se fig. 5b.

6. Se fig. 6. Vi nøgler oscillatoren i katoden, 
idet vi antager, at VI er et rør med rimelig

AMT.

effekt til senderens udgangstrin. AM-senderen 
vil derfor afgive 60 % af 500 W eller 300 W. 
Moduleres denne sender 100 %, bliver den 
sidebåndseffekt, vi skal regne med, halvdelen 
af de 500 W lig med 150 W. SSB-senderens 
ene sidebånd indeholder 50 % af 500 W lig 
med 250 W. Det ønskede antal dB fås derfor 
af forholdet mellem de to sidebåndseffekter,

A = 5^0 = 1,67.
150

stejlhed, så det bliver cut-off ved under 24 V, 
hvorved undgås, at højere spænding end 24 V 
kan findes over nøglen. Da PA-trinet er en 
triode, er det nødvendigt med neutrodynstabili- 
sering, og denne må tilvejebringes med en git
terkreds med midtpunkt, fordi pi-ledet i udgan
gen ikke giver en veldefineret fasedrejning på 
180° og konstant omsætningsforhold. Spolen L 
i pi-ledet er isoleret fra højspændingen +B2 
med en kondensator og sikret mod gennemslag
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c) Den størrelse, der bestemmer forholdet 
mellem amplituderne af bærebølgen og de en
kelte sidefrekvenser, er modulationsindexet m. 
Det findes af

5. a) En midtpunktsfødet halvbølgeantenne 
har en fødeimpedans på ca. 75 ohm. Vi skal 
derfor bruge en transformer med impedans
omsætningsforhold 8 gange. Det er lidt besvær
ligt at fremstille en passende transformer på 
toroide, men en kvartbølge 2-trådslinie kan 
gøre det. Den karakteristiske impedans bliver



af denne ved hjælp af en HF-drossel fra ud
gangen til stel (jord). Slår kondensatoren igen
nem, kortsluttes højspændingen, og så skulle 
der gerne sidde en sikring heri, som går før 
droslen brænder over!

7. a) SSB medtages med beat-oscillator 
(BFO) tilsluttet, idet AGC’en slås fra og HF- 
forstærkningen indstilles til laveste brugelige 
niveau med RF gain-kontrollen.

b) FM modtages enten som SSB eller blot 
ved at indstille skævt på stationen, hvorved no
get af FM’en omdannes til AM i MF-forstær- 
keren.

8. Se fig. 8. Ved en »gitterspænding« kan 
man forstå enten gitterets spænding i forhold til 
stel (sådan som man normalt måler), eller 
spændingen i forhold til katoden (det er denne, 
der har betydning for rørets opførsel). Her er

katoden hævet over stel idet der gennem de 
100 ohm går 100+10 + 5 mA = 115 mA, 
hvorved vi får en katodespænding på 100 ohm 
gange 0,115 A = 11,5 V.

a) De 5 mA giver 25 V spændingsfald over 
gittermodstanden på 5 kohm. Dat gitteret er 
negativt og katoden positiv i forhold til stel, 
skal de to spændinger adderes, og vi får en vir
kelig gitterforspænding på 36,5 V.

b) Der løber 10 mA i 10 kohm, hvilket giver 
et spændingfald på 100 V. Skærmgitteret får 
altså spændingen 800 + 100 = 700 V i for
hold til stel. I forhold til katoden fås 700 + 
11,5 = 688,5 V.

c) Anodespændingen er 800+11,5 = 788,5 
V. Effekten bliver derfor 788,5 ■ 0,1 = 78,85 
w

Kommentarer.
Desværre er opgaverne og besvarelserne ved 

en fejl ikke blevet bragt umiddelbart efter prø
vens afholdelse, hvilket vi meget beklager. Vi 
har ment det rigtigst først at bringe dette op
gavesæt og i et af de førstkommende numre 
dernæst opgaverne for 25. november 1971.

Besvarelserne gør ikke krav på nogen form 
for autorisation, og nogle af opgaverne vil kun
ne besvares tilfredsstillende på noget afvigende 
måde.

Det foreliggende opgavesæt må siges at være 
meget reelt, men man skal passe på, at tiden 
ikke løber fra en. Der er næppe for ret mange 
tid til at renskrive løsningen. 7aq.

Rettelse.
I OZ6PN’s artikel 70 cm nuvistorconverter 

har trykkeriet tabt et par linier på gulvet:
Side 2, 1. spalte, 2. afsnit, 3. linie: 
loddede subminiaturerør, men en forsøgsopstil
ling har været prøvet med følgende rørbestyk
ning: EF 91 - EEC 81...................

Side 3, 1. spalte, 2. afsnit, 5. linie:
96 MHz kontrolleres med gitterdykmeter. 288 
MHz kan normalt ikke måles med et alminde
ligt gitterdykmeter, så..................

Det er sætningerne med kursiv, der mangler 
i bladet. Vi beklager den dårlige korrekturlæs
ning! Red.
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9. Se fig. 9. Regner vi med, at mikrofonens 
impedans er meget lille i forhold til de 600 
ohm, den belastes med, vil 3 dB-punktet findes 
der, hvor kondensatorens impedans er 600 ohm:

Fig. 9



Fotokopiering af printtegninger
Af OZ4RH, C. E. Finding, Møllevangen 49, 4200 Slagelse

OZ’s forfattere er efterhånden blevet flinke 
til at ledsage deres artikler med printtegninger, 
og mange af disse er nydeligt, helt professionelt 
udført. Desværre må man jo kopiere printteg
ningen med »håndkraft«, og så er tegningen ik
ke nær så pæn mere, og ofte kommer man til 
at lave en fejl, der ødelægger det hele. Selv om 
lysfølsom lak nu både er billig og let at få fat i, 
mangler der alligevel at få den fine tegning 
over en maske, som man så kan belyse den 
lysfølsomme printplade igennem.

Men også dette problem kan klares. Der er 
to metoder, negativmetoden og positivmetoden.

Negativmetoden anvender en maske, der er 
negativ, d.v.s. sort, hvor kobberet skal ætses 
væk og klar, hvor kobberet skal blive. Positiv
metoden anvender en maske der er positiv, alt
så sort, hvor kobberet skal blive, ligesom de 
allerfleste printtegninger. Positivmetoden er 
lidt dyrere og lidt mere indviklet end negativ
metoden, men anvender almindeligt fotoudstyr, 
et fotografiapparat, der kan fotografere på kort 
afstand, og et forstørrelsesapparat. I begge til
fælde skal anvendes et fotografisk materiale, 
der hedder »Lithfilm«. Det fremstilles af de 
fleste større fotofirmaer, jeg anvender Ilford, 
men Kodak er vist mere almindeligt, lettere at 
få fat i. Der er ingen forskel i anvendelse eller 
resultater. Desuden skal man have den tilhø
rende fremkalder, almindelig fremkalder giver 
væsentlig ringere resultater, er måske helt ubru
gelig. Og så til arbejdet.

Positivmetoden:
Først skal printtegningen fotograferes. Da 

tegningerne er ret små, må de fotograferes på 
nært hold, da tegningen helst skal fylde nega
tivet helt ud. Derfor må apparatet kunne tage 
skarpe billeder på 10-12 cm afstand, enten

med bælgudtræk, mellemringe eller med forsats
linser. Forsatslinser er ret gode, og kan anven
des på de fleste fotoapparater. Spørg fotohand
leren. Hvis man har et énøjet spejlrefleks, er 
der ingen problemer, men mindre kan altså gø
re det.

Filmen bør være en hård film, d.v.s. én med 
lav følsomhed. De giver iøvrigt også de skar
peste billeder. En almindelig film kan altså 
bruges, men en speciel »dokumentfilm« som 
Agepe fra Agfa giver bedre resultat, og da den 
er billigere og lettere at anvende, kan den 
varmt anbefales.

Altså, man tager et billede, eller hellere et 
par stykker, med forskellig indstilling af lukker 
og blænde for en sikkerheds skyld. Apparatet 
bør stå urokkelig fast, i et stativ eller lignende, 
og med en belysning, der kommer fra mindst 
to lamper, der anbringes på hver sin side af 
bladet, 45° skråt til hver side, så belysningen 
bliver så ens over tegningen som muligt, men 
sådan at lamperne ikke spejler sig ind i appa
ratet. Agepe’s følsomhed er ca. 10 DIN, men 
har man ingen belysningsmåler, vil to lamper 
på hver 150 W, anbragt ca. 50 cm fra bladet, 
give en eksponeringstid på 1 sekund ved blæn
de 8. men husk! flere billeder, f. eks. 1 sec., 
½ sec., 1/4 sec. Så skal filmen fremkaldes.

Agepe tåler rødt lys. Derfor slukker man 
altså lyset, tænder det røde lys, og tager filmen 
ud uden at spole tilbage. I mørkekammer alt
så! Klipper det eksponerede stykke af filmen af 
og gemmer resten til næste gang.

Filmen fremkaldes lettest i en almindelig pa
pirfremkalder, og da det røde lys er tændt, kan 
man følge slagets gang. Ca. to minutter. Der
efter stopbad, fikserbad, skylning og tørring 
som alle andre fotomaterialer. Tørringen frem- 
skyndes meget, hvis man efter skylningen ba
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der filmen kort i sprit (uden acetone) og så 
hænger den til tørring.

Når filmen er helt tør, kommer næste skridt, 
forstørrelse. Og her skal Lithfilmen anvendes. 
Men først skal den rigtige forstørrelse findes. 
Når filmen, altså det færdige negativ, er sat i 
forstørrelsesapparatet, stiller man først ind så 
det nogenlunde passer. Så tager man det blad, 
printtegningen er i, og lægger printtegningen 
ind under forstørrelsesapparatet. Derved kan 
man stille apparatet, til »lysbilledet« og print
tegningen passer nøjagtigt sammen, så er stør
relsen rigtig. Man kan også måle sig frem.

Lithfilmen, der også tåler rødt lys, belyses 
som almindeligt fotopapir, og fremkaldningen 
er også helt almindelig, den tager blot lidt læn
gere tid, ca. 5 minutter. Men det er let at se, 
når den har fået nok, for lige før afslutningen 
bliver filmen ret pludselig fra at være alminde
lig sort, som et almindeligt billede, til at være 
helt kulsort, i de mørke områder. Når dette 
skift er overstået er fremkaldningen færdig. Så 
følger stopbad, fikserbad, skylning og tørring, 
uden sprit, ganske som sædvanligt. Og så er 
forberedelserne ved at være forbi. Det er en 
lang vej, men der kan skydes genvej ved at 
bruge negativmetoden. Men derom senere.

I mellemtiden kan man passende klargøre 
printpladen. Den skal skæres til, renses og pud
ses, og til sidst helst affedtes med cellulosefor
tynder. Så skal den dækkes med fotolak. Dette 
skal jo altså være positiv fotolak. Den fås på 
sprøjteflaske, så den er nem at påføre.

Lakken er ikke ret lysfølsom, så et mørke
kammer er ikke nødvendigt, kun almindeligt 
dæmpet lys. Når lakken er tør, er alt klart. Ma
sken, altså lithfilmen, lægges på, og lægges fast 
til med små lodder eller med en tynd glasplade. 
Husk at vende filmen rigtigt, så den ikke spejl
vendes. Og så belysning med en højfjeldssol 
eller kviksølvlampe. Der skal meget lys på, ved 
en halv meters afstand ca. 20 minutter, ved 25 
cm afstand ca. 5 minutter. Så skal printpladen 
»fremkaldes« i den medfølgende »fremkalder«. 
Der sker i virkeligheden det, at den belyste lak 
forsvinder, mens den ubelyste bliver tilbage. Så 
skal printpladen tørres, helst ved lidt varme, og 
tilbage er kun ætsningen. Lakken er mod
standsdygtig mod såvel ferriklorid, som min fa- 
voritætsevædske, der består af: 1 del saltsyre, 
1 del 40 % brintoverilte og 2 dele vand. Ætsetid 
ca. 1 minut! Printpladen er færdig. Lakken vir
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ker også som loddelak, og skal altså ikke ren
ses af.

Negativmetoden:
er meget hurtigere, men kan kun bruges, hvis 
man har et fotografiapparat, der kan tage film, 
der er så stor som printtegningen, altså et gam
meldags pladekamera med planfilmkassetter el
ler -indsats. Apparatet indstilles til 1:1 fotogra
fering ved at læse objektivets brændvidde, og 
indstille den dobbelte afstand fra film til linse, 
altså »dobbelt udtræk«. Skarphedsindstilling 
foregår ved at flytte hele kameraet op og ned 
over den tegning, der skal kopieres. Kameraet 
lades med Lithfilm, der altså skal købes i en 
størrelse, der passer til apparatet. Følsomheden 
er også ca. 10 DIN, men husk at lægge 2 blæn
der til, det dobbelte udtræk »sluger« to blæn
detrin. Ved samme belysning som ovenfor: 1 
sekund, blænde 5,6. Filmen fremkaldes, og 
man er færdig. Men masken, man får, er nega
tiv, og printpladen skal altså have negativ foto
lak. Kodaks printed cirkuit resist og fremkal
der, der fås hos Struers, er meget billigere, men 
ikke på sprøjteflaske.

Desværre kræver begge metoder en del er
faring i almindeligt fotoarbejde, og en del kost
bart udstyr.

Tænk hvis OZ gik over til at trykke printteg
ninger: a) kun på een side, helst halvgennem
sigtigt papir, b) negativ, c) spejlvendt, så tryk
ket vender mod printpladen.

Tjae - så var denne artikel overflødig!
OZ4RH

TR’s kommentar
Vi har tidligere modtaget opfordring til at 

trykke printtegninger på klart plasticfolie samt 
til at trykke dem i negativ. Af økonomiske 
grunde må vi nu nok fortsætte som hidtil, men 
såfremt der er overvejende læserstemning for 
at trykke i negativ, kan vi godt gå over til det - 
tilkendegivelser efterlyses! En bedre løsning 
(synes vi selv) er på bestilling at levere positive 
eller negative film, fremstillet udfra den master
film, som trykkeriet alligevel altid fremstiller 
til at lave klicheen efter. Såfremt der er stem
ning for det, kan vi sikkert få en fordelagtig 
ordning med trykkeriet. Eller måske en af 
printleverandørerne vil fremkomme med til
bud? 7AQ
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Simpel standbølgedetektor-Rhotector

Fig. 1. Foto af printpladen. Z til højre. Modstandene 
i broen er her 1 % metalfilm. Kondensatorerne er 
nogle små skivekondensatorer. Den lyse ring skyldes 
refleks fra blitzen. Undskyld!

Data:
Frekvensområde: 0,5 til 500 MHz.
Ubalance (Return Loss):

0,5-300 MHz 30 dB (SWR ~ 1,06). 
300-500 MHz 25 dB (SWR ~ 1,12).

Detektor polaritet: pos.
Reference: 50 ohm.
Max. input: 0,5 W = 5 Veff.
En Rho-tector, eller rettere sagt en Rho- 

detector er en speciel form for standbølgede- 
tektor. Den udmærker sig ved at være brugbar 
over et stort frekvensområde, nøjagtig og først 
og fremmest meget simpel. Der er ingen trans
formatorer eller andet skummelt en amatør har 
svært ved at lave.

Diagrammet ses på fig. 2. I realiteten er der 
tale om en ganske simpel modstandsbro, hvor 
de to 47 ohm modstande udgør de to sider, de 
to 100 ohm modstande en 50 ohms reference 
og den ukendte impedans den fjerde og sidste
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gren i broen. Diodedetektoren måler spændin
gen over den ene diagonal i broen, og HF-en 
tilføres over den anden. Er der balance i broen 
— det vil sige at den ukendte impedans er 50 
ohm — vil der ikke være nogen spænding over 
dioden, og det ensrettede output er derfor nul. 
Er der ikke balance i broen vil der være en 
HF-spænding over dioden. Denne ensrettes og 
kan måles med et DC-voltmeter. For at få et 
stort DC-output er det vigtigt, at voltmeteret er 
højimpedant, men et simpelt universalinstru
ment kan dog også anvendes, selv om det går 
ud over følsomheden. Vær opmærksom på, at 
denne standbølgedetektor ikke kan indskydes 
mellem sender og antenne, idet hovedparten af 
den tilførte effekt absorberes i broen. Den kan 
altså ikke erstatte den standbølgedetektor, der 
ofte er indskudt mellem sender og antenne-

OUT
Fig. 2. Diagram.

afstemningsled. Da Rho-Tectoren derimod er 
relativ følsom, er den meget velegnet til at måle 
indgangsimpedansen af apparater, antenner 
(kun lidt effekt udstråles til at genere de andre 
på båndet), modtagere etc. Da konstruktionen 
er bredbåndet, kan den også bruges til swee-
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Fig. 3. Print i 1 :1. Materiale 1,5 mm glasepoxy. 
Underside er belagt med kobber.

pede målinger - for de der måtte have adgang 
til sligt udstyr! Målenøjagtigheden er væsentlig 
bedre end de fleste amatører har brug for. De 
fejl, broen har, kan, groft sagt, siges kun at 
være af betydning, når man måler på standbøl
geforhold under 1,1.

For at få et rimeligt DC-output skal broen 
tilføres et signal, der er større end 0,1 til 0,2 
volt. Og hvis man bruger den efter en sender, 
vil det nok være klogt at fjerne PA-rørene 
først! Effekten fra en lovlig Walkie Talkie — 
findes den? — er meget passende.

Hvis man vil kende størrelsen af standbølge
forholdet, kan man forbinde en modstand i ste
det for den impedans, man vil finde, og så 
variere modstandsværdien, til man får samme 
DC-output som med den ukendte impedans. Så 
ved vi, at modstanden har samme standbølge
forhold som den ukendte, og standbølgeforhol
det er da kendt. Er modstanden for eksempel 
33 ohm, vil det svare til et standbølgeforhold 
på 50/33 = 1,5. Senere vil der blive vist en 
kurve, efter hvilken man kan finde output for 
et vilkårligt standbølgeforhold, når output for 
et enkelt standbølgeforhold er kendt.

ret på undersiden bores forsigtigt væk omkring 
hullerne, så der ikke kommer kortslutninger til 
stel. Dog skal kobberet på undersiden ikke 
bores væk under de 3 »frie« boller på oversi
den, idet ledningerne her netop skal loddes til 
stel!

Forbindelsen mellem printpladen og stik
kene på forpladen foregår ganske simpelt ved 
at lodde centerlederen på BNC-stikkene til de 
brede terminaler på printet, idet stikkene er pla
ceret med en afstand, der netop svarer til af
standen mellem terminalerne på printet. Det 
skraverede areal på komponentplaceringsteg
ningen fig. 4 er først filet væk. Endelig loddes 
stel på printet fast til stel på stikkene. Det er 
en lidt rå behandling, men man får til gengæld 
en meget fin HF-forbindelse med lavt standbøl
geforhold. Og det er jo nok så vigtigt.

Enheden kan også anvendes til andre typer 
HF-stik end type BNC, men muligvis bliver 
den så ikke helt så god i den høje ende af fre
kvensområdet. Men skal man bruge den til KB 
er det jo ligegyldigt. Men lad mig lige anbefale 
BNC-stik. Det er nok det mest standardiserede

Fig. 4. Komponentplacering. Det er ikke nødvendigt 
at anvende de viste 1 % komponenter, da de fleste 
kulfilmodstande i praksis er gode nok. Udskæringer
nes størrelse afhænger af de benyttede stik. Udskæ
ringen skal være så stor, at printpladen støder mod 
stel på BNC-stikkene således at det er let at lodde 
stel på stik og printplade sammen.

Mekanisk opbygning.
Enheden er opbygget i en lille støbt dåse 

med 3 BNC stik på forpladen: DET, OUT, RF 
IN og Z hvor Z er den ukendte. Komponen
terne er monteret på en lille dobbeltsidet print
plade - materialet er 1,5 mm glasepoxy, se fig.
3. Det viste ledningsmønster er oversiden, kob
beret på undersiden udgør et stelplan. Kobbe

stik i verden - om man må udtrykke sig sådan. 
De fleste kommercielle apparater til effekter 
under nogle watt og frekvenser under 1 GHz 
anvender dette stik. På kortbølgeområderne kan 
man sende 100 watt gennem stikket, og på læn
gere sigt vil BNC og N-konnektorer nok blive 
de dominerende — også på amatørmarkedet. I 
OZ har der været annoncer for disse stik til
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rimelige priser for nogen tid siden. Den gamle 
UHF-konnektor (den hedder sådan, fordi den 
er absolut uegnet til UHF) vil nok langsomt 
forsvinde. Og det skal jeg ikke begræde.

Betjeningsvejledning.
Forbind et - helst højimpedant - DC-volt- 

meter til »DET OUT«, en signalgenerator med 
rimelig udgangseffekt - ca. 1 volt over 50 ohm 
- (rør-gitterdykmeter) til »RF IN« og endelig 
den impedans, der skal måles til »Z«. Bemærk 
DC-output, og find en modstand, der forbun
det over Z giver samme udslag, og regn deref
ter standbølgeforholdet ud. Man kan også

gangsspænding på 150 mV. SWR = 2 svarer 
til 2,8 på fig. 5. For SWR = 1,5 ville vi få 
150/28 mV = 53,6 mV. Med den ukendte på 
Z måler vi en DC-spænding på 34 mV. De 34 
mV normeres i forhold til 53,6 mV: E = 
34/53,6 = 0,63 og af fig. 5 aflæser vi da 
standbølgeforholdet for den ukendte 1,38 ~ 
1,4.

Betingelsen for at man kan regne på denne 
måde er, at belastningsimpedansen på DC-ud- 
gangen er konstant - og helst høj. Endelig kan 
der komme fejl, hvis udgangsspændingen (DET 
OUT) bliver stører end 200 mV. Men det er 
nu nok mindre korrektioner. Endelig kan der

Fig. 5. DC-udgangsspænding for forskellige standbøl
geforhold når udgangsspændingen er 1 for SWR = 
1,5. Kurven kan anvendes, blot man kender udgangs
spændingen for et enkelt - vilkårligt - star.dbdgefor- 
hold. Se tekst.

bruge kurven fig. 5. Den viser udgangsspæn
dingen for forskellige standbølgeforhold, når 
udgangsspændingen er 1 for et standbølgefor
hold på 1,5. Den kan man anvende, når man 
kender udgangsspændingen for blot et - tilfæl
digt - standbølgeforhold. Med en 100 ohm 
modstand over Z (SWR = 2) måler vi en ud

blive lidt større fejl, når standbølgeforholdet 
er meget stort - større en 3 -, og standbølge
forhold større end 6 kan ikke måles med 
rimelig nøjagtighed — idet de, set fra broen, 
nærmest svarer til en tomgang.

Alt i alt er det et lille simpelt, billigt og 
meget anvendeligt instrument. NG
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Foto nr. 13

RX-FYN afsnit 4

Print 200-1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 42, 
Komponentplacering, fig. 43 og foto 
nr. 2 og 13,
Kredsløbsdiagram, fig. 44, 
Spoleviklingsdiagrammer, fig. 45 og 46, 
Spolerne Li og L2 vikles på samme måde 

som L3 i 100-1. Vær opmærksom på, at det 
bliver den rigtige spole, der placeres det rigtige 
sted, idet forbindelsesterminalerne på de to el
lers identiske spoler ikke er ens.

L3 - oscillatorspolen - vikles på en keramisk 
spoleform, Tage Schouboe nr. 6.119, der har 
10 riller. Den er i bunden forsynet med et ca. 
4 mm rundt hul, der bruges ved fastspændin
gen af spoleformen på printet, idet der sættes 
en 3 mm skrue gennem dette hul, ned gennem 
printet, hvor det fastspændes ved hjælp af en 
møtrik.

Viklingen foretages med 0,3 mm lakisoleret 
kobbertråd med ialt 59,5 vindinger fordelt 
over 9 riller med 7 vindinger i hver af de før
ste 8 riller og 3,5 i den 9. Selve viklingen fore
tages således:

Tråden føres 2 gange gennem det nederste 
af de små huller der går igennem ribberne på 
spoleformen, således at der bliver en fri ende 
på 2-3 cm. Ved at føre spoletråden 2 gange
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gennem det samme hul opnår man, at „låse“ 
den fast, hvilket er ret vigtigt, idet en oscilla
torspole på grund af sin frekvensbestemmende 
funktion skal vikles meget stramt og fast. For
inden viklingen påbegyndes, kan man lægge 
hele det stykke kobbertråd der skal bruges, ca.
2,5 m, på en varm radiator eller lign., så den

Fig. 42 1:1
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opnår en temperatur der i alle tilfælde vil over
stige den temperatur, spolen senere vil blive 
udsat for. Selv om tråden ved denne opvarm
ning kun kommer op på en temperatur på 35
40° C., vil metallets reaktion herefter blive en 
sammentrækning. Hvor lille denne end måtte 
være, vil det under alle omstændigheder være 
bedre end en udvidelse, hvorved spolen ville 
blive løs med deraf følgende ustabilitet. Der 
kan være en vis sport i at følge en modparts 
sender, når denne driver stille hen over bån
det, men noget af glansen går af det, hvis ens 
egen modtager er i zig, når den andens sender 
er i zag. Spolens nederste ende er nu forsvar
ligt fastgjort og tråden varmet op. Tråden fø
res nu ud og ind mellem et par fingre så man 
får et godt og solidt tag i den. Medens man 
drejer spoleformen med den anden hånd, læg
ges tråden stramt ned i bunden af rillen, an
den omgang i samme rille lægges ned ved si
den af, tredie ovenpå mellem de første og så 
fremdeles, til alle 7 vindinger ligger i første 
rillesæt. Tråden føres nu skråt op til andet rille
sæt og proceduren gentages. På spoleformen 
er der ialt 4 ribber, kalder vi ribben med hullet 
ved spolens begyndelse for nr. 1, vil skråt op

sige, at næste omgang, andet rillesæt, for så 
vidt starter på ribbe nr. 2, men første vinding 
er færdig, allerede når vi når ribbe nr. 1. Før
ste vinding i et nyt rillesæt skal altså være 
„skæv“. Efter at have viklet 8 rillesæt med 
hver 7 vindinger, føres tråden på vanlig vis op 
i rillesæt nr. 9, hvor der vikles 3,5 vindinger. 
Herved når man frem til ribbesæt nr. 3, hvori 
der også er huller. Tråden klippes af 6-7 cm 
fra sidste vinding og føres 2 gange gennem det 
øverste hul i ribbesættet. Den nederste ende af 
spoletråden, den „kolde“ ende, afisoleres fra en 
afstand af ca. 5 mm fra spolen og udefter, den 
øverste afisoleres fra en afstand af ca. 20 mm. 
Ved hjælp af en 3 mm skrue med tilhørende 
møtrik spændes spoleformen fast på printet på 
en sådan måde, at den kolde ende vender ind 
mod Novalsoklen i midten. Den afisolerede 
ende føres ned gennem hullet lige ved siden af 
spoleformen. Den varme ende føres gennem

Fig. 44.
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NEOSID KLEINFILTER set fra oven

hullet næsten helt ude i siden, hvor den har 
forbindelse bl. a. med 56 pF kondensatoren. 
Selve spoleformen skal spændes godt fast, da 
den fungerer som „håndtag", når oscillator
printet skal anbringes i modtageren. Kigger 
man nærmere på foto nr. 13 vil man bemærke 
to afvigelser fra det her beskrevne. Dels, at 
der kun bruges otte riller og dels, at der er ind
sat en jernkerne i spoleformen. Da jernkernen 
kan give bidrag til ustabilitet, er det hensigts
mæssigt at undgå denne, hvorfor der, efter at 
fotografiet blev taget, er eksperimenteret vide
re med vindingstal m. v. Når kernen blev fjer
net og vindingstallet samtidig blev forøget end
te afstemningen af oscillatoren med at den nu 
dækker området fra 2,200 MHz til 2,705 MHz 
og har en forholdsvis lineær karakteristik. De 
første 300 kHz fylder 64 % af skalaen.

Print 300-1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 47,
Komponentplacering, fig. 48 og foto nr. 2,
Kredsløbsdiagram, fig. 49.
Det mekaniske filter sidder på en printplade 

med målene 35 X 70 mm. I denne plade er der 
fire huller til fastgørelse af filteret. For ikke 
at skulle ændre på selve filteret, indgår dette i 
modulet som en enkelt komponent, idet de fire 
3 mm huller i printpladen bruges til fastgørelse 
af filteret. Til „P“ og „G“ punkterne på filte
rets printplade loddes en ca. 10 mm lang uiso- 
leret ledning. I hver af de fire huller i filterpla
den sættes en ca. 10 mm lang 3 mm skrue med 
skruehovedet opad. På undersiden af filterpla
den spændes ved hver skrue en loddeflig fast 
således at disse fire loddefliges spidser peger 
mod hinanden 2 og 2. På disse flige loddes et 
ca. 5 mm bredt og 35 mm langt stykke kob
ber- eller messingblik, således at disse sidder 
på tværs af filteret og skærmer mellem ind- og 
udgangsterminalerne, idet de samtidig er stel
forbindelse ved fastspændingen af loddefligen. 
Til hver af de fire loddeflige loddes nu en ca. 10

mm lang uisoleret ledning, der skal danne kon
takt mellem filterpladens „stel" og printpla
dens „stel". De fire skruer i filterpladen forsy
nes hver med et 2-3 mm langt afstandsstykke 
eller i mangel heraf blot med yderligere en el
ler to møtrikker. Filteret sættes ned på print
pladen således at „P“ enden vender mod for
bindelsen til ben 303, medens „G“ enden ven-

Fig. 47 1:1

Fig. 48
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der mod udgangen, hvor signalet passerer en 
kondensator og derfra går det over i MF kred
sen. Samtidig hermed føres de 6 uisolerede led
ninger ned i de respektive huller i printpladen 
(„P“, „G“ og fire stelforbindelser). Filteret 
spændes fast til printpladen og herefter loddes 
de forskellige forbindelser.

MF filteret er primært bestykket med et me
kanisk filter, idet dette giver en selektivitet, der 
er anvendelig på CW og udmærket til ESB og 
AM. At selektivitet i dagens amatørmodtager 
er en nødvendighed behøver ingen nærmere 
dokumentation, men samtidig må man ikke væ
re blind for, at der er tale om en forholdsvis 
stor investering (ca. 250,- kr. incl. told, moms 
og fragt) i en enkelt del, hvorfor der er udar
bejdet et alternativ i form af yderligere en MF 
kreds, der sættes ind i det indrammede områ
de, der er vist på fig. 48. Denne kreds skal alt
så kun være der, når der ikke bruges mekanisk 
filter. Samtidig udskiftes 1 nF med en 3-30 pF 
trimmer. MF transformatoren, BRC 250 A, 
er en lille fiks, justerbar kreds, der bl. a. ud
mærker sig ved en ret robust konstruktion. 
Transformatorerne er købt ved fa. Radio Cen
tralen, Slotsvej 46, 2920 Charlottenlund, til en 
pris af 3,00 pr. pr. stk. + porto.

Print 400—1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 50.
Komponentplacering, fig. 51 og foto nr. 2.
Kredsløbsdiagram, fig. 52.
Komponentmonteringen volder ingen særlige 

problemer her, men som tidligere omtalt, er 
der i dette modul indbygget en selektivitets
valgmulighed, som dog ikke med rimelighed
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* 1 2  V  * 1 2  V

Fig. 5 2.

kan siges at være berettiget i en modtager, der 
som denne skal være en udpræget begynder
konstruktion. Det volder ingen særlige vanske
ligheder at indbygge krystallet, men selektivi
teten herved bliver så skarp, at en begynder vil 
have endog meget vanskeligt ved at tyde CW 
signalerne på grund af „ringning". Skulle en 
og anden alligevel have lyst til prøve, skal der 
foretages følgende montering:

På forpladen indbygges yderligere en skyde- 
omskifter af samme type som de to andre, den 
skærmede ledning fra pkt. 307 føres via hullet 
foroven (10 mm nede) i grundmodtagerens 
forplade til ovennævnte skydeomskifters mid
terste sæt loddeflige, fra det øverste sæt lodde- 
flige føres en skærmet ledning via hul nr. 1 til 
pkt. 402, hvorved MF signalet føres ind i MF 
forstærkeren gennem en kondensator på 1 nF. 
Fra det nederste sæt loddeflige føres en skær
met ledning via hul nr. 2 til pkt. 403 og MF 
signalet skal da først passere 455 kHz krystal
let inden det når MF forstærkeren. Det skøn
nes ikke umiddelbart anbefalelsesværdigt at 
foretage denne tilføjelse.

Print 500-1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 53.
Komponentplacering, fig. 54 og foto nr. 2.
Kredsløbsdiagram, fig. 55.
Heller ikke her er der særlige problemer 

omkring komponentplaceringen, hvorimod vir
kemåden skal omtales lidt nærmere. Fra ud
gangen af MF forstærkerens første trin kom
mer et signal frem til basis af en BF 167 i hvis

kollektor er indskudt en resonanskreds afstemt 
til 455 kHz. Dette trin virker som en ganske 
ordinær MF forstærker. Det forstærkede signal 
herfra føres til dobbeltensretteren med de to 
dioder. Der fremkommer herefter en jævn
spænding, hvis styrke varierer i takt med MF 
signalet. Denne jævnspænding påtrykkes basis 
af den første BC 107 og „lukker" mere eller 
mindre op for strømgennemgang i denne tran
sistor. Er der intet signal til stede, vil spændin
gen på basis af BC 107 ligge på ca. 0,4 volt i 
forhold til emitter, og da det er en silicium 
transistor, vil den ikke lade strømmen passere 
før basis når op på ca. 0,6 volt. Når der ikke 
går strøm gennem denne transistor, vil der in
gen spændingsfald blive over 6,8 kOhms mod
standen, hvorefter kollektor vil befinde sig på 
+ 12 volt potentialet. Imidlertid er kollektoren 
forbundet med den anden BC 107 transistors 
basis. Denne vil da også ligge på max. poten
tiale og derfor „lukke op“ for strømgennem
gang, hvilket den da også gør. Strømmen gen
nem denne transistor begrænses af 51 kOhms 
modstanden i emitteren og hele komplekset 
falder, uden signal på indgangen i pkt. 503, til 
ro med de anførte spændinger. Når emitteren 
på den anden BC 107 ligger på de anførte 10,5 
volt medfører dette, at basis på de to BC 107 
reguleringstransistorer i henholdsvis converter 
og MF forstærker også ligger „højt" og derfor 
vil disse transistorer være „åbne" og tillade 
fuld strømgennemgang, og der sker således in
gen dæmpning. Den anden yderlighed er fuldt 
signal fra MF forstærkeren. Første BC 107 får
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Fig. 54

hævet sin basisforspænding, der går strøm gen
nem transistoren, S-meteret slår ud, spændings
faldet over 6,8 kOhms modstanden i kollektor 
bliver større, basisforspændingen på anden BC 
107 falder, strømmen gennem denne transistor 
bliver mindre, spændingsfaldet over de 51 
kOhm i emitter bliver mindre, basisforspændin

gen på de 2 reguleringstransistorer bliver min
dre, disse leder dårligere, modstanden i dem 
bliver større, emitterpotentialet i de to BF 167, 
hvortil BC 107’erne er forbundet, nærmer sig 
basispotentialet, der går mindre strøm, for
stærkningen bliver reduceret, MF signalet bli
ver mindre, AGC forstærkeren registrerer det

-12 V

BC 107 BF 167
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te, lukker lidt mere op og der er atter „nor
mal" styrke. Dette foregår med almindelig 
elektronisk hastighed, så hverken øre eller øje 
vil kunne registrere selve ændringerne. Afbry
der man forbindelsen fra pkt. 401 til pkt. 503 
ved hjælp af skydeomskifteren på forpladen, 
vil der ingen variation forekomme, og der er 
ikke længere tale om AGC, men derimod om 
MGC (manuel forstærknings kontrol), idet man 
ved hjælp af potentiometeret på 1 kOhm er i 
stand til at fastlægge det niveau for spændingen 
på basis af første BC 107, der passer til det 
givne formål. Hele komplekset opfører sig da 
som ovenfor beskrevet blot med den forskel, 
at der ikke sker variation i takt med MF for
stærkerens signal. Her står signalstyrken fast, 
hvilket bl .a. er praktisk ved CW arbejde med 
BK (break in = bryde ind), hvor det er en 
meget stor fordel at kunne lytte mellem sine 
egne signaler. „MGC“ kan også bruges sam
men med „AGC“, idet den her indstilles til det 
niveau, under hvilket man ikke ønsker at høre 
signaler. I en lokal QSO vil modparten som 
oftest gå ind med meget stor styrke. Ved at 
stille AGC reguleringen til max. dæmpning ved 
hjælp af HF potentiometeret, kan man føre 
QSO uden forstyrrelser fra anden side. Hvor
vidt det er en fordel eller en ulempe, at man 
ikke kan høre om andre, evt. vil i forbindelse 
med en af parterne i QSO’en, må vel være en 
temperamentssag.

Brugen af de to 2,2 kOhms trimmepotentio
metre skyldes muligheden for at få lagt såvel 
niveau’er som S-metervisning „på plads". Trim
mepotentiometeret over S-meteret bevirker, at 
man er uafhængig af det anvendte mA-meters 
indviduelle indre modstand. Dette potentiome
ter sættes i første omgang således, at slæbesko
en befinder sig et par millimeter fra det ende
punkt, der vender fremad, når modulet sættes i 
fatningen. Herved opnås, at den største del af 
strømmen gennem dette kompleks går uden om 
S-meteret, og risikoen for afbrænding af dette 
reduceres væsentligt. Det må ikke sættes helt 
på nul modstand, idet der så ikke vil gå strøm 
i S-meteret. Regulering af S-meterudslaget fore
tages senere. Det andet trimmepotentiometer 
sættes med slæbeskoen på midten, hvorved 
AGC forstærkeren vil reagere forholdsvis mo
derat. Max. AGC virkning fremskaffes ved re
gulering på dette potentiometer, hvis indstilling 
nær max. er ret kritisk. Dette vil man imidler

tid hurtigt finde ud af, når man først begynder 
at pine det sidste ud af modtageren. Hvor me
get der skal drejes mod det kritiske punkt er 
individuelt, men går AGC forstærkeren „i 
sving", kan man altid vende tilbage til dette 
punkt og begynde forfra.

Prnt 600—1.
Printtegning set fra kobbersiden, fig. 56. 
Komponentplacering, fig. 57 og 58 samt 
foto nr. 2.
Kredsløbsdiagram, fig. 59. 
Spoleviklingsdiagrammer, fig. 60, 61 og 62.

Fig. 56 1:1

I dette modul er indbygget to alternativer, 
idet man, jfr. fig. 59 enten anvender den med 
„A“ mærkede BFO konstruktion, der er den 
nemmeste og den dyreste, eller den med „B“ 
mærkede, der er den billigste og vanskeligste, 
dog ikke vanskeligere, end man med nogen tål
modighed får et lige så godt resultat ud af den-
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Fig. 58

ne som af den anden. Spoler og transistorer er 
ens i begge udgaver. Del „A“ er en krystalos
cillator, hvor krystallet danner tilbagekoblings
vej mellem kollektor og basis. Signalet tages ud 
over kollektorkredsen, der er afstemt til reso
nans med krystallet. I del „B“ er beatoscillato
ren en Colpitts oscillator, der er koblet mellem 
kollektor og emitter. Signalet tages ud over emit
teren, hvorfor emittersmodstanden i denne ud
gave er væsentlig større og endvidere er den 
ikke „koblet af“. Var den det, ville signalet 
forsvinde lige ned i stel og der ville intet være 
at „føde“ emitteren i detektoren med. Medens 
der bruges samme printplade i begge udgaver, 
skal der i sagens natur anvendes forskellige 
komponentplaceringer og -værdier. Fig. 57 sva
rer til „B“ og fig. 58 til „A“. Ligger man inde 
med ét krystal, er der intet i vejen for at lave 
den ene BFO efter krystalopstillingen og den an
den med Colpitts-oscillatoren, idet den ene oscil
lator er spændingsløs og dermed uvirksom, når 
den anden er aktiv. Sidebåndsskiftet, med DC til 
og fra, er udelukkende valgt for at undgå pro
blemer med „varme" ledninger. Omskifteren, 
der i begge udgaver er forbundet med pkt. 601 
og pkt. 608, sørger kun for tilførsel af jævn
spænding til den valgte oscillator. Den med 
stiplede linier viste trimmekondensator kan 
undværes, idet justeringen af oscillatoren da 
udelukkende foretages ved hjælp af kernen i 
spolen. Undlader man den, må man regne med 
at få sin tålmodighed sat på en endog meget al
vorlig prøve, hvis man da ikke har rådighed 
over et godt oscilloskop, men det er forudsat

ved hele opbygningen, at der faktisk ikke er 
rådighed over andre måleinstrumenter end et 
multimeter (AC og DC spændinger, DC strøm, 
og (evt.) Ohm). En udgangsposition for beataf
stemningen er at skrue kernen i oscillatorspo
len så langt ned, at plastictoppen er lige over 
skærmdåsens overside. Trimmekondensatoren 
drejes så langt ned, at der resterer mellem 1 og
1,5 mm fra max. kapacitet (helt nede).

Kernen i L3 skal blot drejes „i bund“.
Detektoren er en produkt-detektor eller en 

slags „blander", jfr. det tidligere omtalte. Ju
steringen af dennes basisforspænding sker ved 
hjælp af 100 kOhms trimmepotentiometeret. 
Dette sættes i første omgang med slæbeskoen 
vendende lige opad (halvt inde).

Print 700-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 63.

Fig. 63 1:1
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kan trække en hovedtelefon direkte med et hæ
derligt resultat og en lav-ohms højttaler med 
et utilfredsstillende resultat.

Print 900-1.
Printtegning, set fra kobbersiden, fig. 66. 
Komponentplacering, fig. 67 (og fig. 15), 
samt foto nr. 2.
Kredsløbsdiagram, fig. 68. 
Reguleringstransistoren, 2N3055, er som tid

ligere angivet placeret på aluminiumspladen 
sammen med Novalfatningen, medens de øv
rige komponenter sidder på printet.

På såvel fig. 66 som på fig. 67 er vist to sæt 
„krydser". Disse punkter har intet med kreds
løbet at gøre, men anvendes kun som fastspæn- 
dingspunkter for de to store elektrolytkonden
satorer, der ellers ikke ville blive særligt godt 
monteret på printet. „Fastspændingen" består

Fig. 66 1:1

Komponentplacering, fig. 64 og foto nr. 2. 
Kredsløbsdiagram, fig. 65.

I dette modul er ingen problemer med hver
ken montering, spolevikling eller justering. Det
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Fig. 67

220 V

Fig. 66

i, at en kobbertråd lægges om den nederste en
de af kondensatoren, trådens frie ender afiso- 
leres, føres gennem de huller, der er boret midt 
i krydserne og loddes herefter fast på den an
den side. Herved dannes en bøjle, der holder 
kondensatoren ind til pladen. Fra loddefligene 
på elektrolytkondensatoren føres en ledning 
ned gennem hullet i printpladen og loddes fast 
på kobbersiden. Pas på med elektrolytkonden 
satorens polaritet. Den på fig. 67 (og iøvrigt på 
andre fig.) brugte tegnemåde, hvor den nega
tive pol er vist som en skærm der går op på si
derne af den positive pol, skal symbolisere, at 
den yderste metalkappe (som oftest) er forbun
det til den negative pol.

Afprøvning og trimning.
Det første modul, der sættes i modtageren 

er 900-1, strømmen sluttes og der måles på 
udgangen. Spændingen her vil ligge på ca. 12

volt. Den præcise spænding er for så vidt un
derordnet, blot den ligger mellem 11 og 13 
volt. Forskellene fra den ene strømforsyning 
til den anden ligger i tolerancerne på de an
vendte komponenter, navnlig zener-dioden.

Herefter sættes antennen og de øvrige print 
i og modtageren giver nu lyd fra sig. Mere eller 
mindre forståeligt, men dog lyd. VFO knappen 
forsynes med en foreløbig skala med en indde
ling fra 1-100. Skalaknappen drejes op mod

(fortsættes)

Rettelser til januar OZ:
Side 15, fig. 38: Modstanden foroven i mid

ten lige under 0,1 μF kondensatoren skal være 
4.700 Ohm i stedet for 470 Ohm.

Side 16, fig. 39: Modstanden i 2. blanders 
source skal være på 4.700 Ohm i stedet for 470 
Ohm.
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Ved OZ7CH Carl Ulrich 
Holten, Humlevej 13, 
Jyllinge 
4000 Roskilde

Hertil sendes spørgsmål, 
der ønskes besvaret 
i denne rubrik.

Antenner 
og udbredelses
forhold

Feedertyper og deres anvendelse.
Hvilke typer jeedere findes der, som med 

fordel kan benyttes af os amatører? Og hvor
når anvendes de?

Coaxialkabel.
Der findes tre typer, hvoraf coax-kabel er 

den mest almindelige form for transmissions
linie. Det består af en inderleder omgivet af 
isolationsmateriale, som igen er omgivet af en 
skærm. Tværsnittet er cirkulært, og kablet fås 
i dimensioner fra ca. 2 mm og opefter. Den 
mest anvendte dimension er 5-12 mm ø, men 
jo tykkere desto mere tabsfattigt. Den indre 
leder og skærmen danner transmissionsvejen, 
der derfor er usymmetrisk i forhold til omgi
velserne. Når tilpasningen er ideel, d.v.s. når 
det er tilsluttet en ren ohmsk impedans med 
samme værdi som kablet, er tabet minimalt, og 
der er ingen »stående bølger« på dette.

Coaxkabel er meget HF-tæt (gælder dog ikke 
de billigste typer. TR.) og kan opsættes vilkår
ligt. Forholdet mellem inderleders og skærms 
dimension bestemmer impedansen, og de to 
mest almindelige værdier er 50 ohm og 70 
ohm. (Tyskerne alene bruger mellemværdien 
60 ohm). Hastighedsfaktoren er afhængig af 
isolationsmaterialet, og ligger mellem 0,66 og 
0,84. Coax-kabel er uhyre modstandsdygtigt 
overfor vind og vejr. 50 ohm er en anbefalet 
standardværdi til »professionelle« anvendelser 
og amatørbrug. Dimensioner under 5 mm bør 
ikke benyttes i forbindelse med antenner. 70-

75 ohm benyttes til underholdningsradio, TV, 
professionelt video- og andre særlige anvendel
ser.

Twin-lead.
Twin-lead er, som navnet angiver, en »tvil- 

linge-leder«, d. v. s. bestående af to paralle, 
sammenstøbte ledere, og betegnes derfor »sym
metrisk« feeder. Fandtes indtil for nylig i 70 
ohms version, men fås i 240 ohms og 300 
ohms udførelser. »Ribbon«-feeder (Bændel- 
feeder) kaldes de på engelsk. Tabene er i den
ne form for transmissionskabler ringere end i 
de tyndeste coax-kabler, men er stærkt påvir
kelige af vind og vejr, hvorved tabene efter
hånden stiger stærkt. Er kablet af ringe kvali
tet, øges tabene meget indenfor få år.

Ved montering af twin-lead må der tages 
hensyn til, at der hidrørende fra kablets trans
mission af HF-energi findes et felt uden om 
dette, hvorfor en vis afstand (størrelsesorden 
decimeter) fra omgivelserne, specielt de le
dende, må iagttages. Hastighedsfaktorer mel
lem 0,82 og 0,84.

Zepp-feeder.
Dette er den klassiske feeder, også kaldet 

åben-feeder eller trappestige. Impedansen er 
600 ohm, når et vist forhold mellem tråddi
mension og afstand mellem trådene overholdes. 
Trådene holdes parallelle v. hj. a. spredere af 
isolationsmateriale, f. eks. små nylonstykker. 
Hastighedsfaktor 0,98.
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Feedernes anvendelse.
50-70 ohm er den mest anvendte udgangs

impedans fra mange sendere. Denne impedans 
opnås ved at koble en spole (en »link«) på et 
par vindinger induktivt og løst til PA-kred- 
sens vindinger, eller ved at forme PA-kredsen 
som et såkaldt pi-led (også kaldet Collins-led), 
der omsætter PA-trinets impedans til 50-70 
Ohm.

Et coax-kabel med denne impedans svarer til 
en ½ bølge dipols midtpunktimpedans, der 
teoretisk er 70 ohm, men afhængig af højden 
varierer mellem 10 og 100 ohm med middel
værdi omkring 50 ohm. En ground-plane an
tenne 1/4 bølge elementer) med ca. 45° hæl
dende radialer, er på ca. 50 ohm og med vand
rette radialer under 35 ohm, men v. hj. af reak- 
tanskompenserende led tilpasset 50 ohm. Beam- 
antenner i handelen er i langt de fleste tilfælde 
beregnet for 50 ohm coax.

240-300 ohm twin-lead er oprindelig frem
stillet til TV, tysk norm 240 ohm (4 X 60 ohm), 
amerikansk norm 300 ohm (4 X 75 ohm). Disse 
twin-leads er fremstillet, fordi impedansen af 
en foldet dipol ligger i dette område. Mange 
amatørantenner i Europa og specielt til VHF 
eller UHF er fremstillet til denne impedans.

På HF-området benyttes twin-lead med for
del som foldet dipol, idet både den midtpunkts- 
fødede top og feederen dannes af samme kabel. 
Twin-lead kan også benyttes som en kompro- 
mis-feeder ved flerbåndsantenner, idet længden 
af feederen ændres eller afstemmes med et vari
abelt tilpasningsled i overensstemmelse med, 
om der ønskes spændingsmaksimum (høj im
pedans) eller strømmaksimum (lav impedans) i 
føde-midtpunktet af antennetoppen. Sidst
nævntes længde skal være ½ bølge minus ca. 
5 % på lavste frekvens.

600 ohm åben feeder er den mest tabsfattige 
transmissionsleder af de nævnte og er derfor 
den bedst egnede, hvor et stort SWR (stand
bølgeforhold) må accepteres. Den benyttes ud
præget hvor der er tale om store effekter i me
get lange feedere (mange hundrede meter). En 
600 ohm-feeder er fortrinlig ved flerbånds-

600 0I1111 feeder. Med afstand 5-15 cm skal tråden 
være henholdsvis 0,6-2,0 mm ø. Afstanden skal være 
meget lille i forhold til bølgelængden.

(ARRL Antenna Book).

antenner, såvel endepunktsfødede (spændings- 
fødede) som midtpunktsfødede: her enten 
som strømfødede, når toppen er en Vi bølge
længde ved pågældende frekvens, eller som 
spændingsfødede, når toppen indeholder et 
lige multiplum halve bølgelængder af førnævnte 
grundfrekvens. Ulemperne er af mekanisk na
tur, men anvendes denne feeder i forbindelse 
med en antennetuner, udstyret med serie og 
parallelkondensator mod antennesiden, kan 
længde af feeder såvel som antennetop være 
fuldstændig vilkårlige. Og en antennetuner eller 
anden impedansomsætter, der samtidig virker 
som en balun (balanceret-til-ubalanceret om
sætter) er det nødvendigt at benytte under alle 
omstændigheder.

Note.
Hastighedsfaktor.

Når et HF-signal sendes i et kabel, er signa
lets fremadskridende hastighed reduceret i for
hold til hastigheden i luft. Da frekvensen er 
uændret, må bølgelængden blive kortere (ha
stighed = frekvens gange bølgelængde). Ha
stighedsfaktoren er det tal, man skal gange 
bølgelængden i luft med for at finde bølge
længden i den pågældende leder. Dette har be
tydning, når man ønsker at vide beliggenheden 
af strøm- eller spændingsmaksima på en leder. 
Omvendt: ønsker man en bestemt fordeling af 
strøm eller spænding, skal den fysiske længde 
af kablet være lig med den elektriske længde 
multipliceret med hastighedsfaktoren. *
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Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktion (se 
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlems- 
nummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet 
respekteres, og navn og adresse når således ikke læn
gere end til Teknisk Redaktion.

Miniwatt Pocketbook.
Hvordan laver man karakteristikkerne til en 

transistor AC125 ud fra Miniwatt Pocketbook 
1968? - Hvordan kalibrerer man et målein
strument (MR2P — 0,1 mA — 720 ohm), når 
dette tænkes anvendt som S-meter?

Der er lidt forskel på den måde, dataene er 
opstillet i de forskellige årgange af den popu
lære og meget nyttige lille Miniwatt Pocket
book, som nu for resien kræver en temmelig 
stor lomme med sine 35 mm i tykkelsen for se
neste udgave. For at flere kan få glæde af sva
ret har jeg aftrykt siden med AC125 fra både 
1968- og 1971-udgaven. - Øverst i 68-udgaven 
står Type and applications, og nedenunder er 
typen og anvendelsen angivet. For AC125 står 
p-n-p driver, d. v. s. den er beregnet til at styre 
et udgangstrin (lavfrekvens). Typebetegnelsen 
siger os, at det er en germanium LF-type be
regnet for underholdningsapparater (der er 2 
bogstaver og tre cifre). Linien ud for »applica
tions•« står der tre gange efter hinanden *Ie, 
*V cb , parameter, og på samme plads ud for 
»AC125« aflæser vi *0, * - 10, - Icbo <0,01. 
Dette skal tydes således: Stjernerne (*) angiver 
data, som hører sammen, og vi har i dette til
fælde iE(emitterjævnstrøm) = 0, Vcb (jævn
spænding fra kollektor til basis) =  -10 V (- 
fordi det er en PNP-transistor). Under disse 
betingelser er parameteren IcBo(jævnstrøm 
fra kollektor til basis med åben emitter som det 
sidste 0 angiver, og med - på fordi spændin
gen er negativ) = mindre end 0,01 mA. En
hederne V og mA ser vi allerøverst efter ordet 
characteristics. Opstillingen, hvori man kan 
kontrollere dette, er vist i fig. 1. Emitteren er 
ikke tilsluttet, da strømmen deri skal være nul, 
som angivet i betegnelsen Icbo- Andet sæt ko
lonner udfor AC125 siger os at ved Ie = 0, 
Vcb = - 5 V er Cc <50 pF, dette er kollek-

torens kapacitet til alt det øvrige. Tredie ko
lonne fortæller os, at i arbejdspunktet 0,5 mA 
og 5 V er støjtallet F mindre end 5 dB. Der er 
i en så koncentreret bog naturligvis ikke plads 
til at forklare, hvordan støjtallet måles! — Un
der linien med applications øverst er tre kolon
ner uden stjerne, der angiver, hvad tallene uden 
stjerne betyder. Første kolonne siger, at i ar
bejdspunktet 2 mA og 5 V (stadig med -, da 
det er PNP) er den statiske strømforstærk
ningsfaktor hFE (store bogstaver FE bruges 
for jævnstrømsdata, små bogstaver fe angiver

Fig. 1

dynamiske data, d.v.s. data for små veksel
spændingssignaler) = 100. Eller med andre 
ord, at basisstrommen her må være 100 gange 
mindre end kollektorstrømmen eller 0,02 mA. 
Anden kolonne giver igen et arbejdspunkt og 
en parameter fæ = 1,7 MHz. Dette er grænse
frekvensen, hvor opnåelig strømforstærkning er 
0 dB (1 gang). Tredie kolonne giver et arbejds
punkt, hvori den dynamiske strømforstærk
ningsfaktor (også kaldet beta) garanteres at væ-
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LOW FREQUENCY TRANSISTORS 1968

2 LOW FREQUENCY TRANSISTORS 1971

re mindre end 170 gange (2NG siger, at ulig
hedstegnet vender rigtigt her). Endelig får 
vi i nederste linie for AC125 at vide, at den 
maksimale kollektorstrøm (Jævn-) er 100 mA, 
den maksimale kollektor-emitterspænding med 
åben basis er 12 V, den højest tilladelige kol- 
lektoreffekt er 500 mW, maksimal krystaltem

peratur 90° C og den termiske modstand fra 
krystallen til omgivelserne er 0,3 °C pr. milli- 
watt. Endelig får vi yderst til højre de fysiske 
dimensioner samt skitse af tilledningernes pla
cering. - Ser vi på data i bogen fra 1971, er 
de stillet op på en lidt anden måde, men en 
gennemgang viser, at der står eksakt det sam-
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me, som ovenfor beskrevet. Du har altså nogle 
arbejdspunkter, men egentlige karakteristikker 
kan der ikke udledes heraf.

Et S-meter viser styrken af det modtagne 
signal på en modtager. En S-grad svarer til 
6 dB pr. definition, men nogle modtagerfabri
kanter opererer med S-grader på 3-4 dB. SI 
er det svageste signal, der kan modtages, det 
svarer meget godt til niveauet af båndstøjen, 
som afhænger af mange ting. Nogle apparatkon
struktører vælger at sætte S9 til 50 eller 100 
mikrovolt antennesignal. S-meteret trækkes fra 
AGC-linien i modtageren, og S-meterets kali
brering bliver derfor helt afhængig af, hvorle
des AGC-spændingen varierer med signalstyr
ken. Et S-meter kan derfor kun kalibreres i den 
modtager, det skal sidde i. - Man kan købe ja
panske »S-metre« i form af løse instrumenter 
med S-skala og dB’er. Hvordan kalibreringen 
er opstået, ved jeg ikke, men jeg gætter på, 
at metrene er kalibreret i en eller anden 
japansk rørspille. Jeg er stensikker på, at 
sådan et S-meter viser højst ejendommeligt i 
næsten enhver anden RX. Især vil den være 
gal, hvis der er tale om en transistormodtager. 
Ethvert meter, som kan bringes til at slå pas
sende ud ved tilkobling til en modtagers AGC- 
system, kan kalibreres som S-meter ved hjælp 
af en målesender med kalibreret attenuator. 
Man kan f. eks. starte med 100 mikrovolt på

om den ene station er kraftigere end den an
den eller omvendt. Noget måleinstrument må 
man ikke tro, det er. I en moderne modtager 
med effektiv AGC er S-meteret nødvendigt, 
fordi alle stationer vil høres lige kraftigt, men 
i modtagere med primitive AGC-systemer kan 
S-metre sagtens undværes. 7aq

Mekanisk filter i RX fra juni 68.
Jeg har købt et Collins mekanisk filter type 

F455 FB 21, som skal indsættes i modtageren 
fra OZ juni 68. Hvis det er muligt, vil jeg ger
ne have et diagram, der viser, hvorledes dette 
skal gøres. Er filteret symmetrisk?

Der er flere måder at løse problemerne på, 
jeg har valgt det viste diagram, fig. 4. Det, der 
befinder sig til venstre for den punkterede streg, 
er det oprindelige kredsløb. Filterets indgang 
afstemmes med en fast kondensator på 130 pF, 
den må evt. sammensættes af mindre værdier, 
men kapaciteten er ikke ret kritisk. Den lette
ste måde at opnå optimal tilpasning er med 
den viste koblingstrimmer. Denne og L4 vari
eres, til signalet er kraftigst. Filterets udgang 
afstemmes også med 130 pF, men her føres sig
nalet til l.ste MF-transistor via en kapacitiv 
spændingsdeler, som også nedsætter impedan
sen. De to kondensatorer kan ændres efter be
hov, det vil nok i praksis sige, at hvis der er for 
stor forsærkning, gøres den nederste kondensa-

antenneindgangen. Så indreguleres meterets føl
somhed til det slår ca. halvt ud, og der sættes 
et mærke og skrives »S9« på den blanke skala. 
Så reduceres målesenderens output med 6 dB, 
d.v.s. til halvdelen, her 50 mikrovolt, indtil 
meteret ikke slår ud mere - man får sjældent 
noget brugbart nede ved S1-2-3. Så kan man 
gå tilbage til S9 og sætte mærker ved +10, 
+ 20 dB o.s.v. så langt det går. +20 dB er 
(med S9 ved 100 pV) ved 1 mV, + 40 dB ved 
10 mV og +60 dB ved 0,1 V. Man kan nok 
have lov til at sætte et spørgsmålstegn ved vær
dien af de fleste S-metre, men man skal blot 
tage disse som en indikator, der kan angive,

tor større, f. eks. 470 pF, og seriekondensato
ren må så tilpasses, så filteret igen er 130 pF. 
Den beregnes med

C=  I30 - -470 =18opR 
470 + 130 F

Filteret er symmetrisk, både med hensyn til 
ombytning af ind- og udgang og med hensyn til 
ombytning af de to ender af hver af koblings
spolerne. Den tredie forbindelse i midten skal 
forbindes til stel. aq

Regenerativ detektormodtager
Da jeg er i gang med at regne på den i VTS
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viste modtager, en regenerativ detektor, 1-V-l, 
har jeg følgende problemer: - Skal transistoren 
i detektoren arbejde i klasse A, B eller C, og 
hvilken slags transistor skal det være, HF eller 
LF? — Skal den ovennævnte transistor forstær
ke strøm, spænding eller e f f e k t ?  - Kan andre 
amatører i nabolaget »høre« hvor jeg mod
tager, hvis jeg i stedet for at bringe transistoren 
til at svinge ved at bruge tilbagekoblingen, sæt
ter en lille oscillator, som afviger fra modtage
frekvensen med ca. 1 k H z ,  over svingnings
kredsen i detektoren? - Er afvigelsen fra mod
tagefrekvensen på 1 kHz kritisk?

Du skal bruge en transistor, som er beregnet 
til det frekvensområde, du vil modtage. De fle
ste moderne LF-transistorer som f. eks. BC 107 
kan udmærket anvendes, idet de har forstærk
ning op til langt over 30 MHz. En gammeldags 
LF-type som f. eks. OC71 kan ikke bruges, 
men ellers må der siges at være et meget stort 
udvalg. Hvis man vil regne på sådan en opstil
ling, skal man regne med klasse A-drift. De
tektoren fungerer på den måde, at ensretnin
gen sker i basis-emitterdioden, hvorefter det 
demodulerede signal, d.v.s. LF’en, forstærkes i 
transistoren på normal måde. I nærheden af 
den stilling af tilbagekoblingsreguleringen, hvor 
svingningerne indtræder, skal transistoren give 
en rimelig LF-forstærkning. Transistoren for
stærker imidlertid også HF’en på samme tid, 
og når den positive tilbagekobling bliver kraf
tig nok, kan kredsløbet selv vedligeholde de en
gang startede svingninger - den »svinger«. Lige 
før svingningerne indtræder, »hjælper« tilbage
koblingen de tilførte signaler. Man har her bå
de HF- og LF-forstærkning i transistoren sam
tidig. Man kan lade detektoren svinge blødt el
ler hårdt, i første tilfælde forskydes transisto
rens arbejdspunkt en smule i en sådan retning, 
at forstærkningen falder ganske lidt, herved op
nås stabil amplitude. Når den svinger hårdt, 
går transistoren over til noget i retning af klas
se B og når det bliver meget hedt, klasse C. 
Så er LF-forstærkningen helt tosset, som en
hver bruger af en detektormodtager ved af er
faring. De i VTS viste simple detektorer er nok 
lidt for simple i praksis, men udmærkede som 
basis for eksperimenter. - Egentlig forstærk
ning er altid effektforstærkning. Normalt giver 
et forstærkertrin forstærkning af både strøm og 
spænding, men der er jo visse specialtilfælde
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som f. eks. emitterfølgeren (sourcefølger, ka
todefølger), der giver ca. 1 gangs spændings
forstærkning, altså »ingen« forstærkning. Din 
detektortransistor kommer til at give både 
strøm- og spændingsforstærkning, men dine be
regninger kan udmærket baseres på strømfor
stærkningsfaktoren beta eller hfe. - Det er lige
gyldigt, om det er detektoren selv, der svinger, 
eller om det er en ekstra oscillator - i begge til
fælde vil svingningerne kunne blive udstrålet. 
Hvis detektorens tilbagekobling lige netop træk
kes an til sving, vil den nu nok svinge svagere, 
end en oscillator, der er dimensioneret som så
dan og derfor sikkert svinger med større am
plitude. Men læg mærke til, at det væsentlige i 
sagen ikke er at få frembragt svingninger, men 
at få HF-forstærkning før signalet ensrettes, og 
det får du ikke med en oscillator tilkoblet de
tektoren. Det er nok muligt, du forveksler den 
regenerative detektor med autodyn-superen, 
der netop har en oscillator som beskrevet plus 
et blandingstrin med LF-forstærkning efter. I 
autodynsuperen kommer man udenom nogle 
væsentlige ulemper ved den regenerative detek
tor, som ofte kan være temmelig »tricky« at få 
til at køre ordentligt. En god, kraftig oscillator 
og et regulært blandingstrin sikrer, at man kan 
modtage selv ret kraftige signaler uden bloke
ringsfænomener, men charmen ved den regene
rative detektor, nemlig den tilsyneladende simp
le konstruktion og det lille opbud af materiel 
og alligevel stor følsomhed, sættes overstyr. 
Autodynsuperen kræver nemlig en ret stor LF- 
forstærkning. Man må nu nok sige, at den rege
nerative detektor idag helt har mistet sin be
tydning som andet end øvelsesobjekt for begyn
dere. Den havde sin glansperiode dengang ra
diodele var kostbare, og hvor et radiorør ko
stede noget i retning af 200-500 kr. i vore da
ges ugelønninger. Nutildags betyder det næppe 
alverden, om man skal bruge et par transisto
rer mere eller mindre, når prisen er 2-5 kr. pr. 
stk. - Stødtonens højde er ikke mere kritisk, 
end at den gunstigste frekvens jo er den, hvor 
du får den største samlede følsomhed, d.v.s. du 
skal tage hovedtelefon, øre, forstærker samt 
evt. forstyrrelser med i betragtning. Nogle vil 
nok synes, at 1 kHz er lovlig højt og foretræk- 
600-800 Hz. - Et eksempel på en autodyn- 
super er at finde i OZ september 1968 side 
283, OZ6NF: O-S-3, en begyndermodtager, 
samt maj 1968: En rævemodtager til 80 meter.
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Generaldirektoratet for Marts måned 1972.
post-og telegrafvæsenet Solplettal 51.

Oversigt over de forventede bedst anvendelige 
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

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

Japan 7 7 14 21 21 14 14 7 7 7 7 7
New Zealand 7 7 14 21 21 14 14 14 14 7 7 7
Melbourne 7 7 14 21 21 21 14 14 14 7 7 7
Singapore 7 7 14 21 21 21 21 21 14 7 7 7
Indien 7 7 14 21 21 21 21 14 14 14 7 7
Sydafrika 7 7 14 21 21 21 21 21 21 21 14 14
Middelhavet 7 7 7 14 14 21 21 21 14 14 7 7
Argentina 7 7 7 14 14 21 21 21 21 21 14 7
Peru 7 7 7 7 7 14 21 21 21 21 21 7
Vest Grønland 7 7 7 7 14 14 21 21 14 14 14 7
New York 7 7 7 7 7 14 21 21 21 14 14 7
Vestindien 7 7 7 7 7 7 21 21 21 21 14 7
San Francisco 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 7
Polynesien 7 7 7 7 7 14 14 7 14 14 7 7

SILENT KEY
Formandens spalte

Formanden træffes normalt tirsdag til fredag 
mellem kl. 08.00-10.00 og 17.00 til 18.00 DNT 
enten personligt: Bygaden 3, GI. Flasseris Aal
borg, eller pr. telefon (08) 18 03 50.

VHF-manager.
I brev af 13. dec. meddelte Kaj Nielsen OZ9AC, at 

han af forskellige årsager ønskede at fratræde som 
foreningens VHF-manager.

Dette ønske er blevet accepteret, idet jeg samtidig 
har sagt 9AC tak for hans medhjælp i de forløbne år.

9AC fortsætter dog med indtil videre at redigere 
VHF-spalten i »OZ«.

VHF-udvalg.
Indtil anden bestemmelse kan træffes har jeg ud

peget følgende til at være hb’s repræsentanter i VHF- 
spørgsmål:

OZ5WK Karl Wagner 
OZ5KD Knud Dantoft og 
OZ7IN Irvin Nielsen.

Henvendelser til udvalget sker gennem OZ5WK.

Hovedredaktør og annonceagent.
Andetsteds i bladet opslås disse to funktioner le

dige. Jeg håber, at der blandt de mange aktive med
lemmer af foreningen vil være nogle, der føler sig 
interesserede i at øve en indsats på disse områder.

Lederartikler i »OZ«.
Der har flere gange de senere år været røster frem

me om, at én af de få ting, man savnede i »OZ«, var 
en ledende artikel, der bl. a. kunne give udtryk for 
hb’s stilling til de forskellige problemer, der er frem
me i tiden. Synspunktet er utvivlsomt korrekt. Det er 
jo imidlertid en ting, der kan rådes bod på, og jeg 
skal lade dette spørgsmål nyde fremme i kommende 
forhandlinger i hb. OZ2NU.

Den 12. januar 1972 døde Rudolf Romeike DK4AU 
(ex-K4AU, ex-DLlQW) efter lang tids håbløs syg
dom i en alder af 62 år.

Sammen med en række venner fra Berlin og udover 
Europa var Rudi med i amatørradioens tidlige faser, 
som kaldesignalet K4AU beviser; K-prefixet blev an
vendt af tyske amatører i 1920’erne. Rudi var først 
og fremmest tekniker, hvilket imidlertid ikke forhin
drede ham i at føre timelange qso’er, i hvilke han i 
rigt mål hjalp andre med tekniske problemer. I mange 
år og lige til sin død var Rudi medlem af EDR, og 
han har flere gange holdt foredrag i København-afde- 
lingen.

Vore tanker går til Ellen, som på tapreste måde for
blev Rudi en støtte til det sidste.

En stor tekniker - en god amatørkammerat - et 
fint menneske er gået bort.

Æret være hans minde.
OZ7DX.

I „QRV” pa side 37, gives der meddelelse om 
»TOPTOUR HAM CLUB FOR INTERNATIONAL 
MEETING AND FRIENDSHIP«.

Denne klub blev startet af USKA præsidenten 
HB9ABM i slutningen af 1971. Den har følgende 
formål :
1. Organisation af små internationale sammenkomster.
2. Hjælp til fremskaffelse af gæstelicenser.
3. Oprettelse og drift af klubstationer for indehavere 

af gåstelicer.ser.
4. Gennemførelse af turistprogrammer.

I Tyskland, Schweiz, Liechtenstein og Østrig, er det 
en realitet og Frankrig og Portugal er man under op
bygning. Italien, USA, Brasilien, Argentina og Para
guay vil også være med. Her i foråret vil der være 7 
stationer i 5 lande.
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De er ikke interesserede i store meetings, men små 
aktive grupper.

Desværre har vi ingen »gæstelicenser«, men fore
slår, at vi danner en gruppe af interesserede, der vil 
gå ind for denne idé. Jeg håber at alle store byer i 
OZ vil danne disse grupper, og vi kan »udfylde« det 
svælg overfor udlandet grundet nægtelsen af gæste- 
licenserne.

Hvis en amatør kommer til København og kontak
ter »Dansk turistbureau«, vil han få opgivet mit og 
OZ7dx call’s. Er vi nogle stykker, kan vi aflastes no
get. Den amatør der bliver skuffet, får et galt indtryk 
af OZ. At vi ikke kan hjælpe ham til en licens kan 
være galt nok!

Vore klubstationer er kun qrv, når der er møde
aften og slet ikke i sommerferien. P&T har bekræftet 
overfor mig, at udenlandske amatører godt må benytte 
vore stn’s, når vi selv er på stn og vort call bliver be
nyttet. Derefter kan gæsten dog også bruge sit call, 
når han har qso med sit hjemland.

Hvis jeg eller andre københavnere ikke har plads 
for overnatning, har jeg et godt og billigt hotel, jeg 
kan anbefale.

»QRV« er klubstationen i Lugano afbildet. Du kan 
altså besøge HB9 i Bad Ragaz, HB9 i Zweisimmen 
(Berner Oberland), HBØ Gamprin, DL Forsthaus Va- 
lepp (Oberbayern), OE9 i Bregenz og CT1 i Armaco 
De Pera. QRV udkommer hver måned. DL1CU skal 
blot tilsendes 5 Dollars.

Har det afdelingens interesse, skal jeg gerne sende 
en fotokopi af den artikel, jeg her har omtalt.

Toptour ham club kan man også skrive til: P.O. 
Box 47, CH-9470 Buchs.

Best 73 OZ3WP.

Ang. OZ’s hovedredaktør.
forhandlinger i hb.

Hermed vil jeg give udtryk for min store forun
dring over at hovedbestyrelsen afskediger en af EDR's 
mangeårige medarbejdere på grund af nogle småting 
som manglende indmeldelsesblanketter og lignende. 
Ydermere nægter man 6PA at forsvare sig, idet et af 
ham skrevet læserbrev er blevet nægtet optagelse i 
OZ af hovedbestyrelsen.

Jeg tror, de fleste af OZ’s’ læsere er meget glade 
for OZ og finder, at det er et af de bedste blade for 
radioamatører. At et hovedbestyrelsesmedlem mener, 
at 6PA skal afskediges, fordi han påstår at kende 200 
medlemmer, der er utilfredse, siger ikke ret meget, da 
foreningen tæller ca. 4000 medlemmer. Det minder 
om historien om manden, der i retten forsvarer sig 
med, at han kan skaffe tusinde vidner, der ikke har 
set ham begå forbrydelsen.

Når man i mange år har været tilfreds med en 
medarbejder, kan man ikke pludselig finde ham in
kompetent på grund af nogle småting. Og så nægte 
ham at forsvare sig!

Jeg tror, at hovedbestyrelsen vil få svært ved at få 
andre stemmer end deres egen ved næste valg.

I øvrigt vil jeg anbefale EDR’s medlemmer at und

lade at ansøge om det ledige job som hovedredaktør, 
når det bliver opslået ledigt. Vi skal ikke bøde på 
hovedbestyrelsens fejlagtige disposition.

Vy 73 OZ9JB.

Til EDR’s’ formand, 2NU og OZ.
Vedr. repeatere.

Efter 4 måneders drift af den under 8EH license- 
rede repeater skal vi herved meddele, at forsøgsperio
den fra vores side er afsluttet.

Vi skal endvidere som antydet i vort brev til EDR 
den 28/8-71, fremsætte forslag til nye repeaterfrekven- 
ser. Samtidig vil det dog være på sin plads at beskrive 
visse tilstande og handlingsforløb.

Repeateren anvendes på nuværende tidspunkt af ca. 
100 amatører, og der kommer stadig nye til.

Det er vort indtryk, at der blandt de 2 mtr. ama
tører, der anvender den høje ende af båndet, er stor 
tilfredshed med den i repeateren anvendte teknik samt 
dens frekvensmæssige placering. Nogle enkelte har 
dog tilkendegivet, at de føler sig generet af repeate- 
rens nærfelt ved aflytning af nabokanalerne til repea
teren. Dette problem søges snarest løst ved en geogra
fisk flytning af repeateren.

Det er os bekendt, at nogle SSB amatører føler sig 
generet af den anvendte indgangsfrekvens for repea
teren. Dette er meget beklageligt og fra vores side 
ingenlunde ønsket, tværtimod.

Netop for at undgå gensidige forstyrrelser havde vi 
inden forsøgene med repeateren blev indledt indhentet 
oplysninger hos EDR om bl. a. SSB båndets frekvens
mæssige beliggenhed og tog skyldigt hensyn hertil, idet 
vi fulgte et forslag om frekvenser til repeateren, frem
sat af EDR’s repræsentant i disse anliggender. Dette 
forslag er sendt til EDR’s hovedbestyrelse og formand 
den 5. maj 1971.

Der må imidlertid være begået en fejl hos EDR, 
idet den i »OZ« december 1971 offentliggjorte Region 
I båndplan også findes i Region I News, august 1970 
side 29.

Den samme båndplan gentrykkes med samme kliché 
i august 1971 nummeret af Region I News på side 17.

Oplysningerne, som vi modtog i hhv. april og maj 
1971 er ikke identiske med de af Region I anførte.

Vi skal, som konsekvens af det hermed anførte, 
bringe følgende nye frekvenser i forslag, og samtidig 
medtage den igangværende repeaters frekvenser.

Spacing 500 kHz og 36F3 system.
A. Input 145,350 MHz. Output 145,850 MHz.

(Nuværende repeater).
B. Input 145,250 MHz. Output 145,750 MHz.
C. Input 145,150 MHz. Output 145,650 MHz.

Vi skal endvidere foreslå, at tonefrekvenserne 1400 
og 2200 Hz gøres til en standard. Endvidere, ved 
flere repeatere på samme frekvens, vælge 1400 Hz 
tonen som den, der gøres variabel, således at også 
1750 Hz kan udvælges.

M. h. t. spacing mellem ind/udfrekvenser til repea
tere, anser vi, at en konstant spacing er det mest for
delagtige, idet frekvensskift, ved brug af transceivere 
lettes.
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I øvrigt anser vi det for uheldigt, at repeatere kon
verterer trafik fra den lave ende af båndet op på de 
traditionelle kanaler i den høje ende af båndet.

Vi har erfaret, at både OH og SM er af samme 
mening, og at de har til hensigt på Region I mødet, 
som afholdes i maj måned i Holland, at bringe for
slag om flytning af SSB og RTTY trafik under 145 
MHz, de vil endvidere foreslå, at al repeatertrafik 
henlægges til frekvenser over 145 MHz.

Af de i øjeblikket kendte ulemper ved ovennævnte 
forslag til indgangsfrekvenser kan nævnes:

A. - Har mulighed for forstyrrelser af sporadisk 
SSB trafik.

B. - Kan blive forstyrret af RTTY trafik.
C. Bliver forstyrret sporadisk af LA1VHF - Bea- 

con.
Af væsentlige fordele ved forslaget skal nævnes : 

Det medfører, at den igangværende repeater ikke be
høver at flytte frekvens. Vore målsætninger om at pla
cere de tekniske krav på repeatersiden i stedet for hos 
de mange amatører der ønsker at anvende repeateren 
er opfyldt.

Ved at stille disse krav til repeatere får man en vis 
sikkerhed for, at der kun vil komme det antal repea
tere i luften der er behov for.

Som alternativ til forslaget kpnnne tænkes følgende 
frekvenser der giver en spacing på 600 kHz.
A. Input 145,250 MHz. Output 145,850 MHz.
B. Input 145,150 MHz. Output 145,750 MHz.
C. Input 145,050 MHz. Output 145,650 MHz.

Herved har vi opnået, at den igangværende repea-
ters indgangsfrekvens er flyttet til en frekvens, der 
kan blive forstyrret af RTTY trafik. Frekevns B vil 
sporadisk blive forstyrret af LA1VHF.

Frekvens C vil tilsyneladende ikke blive forstyrret, 
men det kan tænkes, at brugere af denne som repea- 
terindgangsfrekvens vil være årsag til forstyrrelser af 
145,000 MHz.

Det ses, at både i forslaget og alternativet er an
vendt halve kanaler, dette skyldes hensynet til den 
allerede etablerede trafik på de hele kanaler.

Gak hen og gør som lyskerne gør, har flere sagt, 
og I er fri for problemerne, ja, der er ganske rigtigt 
og intet ville være lettere - men vi ville så til gengæld 
have flyttet de tekniske krav ud til den enkelte mand, 
der så måtte i gang med en større ændring af sit an
læg for at kunr.e dække en spacing på 1600 kHz. Vi 
er i øvrigt af de tyske repeaterfolk informeret om. 
at årsagen til den store spacing, de valgte, var at gøre 
det nemmest muligt for dem at få repeatere i gang.

Og da man ikke i Tyskland havde kanaltrafik pla
ceret i den ene ende af båndet, ja så kunne det jo 
være lige meget, hvor repeaterfrekvenserne blev lagt.

I USA, hvor der findes ca. 400 2 mtr. repeatere, 
anvender de fleste 600 kHz spacing, og nogle er be
gyndt at anvende repeatere med en spacing på 300 
kHz, ingen har stører end 600 kHz spacing.

De har der de samme forhold som vi, de har utal
lige kanalstationer med 36F3 grupperet i kanaler i 
den ene ende af båndet.

Vi er af den opfattelse, at ingen her i landet i øje
blikket kan tage stilling til nuværende eller kommende 
repeaterfrekvenser, før man, på Region I mødet i maj

måned, har set hvilken modtagelse det finsk/svenske, 
og forhåbentlig også danske, forslag vil få.

Det vil derfor, på nuværende tidspunkt, være for
kert og meget uheldigt at skulle flytte den nuværende 
repeaters indgangsfrekvens, når man ved, at vi efter 
maj mødet kan blive henvist til atter at skulle flytte.

Til slut skal vi gøre opmærksom på, at vi har an
søgt om tilladelse til oprettelsen af repeatere på 70 cm 
båndet.

Med venlig hilsen
for 8EH, 6MK, 1UM, 

Eigil Larsen, 5EL, radioamatør.

Tak.
Må jeg ad denne vej bringe en hjertelig tak 

til radioamatørerne for al opmærksomhed og 
venlig deltagelse ved vor kære Inga’s død og 
begravelse.

Jette, Else og Orla. OZ4EV

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 4376 - (EDRs Traffic Department) 
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Contest Manager: OZbGF
Diplom-manager: OZ5KD
E.D.R.s QSL-Central: OZGHS
Red. DX-stof: OZ3Y
Red. VHF-stof: OZ9AC
Red. DR-stof: OZ-DR 1446
Red. Mobil-stof: OZ8IS
Red. Ræve-stof: OZ5WK
Red. RTTY-stof: OZ4FF

SP DX Contcst 1971.
OZ4HW er den eneste der figurerer under »OZ« 

på resultatlisten fra ovennævnte test med 40 QSO og 
i alt 3.360 points.

JA8IOC
er aktiv under vinterolympiaden i Soporo i Japan. 
Radio Club Beograd
udsteder et WRCB certificat for qso’s med YUI-med- 
lemmer efter 1950. Send selvadresseret kuvert + 
IRC til P. O. Box 235, Belgrad for nærmere informa
tioner.

DXCC
Der er kommet følgende nye medlemmer af DXCC 

fra OZ-land.
CW OZ8HW 119 lande 
FONE OZ2EU 180 lande

OZ8MG 139 lande
OZ1PD 109 lande
OZ6GH 102 lande

OZ4IA er kommet op på 200 lande.
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YU-Contest.
For de, der eventuelt deltog i YU-contesten d. 8. og

9. jan. d. å., men som ikke har data for log indsen- 
ding m. m., skal det oplyses, at denne skal indsendes 
til

SRJ Contest Committee
P. O. Box 48 - 11001 Belgrade
Jugoslavia.

Der gives points efter følgende regler :
1. qso med eget land 1 point
2. qso med eget kontinent 2 points
3. qso med andet kontinent 5 points
4. qso med YU-stns. 10 points

Hvert land og hvert prefix giver en multiplier. Slut
resultatet findes ved at multiplicere antallet af points 
med antallet af multipliers.

Test-kalender.
19. og 20. februar :

ARRL DX Competition 1. del CW 001-2359 
26. og 27. februar :

REF Contest. Fone-afd. 1400-2200
4. og 5. marts :

ARRL DX Competition 2. del fone 0001-2359 
18.-19. marts :

ARRL DX Competition 2. del CW 0001-2359

WAE I.
OZ6SM har opnået WAE I med 59 lande og 177 

points. Vi gratulerer.

1. Hedersmedlem i
2. SPPA.

Resultat av 1971 års SPDX
naviska deltagarna:

SPDXC,

Contest för de Skandi-

Band
QSO-
antal

Körda
powiat

Summa
poäng

Norge
LA1OA A 84 79 18960
LA3LC 40 39 4563
LA8OM 14 3 3 27
Finland
OH6LF 14 6 6 108
Danmark
OZ4HW A 40 28 3360
Sverige
SM7ID A 92 59 16107
SM4AZD 31 25 2325
SM0BDS 25 22 1650
SM7EVM 7 63 47 8460
SM4CIY 3,5 18 17 918

Jag tackar för deltagandet och inbjuder till 1972
års Contest. 

Lycka till!
(Sign.) A. Domaradzki. 

SPDXC Ordförande. 
Box 87. Sopet. Polen.

ET CW DIPLOM.
I Tyskland er der oprettet et såkaldt CW-arbejds- 

fællesskab, der udsteder et diplom i 2 klasser, henh. 
»VW-500-Diplom« og »CW-1000-Diplom« for det 
pågældende antal cw-forbindelser inden for et kalen
derår.

Logudskrift med bekræftelse af 2 amatører er til
strækkeligt.

Diplomafgiften er DM 3,50.
Ansøgning sendes direkte til DJ5QK - O. A. Wies- 

ner, D-69 Heidelberg 1, Feudenheimerstrasse 14, 
Deutschland.

Diplomet udstedes første gang for 1971.

Januar aktivitetstest.
CW:

Fone:
OZ90I 2 x 3 =  6 point

OZ5JR
OZ8KU
OZ9OI
OZ3KE
OZ9UB
OZ6EI/A

12X24
13x22
10X27

8 X 1 6
8X9
5 X 7

Det var alt i denne omgang.

288 point 
286 point 
170 point 
128 point 

72 point 
35 point 

73 OZ8KXJ Charly.

SPDX Contest.
Polska SPDX-klubben inbjuder till SPDX Contest 

i år under tiden 1. april 15.00 GMT - 2. april 24.00 
GMT. Regler samma som fjolårets.

Testen ger möjlighet till erhållande av två olika 
diplom:

Allerførst følger så listen over afdelinger, der øn
sker at afholde kvalifikationsjagter gældende til DM 
1972 i »kørejagter«. DM afholdes i år på Fyn. 
Afdeling Arrangement Dato
Åbenrå Sønderjysk Kr. Himmelfarts

mesterskab dag 11. maj
Nyborg Store fynske 3/4 juni

mesterskab
Nyborg Danmarks- 16/17 september

mesterskabet
Hvad med en tilsvarende kalender for GÅ jagter? 

Hvem bliver den første afdeling, der arrangerer en 
gå jagt efter de nye regler?

A propos regler, så skulle alle landets lokalafdelin
ger nu have modtaget et eksemplar af det nye regle
ment, der er gældende fra 1. januar 1972. Reglementet 
er todelt således:
1.del: Danske regler (kørejagter).
2. del: Region l’s internationale regler (gå jagter). 

Yderligere eksemplarer kan vederlagsfrit rekvireres
hos EDR’s kassererske. Sluttelig skal der, på opfor
dring fra medlemmer, der anvender X-tal styrede ose. 
i modtagerne, anmodes om, at man kontrollerer ræve
sendernes frekvenser, således at de overholder de i 
rævejagtsreglementets l.afsnit § 2, punkt 3, krævede 
nøjagtighed på ± 0,02 %.

Vel mødt til rævejagterne 1972 ønsker EDR's ræve
jagtsudvalg.

73 de 5WK, Kalle.
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Først en forklaring på hvorfor der ingen SWL-spal- 
te var i sidste nummer. Sagen er den, at der ikke 
var indkommet noget stof, og på grund af juletravlhed 
fik jeg ikke skrevet noget. Der er imidlertid heller 
ikke kommet noget stof denne gang, men jeg håber, 
at det er undtagelser, som vi ikke ser flere af i år. 
Dernæst vil jeg ønske alle læsere af spalten et godt 
nytår med håb om meget stof til spalten, da den el
lers langsomt vil dø ud.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at spalten 
ikke kun er åben for DR’s, men for alle med begyn
derproblemer.

Alt modtages som har relation til begyndernes pro
blemer. Desuden modtages der også gerne DR-DX 
(BC rapporter modtages dog ikke). Så hvis DU har 
noget, som du mener andre kan få brug for at få at 
vide, så skriv til mig inden d. 19. febr.

Vy 73 de
OZ-DR 1482, Anker Jensen,

Odensevej 114, Middelfart.

Amerikansk postvæsens langsomhed, og en vis »ind
køringstid« mellem A.R.R.L. og »QST« bevirker, at 
en nyhed er lidt længe undervejs. »QST« nov. havde 
følgende nyheder : Nye medlemmer i DXCC FONE/ 
CW : OZ8WH (119). I fone afd. var der følgende nye 
medlemmer: OZ2EU (180). OZ8MG (139). OZ6GH 
(102).

Endelig rykkede OZ4IA op i gruppen 200 lande i 
den blandede afd. Desuden meddeltes at OZ3Y fik 
5-BDXCC nr. 111.

Alt i alt ser det ud til, at DX interessen herhjemme 
er tiltagende. Flere ansøgninger om 5-BDXCC er på 
trapperne, hvilket tyder på, at aktiviteten er meget 
stor. Vinterhalvårets ret dårlige condx er vist uden 
reel betydning i denne forbindelse, idet flere vist ven
ter på de bekræftende QSL, inden pakken med godt 
500 Qsl sendes over Atlanten - håber det sker snart!

DXPEDITIONER.
XF ... Revilla Gigedo dxpeditionen med XE1PJL/ 

XF4 skulle have fundet sted i midten af januar, men 
er udsat til slutningen af februar/begyndelsen af marts. 
Følgende frekvenser benyttes, (ssb): 7090 - 7220 - 
14190 - 14290 - 21290 - 21390. Qsl via XE1J : José 
Levy, M. Herrera 254, Box 200, Colima, Mexico.

I december gjorde WA5VTU et forsøg på at køre 
fra Spratley I., men høj sø og dårligt vejr umulig
gjorde en landgang og Dave har igen forladt området.

OZ8KR rejser til OY den 27/6 og lufter mulighe
den for aktivitet derfra i en tre ugers periode. Niels 
efterlyser en interesseret til et teamwork, skriv til: 
OZ8KR Niels Nielsen, Lærkevej 20, 7480 Vildbjerg.

DX NYT.
VR5FX er Qrv på 14 Mc 0600 og iøvrigt som hans 

tid tillader, frekvenserne: 3515 - 7015 - 14035 - 21035 
28035 CW. 3690 - 3890 - 7090 - 14185 - 14265 - 
28700 ssb. - XU1AA (clubstation) er aktiv med skif
tende oprs. bl. a. 14320 ssb ca. 1320, endvidere 14025 
CW. - Nye prefix VR2 nu: ZD5 er nu 3D6. - 
INDXARA DX-INFO NET findes søndage på 14300 
SSB ca. 1600 Z. desuden på 21360 SSB 1630, net con
trol er 9V1QJ. - VS6DO er nu også wkd i EU på 
160 m båndet, desværre har vort P&T ikke villet fri
give båndet til brug for OZ. - SU1M1 er en nydelig 
dame »Moona«, hun er xtalstyret på 14051 CW ca. 
1540. Moona er datter af SU1IM. - Igen er der rygter 
om, at CEøX San Felix kommer i luften med 
W9IGW som opr, evt. også sammen med K5QHS, så 
hold ørerne stive OBs. - En optimist er en OZ, ham 
der tror på, at han kan opnå 5-BWAS(!). - UA1KAE/1 
er Qrv også på 7 Mc CW, han er hørt fra Antarctica 
ca. 2200 på 7002. - 22. januar afholdtes et DX møde 
af internationalt tilsnit i Arkansas, - måske har 
A.R.R.L.s DXCC committee haft observatør tilstede, 
for at lodde stemningen for en ændring af bestående 
DXCC bestemmelser. - Bemærkning: SU1MI er Xyl. 
- Anden bemærkning: Af helbredsmæssige årsager 
ønsker jeg gerne mit virkefelt begrænset, evt. midler
tidigt. Vil en af vore dxere venligst overtage redak
tion af denne rubrik? Vi kan måske tale om det på 
tlf. (03) 58 01 02.

Har du et dx foto vi må låne? Så pse send det in
den 18. februar, og allerhelst straks til: OZ3Y Halse
byvej 1, 4220 Korsør.

73 Hans.

Sådan hyggede man sig på stationen ZD3Q i Gambia 
i december 1971. Fra venstre til højre ses: OZ1LO - 
SM5UN - OZ5DX og ZD3D.

(Foto SM5UN)
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Foto viser FH8CY på Comoro Øen, (mens call var 
FP8CY). Bemærk radiatoren til højre! PA trinet kan 
tilsyneladende ikke klare opvarmningsproblemet, selv 
på de kanter.

(Foto OZ8KR)

Tes.resultat.
Resultat fra aktivitetstesten 1971: 
144 MHz.

1. OZ8SL - 124029 points
2. 2JY- 105647 points
3. 5DD - 48855 points
4. 7FF- 42249 points
5. 6HY- 29294 points
6. 4GI- 25605 points
7. 4BK- 25552 points
8. 9EVA- 22253 points
9. 5TDR- 21831 points

10. 8QD- 21093 points
11. 2ZB - 20032 points
12. 6BT- 19167 points
13. 4EM - 15627 points
14. 8UX- 15265 points
15. 3TZ- 12267 points
16. 1FF - 10890 points
17. 6ZZ- 9963 points
18. 8KB- 7032 points
19. 7OMR- 6641 points
20. 9PZ- 6401 points
21. 3M - 6343 points
22. 4LE- 4276 points
23. 5QF- 3302 points
24. 8MX- 3264 points
25. OZ5ZH - 2495 points
26. 5WT- 2475 points
27. 5FX- 2330 points
28. 5VY- 1982 points
29. 6FL- 1943 points
30. 2GU- 1909 points
31. 2NX- 1807 points
32. QC- 1789 points
33. 3TG - 1501 points
34. 8KU- 904 points

35. 1 BI - 718 points
36. 2XB- 714 points
37. 3IF- 585 points
38. 8JV - 525 points
39. 4BW- 327 points
40. 8YB- 324 points
41. 6WU- 298 points
42. 7IC- 240 points
43. 9RT- 203 points
44. 8PK- 163 points
45. 8QRV- 112 points
46. 4EU- 100 points
47. 8WQ - 82 points

Checklogs : OZ7FD og OZ8BV. 

432 MHz:
1. OZ9SW - 19840 points
2. 9FR - 7647 points
3. 7LX- 2895 points
4. 4IM - 806 points
5. SAC- 796 points
6. 9DK- 455 points
7. OZ9CR - 188 points
8. 5BZ - 179 points
9. 2JY- 175 points

10. 4HX- 141 points
11. 6MK- 95 points
12. 4HZ- 69 points

Tillykke til vinderne og god test i 1972.

Tesb'ntlbydelse.
Hermed indbydes VHF amatørerne i Finland, Nor

ge, Sverige,og Danmark til EDR’s martstest 1972.

Tidsrum :
Fra d. 4. marts kl. 2000 GMT til d. 5. marts kl. 

1100 GMT.

Frekvensområder :
144-146 MHz og 432-438 MHz, det henstilles, at 

Region 1 båndplanen overholdes.

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

bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt.

Points:
1 point pr. km - gælder for begge frekvensområder. 

Kode :
Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som f.eks. 

57011 GP34j, hvilket betyder, at man hører modpar
ten R5 S7, at det er afsenderens QSO nr. 11, og at 
QTH er opgivet efter QRA locatorsystemet.

Det er ikke tilladt:
- at skifte QTH under testen.
- ved QSO at anvende repeatere.

Logs:
Som logblade benyttes EDR’s officielle eller for 

fremmede stationer tilsvarende udenlandske.

144 og 432 MHz forbindelser føres på samme log
blad.
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Deltagerne udregner selv deres points. De udfyldte 
og underskrevne logs sendes senest den 25. marts 
1972 til: Kaj Nielsen, OZ9AC

Kai Lippmannsalle 6 
2791 Dragør

Aktivitetstesten.
1. runde i aktivitetstesten 1972 gav følgende place

ringer :
144 MHz

OZ8SL - 4022 points 
7FF - 2182 points 

6HY - 1912 points 
4EM - 1567 points 
2ZB - 1273 points 

8QD - 1217 points 
5ZH - 1008 points
6BT 
8YB 

4BK/a 
6TW/a 

2QC 
5QF 
2GU

891 points 
639 points 
504 points 
254 points 
230 points 
210 points 
152 points

Checklogs : OZ5WF og OZ9BT.
432 MHz

OZ9AC - 70 points
144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden 

kl. 1900-2359 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden 

kl. 2100-2259 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re

spektive måned.
HUSK : 432 MHz aktivitetstime hver søndag mel

lem kl. 1100 og 1200 DNT.

VHF nyt.
OZ8SL skriver: »I perioden 16. december 1971 til 

12. januar 1972 har jeg haft følgende DX-forbindel- 
ser på 2 meter: 16. december : OH2NX (CW, aurora), 
DJ6XH (50 km syd for Miinchen) og OK1MBS (Prag), 
begge med SSB i en tropo-åbning. 17. december: au- 
roraåbning, GM3UAG, PA0HVA, SK0BU, SM4ANQ, 
SK5CG, OH2AXZ, OH3OZ, OH3YH, OH3AZW, 
OH5NW, UA1DZ (Leningrad) og DL7HR (München). 
Alle med CW- DL7HR er min hidtil sydligste aurorafor- 
bindelse. Åbningen var bedst tidligt på aftenen, men va
rede iøvrigt til omkring midnat. 4. jan. 1972: SMøDRV/5, 
SM5LE og SM6CWM, alle med CW (tropo-forbin- 
delser). Den 10. januar var der atter aurora i tidsrum
met ca. 1800-2000 GMT. Kun SK4MPI blev hørt re
flekteret.«

Efter reparation og ombygning er OZ7IGY igen 
igang - 432 MHz senderens sluttrin er nu en BAY96 
varaktortripler med 6 watt udgangseffekt på ca. 
432.019 MHz. Når vejrforholdene bliver lidt bedre, 
vil antennerne blive efterset, og fødekablerne udskiftet.

Beacon oversigt.
På opfordring bringes her en liste fra »Region 1 

News« december 1971 over VHF/UHF beaconsen- 
dere - der kan ikke garanteres for frekvensopgivel
serne :

144.002 MHz 
144X05 MHz
144.009 MHz
144.010 MHz 
144.100 MHz 
144.130 MHz 
144.150 MHz 
144.250 MHz 
144.297 MHz
144.500 MHz 
144.675 MHz
144.800 MHz
144.900 MHz 
144.929 MHz
145.068 MHz
145.068 MHz
145.200 MHz
145.200 MHz 
145.260 MHz 
145.300 MHz
145.500 MHz
145.800 MHz
145.900 MHz 
145.950 MHz 
145.955 MHz
145.960 MHz
145.960 MHz
145.960 MHz 
145.971 MHz 
145.975 MHz 
145.980 MHz
145.987 MHz
145.988 MHz
145.990 MHz
145.990 MHz
145.990 MHz
145.995 MHz
145.995 MHz
145.995 MHz 
146.000 MHz 
432.008 MHz 
432.019 MHz 
432.030 MHz 
432.034 MHz 
432.080 MHz 
433.0C0 MHz 
433.45 MHz 
433.485 MHz 
433.50 MHz 
1297.95 MHz

DL0DE
OE5THL
F3THF
SP7VHF
DL0RC
GB3CTC
OE7IB/7
GB3GW
JX3NM
GB3VHF
OK1KCU/1
OH8VHF
OH6VHF
OH2NUA
DM2AKD
LA1VHF??
LA2VHF
LA3VHF??
OY3VHF
LA4VHF
ON5PJ
DJ9CRA??
DL0SG
GB3ANG
SK1VHF
F7THF
OK1VR/1
SK4MPI
DL0PR
GB3DM
DL0ER
OZ7IGY
OE3XXA
OY7VHF
GB3GI
YU1VHF
GB3GM
OE5ITL
SK2VHF
YU2VHF
DLøSZ
OZ7IGY
SP7UHF
OK1KCU/1
DJ2LF
DL1XV
GB3GEC
DL7HGA
GB3SC
GB3LDN

Vy 73 de OZ9AC.

70 cm aktivitetsdag:
hver onsdag kl. 2030-2359 DNT

2-METER KLUBBEN_________
holder møde torsdag den 24. februar 1972 kl. 19,30 
hos OZ5AB, Toftegårdsvej 3, Lille Værløse.

OZ5MK.
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AMAGER______________________________
Formand: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsens-
gade 6\ 2300 S. Tlf.: AM 3812 V.
Mødelokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37
I il Lergravsvej.
Mødetid: Hver torsdag kl. 1930 hvis intet andet er
bemærket.
Call: OZ7AMG.

Program:
17. februar: Klubmøde.
24. februar: Demonstration af et moderne dobbelt

kanal oscilloskop.
2. marts: Klubaften.
9. marts: Intet møde.

10. marts: Stiftelsesfest med XYL og YL. Vi mødes 
kl. 1900 medbringende madpakker og drikke
varer. Vi håber det bliver en af de sædvanlige 
berømte og hyggelige amageraftener. Mød nu 
op allesammen og vær med til at gøre det til 
alle tiders fest.

16. marts: Ordinær generalforsamling. Forslag til 
vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde 
inden d. 2. marts.

Bemærk: Intet møde den 9. marts, men stiftelses
fest den 10. marts.

RÆVEJAGTER
Vi fortsætter med rævejagter på Amager. Da Niels 

skal være soldat, mødes vi for fremtiden hos 8HK, 
Grønagervej 17, 2300 S. Mødetid kl. 1930.

Rævejagt den 3. marts og den 17. marts.

Vy 73 de 9JB, Jørgen.

ESBJERG______________________________
Call: OZ5ESB, klublokale Finsensgade 232.
Formd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Kass.: OZ8LL, Lise Kjærbro, tlf. (05) 16 54 15. 
Sekretær: OZ1EM. E. Brydsø, tlf. (05) 26 90 80. 
Best.medl.: OZ7LZ, F. Højgaard, tlf. (05) 17 50 95. 
Best.medl.: OZ2ZJ, B. Jakobsen, tlf. (05) 12 74 11.

Program:
Onsdag, 23. febr.: Mødeaften.
Onsdag, 1. marts: Ribeafd. besøger Esbjerg.
Torsdag, 2. marts: Møde for OLD TIMERS.
Onsdag, 8. marts: Elementær fejlfinding.
Onsdag 15. marts: Mødeaften.

Vy 73 de OZ1EM, Erland.

HADERSLEV___________________________
Call: OZ7HDR. Klublokale: Slotsgade 16’.
Formand: OZ8IN, Iver Nissen, tlf. (045) 25378.
Kasserer: OZ6WT, Børge Jessen, tlf. (045) 21152.
Sekr.: OZ5GK, Kurt Heuckendorff, Nørregade 42.
Best.medl.: OZ9CY, Chr. Arndt, Åbenråvej 47.

Program:
Tirsdag d. 22. febr.: Alm. møde og hyggeaften?? 

kl. 1930.
Tirsdag d. 29. febr.: Morse og teknisk kursus 

kl. 1930.
Tirsdag d. 7. marts: Mobil-test fra Thomashus kro. 

kl. 1930.
Tirsdag d. 14. marts: Morse og teknisk kursus 

kl. 1930.
Vy 73 de 5 GK, Kurt.

HELSINGØR____________________________
Klublokale: GI. Hellebækvej 63L
Call: OZ8QRV.
Fmd. OZ8PK, Per Kreiberg Jensen, Sdr. Strand
vej 36 A, tlf. 21 64 98.
Sekr. OZ8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 4 2.
Kass. OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, tlf.
22 20 05.
Best.medl. OZ8RY, Aage Lehmann, Rungstedvej 69,
Rungsted Kyst, telefon 01 86 25 73.

Vi er i gang med at bygge et SWV-meter, og når 
disse er færdige, bygger vi et »gitter« dykmeter, så 
de, der ikke har et sådant, her har en chance for at 
bygge et. Vi søger at gennemføre et foredrag den 
anden og den fjerde tirsdag i måneden, og vi holder 
byggeaften den tredie tirsdag i hver måned.

Mødeaften hver tirsdag kl. 2000.
Vy 73 de 8FG Franz.

HERNING______________________________
Call: OZ8H.
Klublokale: Møllegade 14, Herning.
Formand: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej
33, 7400 Herning, tlf. (07) 12 50 18.
Næstformand: OZ6KV Keld Kirkeby, Anne Ma-
riesvej 4, Lind, 7400 Herning.
Kasserer: OZ2CV Carsten L. Hansen, Gormsvej 25,
7400 Herning, tlf. 12 98 42.

Onsdag den 19. januar 1972 blev vore nye lokaler i 
Møllegade 14 indviet. Mange amatører var i den an
ledning mødt op, så vi var ialt ca. 50 deltagere.

Vi takker herved dem, der efterkom invitationen, 
og håber, vi ses noget mere i det nye år - dette gæl
der naturligvis også de, der var forhindret i at del
tage i indvielsen.

I løbet af aftenen blev der serveret kaffe med 
æbleskiver og vafler under en hyggelig gang snak. 
Formanden tog derefter ordet og skitserede et op
læg over den kommende aktivitet i afdelingen.
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Det blev bestemt, at der skulle afholdes klubaften 
hver onsdag fra kl. 19.00-23.00.

Den fremtidige aktivitet i afdelingen blev drøftet, 
og flere personer skulle komme med idéoplæg for det 
kommende år. OZ5HF skulle arbejde med antenne
problemer. OZ9PZ . skulle være øl- og varekusk. 
OZ0QZ malermester. OZ3IN (Herluf) skulle stå for 
tilrettelæggelse og klubstation og OZ8MN indvilgede 
i at starte morsekursus. - SÅ MELD JER HUR
TIGST MULIGT, så der kan komme gang i fore
tagendet. OZ9SW vil hjælpe afdelingen med bygge
problemer. Ovennævnte personer skulle komme med 
et idéoplæg onsdag den 2. februar.

Indvielsen sluttede sent på aftenen, efter at snak
ken havde gået livligt om alt.

PROGRAM:
Onsdag den 23. februar 1972 har vi fornøjelsen af 

at høre OZ9SW holde foredrag om ESB og SSB på 
HF og VHF - RESERVER denne aften.

Til slut tak til alle, som var mødt op.
Vy 73 Børge/sekretær.

HILLERØD_____________________________
Call: OZ1EDR.
Formand: OZ9RT, Søren Riis Hansen, (03) 26 58 12. 
Kasserer: OZ7EY Ejvind Simonsen, Skærød. 
Sekretær: OZ5FX, Freddy Hansen, Allerød.

Da interessen for rævejagt ikke er overvældende 
stor her i afdelingen, ref. vort møde den 10. jan., vil 
bestyrelsen indtil videre se tiden an. Måske vi til for
året, når skoven bliver grøn, kan begynde på træ
ningsjagterne igen??

Programmet for marts hedder »HF-båndene«.

Mandag den 6. marts kl. 1930
vil vi hos -9RT, Akacievej 5, snakke lidt om dette 
emne. Hvad er vore muligheder for aktivitet på disse 
bånd? Skal vi gøre et byggeprojekt i lighed med 9DK’s 
modtager. Mød op og lad os høre dine kommenta
rer. Er denne aften for kort til formålet, fortsætter vi 
den 20. marts, hvor vi har DROP-IN, ligeledes hos 
9RT. P35 som sædvanlig. Vel mødt.

Vy 73 de 5FX, Freddy.

HJØRRING_____________________________
Call: OZ 3 EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro (kælderen).
Bestyrelse:
Formand: OZ6MV, Bent Vanggaard, Hjørring. 
Kasserer: OZ6UU, Bent Jensen, Hjørring. 
Sekretær: OZ1AT. Anders Andersen, Hirtshals. 
OZ9FI, Finn Nielsen, Hirtshals.
OZ2TW, Richard Petersen, Sindal.

Program:
15. februar: Klubaften. CW kursus i lokale 2 fra 

kl. 2000 til kl. 2100.
22. februar: Klubaften. CW kursus.
29. februar: Byggeaften. Denne aften starter vi 

måske med dit emne?

7. marts: Byggeaften og CW kursus.
14. marts: Filmaften.
21. marts: Klubaften. Vi bygger videre, og er der 

nogle der vil morse, kan de køre løs i lokale 2.
28. marts: Klubaften. Kl. 2000 til kl. 2100 Cw 

kursus.
Kl. 2100: Auktion. Har du noget, du ikke bru
ger??? Ser vi det, så tag det med denne aften 
og forsyn det med dit navn. 10% til klubben.

Vy 73 OZ1AT Anders.

HOLBÆK______________________________
Formand: OZ5FP, Flemming Pedersen, Stormølle
vej 2, 4300 Holbæk.
Lokale: Kælderen under Østre Skole, nedgang fra 
Tidemandsvej, udfor Kosangasdepotet.

Program:
15. februar: Vi gør kapitel 8 om modtagere færdigt.
22. februar: Kapitel 9, sendere.
29. februar: Vi gør sendere færdigt og begynder på 

modulation.
7. marts: Vi fortsætter med modulation.

14. marts: Vi gør kapitel 10 færdigt.
Vy 73 5FP/Flemming.

HORSENS______________________________
Call: OZ6HR.
Klublokale: Borgmesterbakken 13.
Formand: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjs- 
vej 10. Egebjerg, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 60 49.

Søndag kl. 8,30: Rævejagt.
Mandag kl. 19,00: Teknisk kursus.
Tirsdag kl. 20,00: Morse kursus.
Onsdag kl. 20,00: Engelsk kursus.
Torsdag kl. 20,00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 17. februar kl. 20,00. OZIP og OZ6PH 

vil den aften demonstrere Slow-Scan TV og vise op
tagelser af amatør TV fra U.S.A.

I marts måned vil OZ1RT demonstrere Print frem
stilling. Nærmere herom i Lokalbladet.

Vy 73 Søren.

KOLDING______________________________
Call: OZ8EDR.
Formand: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Tlf. 53 36 97.

Vi havde et vellykket møde den 20. januar, hvor 
OZ9FR fortalte interessant om emnet »månereflek
tioner på 23 cm«. Der var mødt et rekordagtigt antal 
amatører, nemlig 28. Der var vist ikke nogen, der 
blev skuffet den aften. Vi takker 9FR for besværet 
bl. a. med at samle hele blikkenslagerarbejdet sam
men, så vi kunne se det.

Vort næste møde bliver den 17. februar på Veta- 
phone Elektronik kl. 20.00.

Vy 73 5 Vy.
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KØBENHAVN NYBORG
Call: OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang iil venstre for cafeteriet. Afdelingen holder 
møde hver mandag kl. 20.00. QSL-centralen 
(OZ6MK og 9 NP) åben hver mandag kl. 19.30
20.00. Lokalerne desuden åbne lørdag 14-17 efter 
aftale.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96, 
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Næstformand: OZ5IH, Iwan Wahlgren, September
vej 223, 2730 Herlev. Tlf. 91 38 86.
Kasserer: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 
9, 2. 2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755. 
Sekretær: OZ1SZ, Einar Schmelling, Æblevej 16, 
2400 NV. Tlf. GO 4241. "

Programmet:
Mandag den 21. februar: Klubaften.
Mandag den 28. februar: 6OH fortæller om inte
grerede kredsløb.
Mandag den 6. marts: Klubaften.
Mandag den 13. marts: Hvorfor har vi diplomer? 
3WP vil fortælle om diplomer og deres betydning. 
Mandag den 20. marts: Klubaften.

73 - p. b. v. OZ1SZ, sekretær.

NORDALS_____________________________
Call: OZ1ALS, Sjellerupvej 30, Guderup.
Formand: OZ6AK, Axel Jørgensen, Vestertoften
18, 6430 Nordborg.
Kasserer: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløver
marken 3, 6430 Nordborg. Tlf. 5 62 00.
Sekretær: OZ2QC, Jørgen Espensen, Himmark,
6430 Nordborg.
Suppleant: OZ5WV, Chr. Bonde, Lærkevej 4, 6430
Nordborg. Tlf. 5 02 60.

Vi har besluttet, at udsætte vores månedlige arran
gementer en uge, til fordel for »Sønderjysk awden«, 
der afholdes torsdag den 24.-2. kl. 19,30 DNT, på 
restaurant »Viking«, (se nærmere under fælles søn
derjyske arrangementer). Vi syntes det ville være en 
god idé, om vores medlemmer tager med over for at 
høre lidt om stjernerne, sidste gang var det jo med 
stor succes.

Torsdag d. 2.-3. kl. 19,30 DNT holder vi den årlige 
filmaften, hvor YL og XYL er med til en hyggelig 
aften. OZ8DS har prøvet på at finde en film til afte
nens formål, samtidigt med vil OZ9NS, 2QC og mu
ligvis Bent Jørgensen vise nogle lysbilleder fra de 
forskellige begivenheder fra det foregående år.

Vel mødt med frisk halm i træskoene til vores 
arrangementer.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen.

Call: OZ2NYB.
Formand: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé
17. Tlf. 31 31 18.
Lokale: Holms Allé 17.
De 6 stk. 2-m modtagere er påbegyndt, og det er 

faktisk det eneste der står på vort program fremover.

OBS!
Det er så rart, her i vinter og kulde, at begynde 

med planlægningen af sommerens små og store ferier.
Odense og Nyborgs afd. har d. 26. jan. haft et 

møde, hvor vi har tænkt at planlægge en weekend
lejr i »Æblehavens« Camping ved Refsvindinge (den 
er der i hvert fald nogle rævejægere der kender). 

Mere nyt herom i næste OZ.
Vy 73 Inge.

NYKØBING FL._________________________
Call: OZ1LFA.
Formand: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800
Nykøbing F. Tlf. 83 91 70.
Kasserer: Mogens Rasmussen, Raa, 4930 Maribo.
Sekretær: OZ3GH, Gunther Hansen, Gaabense,
4840 Nr. Alslev. Tlf. 84 60 18.

Kurserne i CW og teknik, fortsætter under stor til
slutning som følger.

Hver mandag kl. 19,00: Teknisk kursus på Bysko
len, Nykøbing F.

Hver tirsdag kl. 19,00: CW kursus på Byskolen, Ny
købing F.

Hver torsdag kl. 19,00: Teknisk kursus på Bysko
len, Nykøbing F.

Mødeaktiviteten har været under det tilladelige mi
nimum, hvilket jo nok skyldes at »de unge« har nok 
at gøre med kurserne, samt at de »gamle« ligesom har 
svigtet. I slutningen af marts, vil der forsøges arran
geret et virkeligt interessant møde, men nærmere 
herom i marts OZ.

Fer at vende tilbage til kurserne, kan vi forvente en 
lille halv snes ny licenser hernede.

Til slut en forsinket, men alligevel velment nytårs
hilsen til alle medlemmer. Vy 73 OZ3GH.

NÆSTVED_____________________________
Call: OZ8NST.
Klublokale: Fodby gi. kommunekontor.
Formand: OZ3HQ, tlf. (03) 74 61 01.
Kasserer: OZ4NW, tlf. (03) 76 92 67.

Vi er nu så småt igang med indretning af klubloka
lerne. HF-stationen ventes snarest køreklar igen.

2-m stationen ventes køreklar i løbet af foråret.
Ansøgning og forslag om indretning af den reste

rende del af lokalerne er indsendt til bygningsinspek
toratet.

Når tilladelse foreligger får vi brug for din assistan
ce.

3HQ.
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ODENSE STRUER
Formand: OZ8JD, Henning Boel, Toftevej 11, 5000 
Odense. Tlf. 12 87 67.
Kasserer: OZ5CI, Ingvard Jensen, Anemonevej 63, 
5000 Odense. Tlf. 14 46 02.
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid. Mandag kl. 19,30. 
Fairytale Award manager: OZ7XG, Erling Hansen, 
Sophus Bauditzvej 14, 5000 Odense.
QSL og diplom info: OZ1WL.
Ræveudvalg: OZ3IC.
Contestleder: OZ1XR.

Kort før jul blev der afholdt en morseprøve som 
afslutning på CW kurset. Der var 9 fremmødte som 
alle bestod prøven.

Nu fortsætter vi med teknikken, den er nemlig me
get vigtig, hvis man vil have licens.

Man har kunnet skaffe en del gamle taxastationer, 
som i øjeblikket er under ombygning. En sådan sta
tion og en D licens er da nok til flyvende start. 
Cuagn. Aktiviteten har jo længe været meget lille på 
2 meter her i byen, så mon ikke dette bliver den til
trængte opløftning.

1WL og 4TA har indviet os uvidende om en masse 
diplomer man kan risikere at få, hvis man sidder ved 
stationen døgnet rundt. Det skulle da også være mu
ligt at score nogle på 2 meter.

Programmet for februar - marts ser sådan ud:
14.2.: Foredrag om VHF og UHF (for begyndere) 
v. OZ9FR.
21.2.: Klubaften.
28.2.: Fejlfinding i købt grej, v. OZ3IC.
6.3.: Klubaften.
13.3.: Nødvendige måleinstrumenter for den ekspe
rimenterende radioamatør, samt et par stykker me
re v. OZ7XG.
20.3.: Klubaften. Yy 73 de 90Z.

Med venlig hilsen, Reynir Johansson.

RIBE__________________________________
Formand: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92 a,
6760 Ribe.
Kasserer: OZ8AU, Poul Andreasen, Saltgade 4,
6760 Ribe.
Sekretær: Børge Johansen, 0. Åbølling, 6777 Fri
felt.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.

Onsdag d. 1. marts besøger vi Esbjerg-afdelingen. 
Afgang fra seminariets parkeringsplads kl. 19,15.

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 22. 
marts kl. 20 i mødelokalet. Dagsorden ifl. lovene.

Under dagsordenens pkt. 5 vil samarbejdsaftalen 
med Esbjerg blive behandlet. Andre forslag til behand
ling under samme pkt. skal efter vedtægterne være 
meddelt bestyrelsen senest d. 20. februar.

73 de 1ZN.

Call: OZ3EDR.
Klublokale: Bryggergade 7, »Frugtkælderen«. 
Klubaften: Hver torsdag kl. 19,00, sidste torsdag i 
hver måned filmaften.
Formand: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19.

P. b. v. OZ9VH, Per.

SØNDERBORG_________________________
Klublokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade
18. 6400 Sønderborg.
Formand: OZ6AQ. Werner Carlsen, Bakkehuset, 
6383 Rinkenæs.
Næstformand: OZ6EG, Egon Hundevadt, Havne
gade 1, 6300 Gråsten.
Kasserer: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 
7 c, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ2BN, Bent Nommensen. Ørstedsgade 
21, 6400 Sønderborg.
Best.medl.: OZ4EZ, Ernst Bruhn, Solskrænten, 6310 
Broager.

Auktionen i januar var over al forventning. Kasse
beholdningen fik et gevaldigt skub opad. Ved plan
lægningsaftenen 14 dage senere viste det sig, at der 
var interesse for bygning af rævemodtagere. Under
tegnede har endnu nogle print og andre komponen
ter til modtageren fra OZ maj 1968. Modtageren bli
ver i øvrigt bygget af 12 elever på Rinkenæs Ung
domsskole. En anden modtager, der er stor interesse 
for, er lLN's som OZ3GY vil have fortalt noget om 
i denne måned.

Afdelingsprogrammet for februar — marts:
Tirsdag den 29. februar kl. 19,30: En VFO-styret 

2-nt ESB og FM sender med transistorer ved OZ6AQ.
Mandag den 13. marts kl. 19,30: Generalforsam

ling.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

(6AQ, 4EZ og 2BN er på valg).
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Kun medlemmer med ajourført kontingent og med

lemsskab i E.D.R. har stemmeret på generalforsamlin
gen.

73 de OZ6AQ, Werner.

VEJLE_________________________________
Call: OZ5VEJ.
Formand: OZ3FQ, Flemming Hansen, Skolegade 7, 
7100 Vejle.
Lokale: Dæmningen 58.
Klubaften: 2. og 4. tirsdag i måneden.

Der afholdes møde d. 22.2. kl. 20 i lokalerne, Dæm
ningen 58. OZ1FE, vil fortælle om transistorer og 
brugen af disse.

OZ FEBRUAR 1 972 79



Til den 28. marts søger formanden at arrangere et 
besøg hos et elektronisk firma i Kolding, evt. i samme 
forbindelse en sammenkomst med amatører i Kolding 
efter rundvisningen.

Vi håber at mange af vore medlemmer vil slutte op 
om afdelingens arrangementer, også dem vi sjældent 
ser. Skriv ind på kalenderen ved den 2. og 4. tirsdag, 
at der er møde i afdelingen.

Også det tekniske kursus afvikles, som det skal un
der OZlFE’s ledelse, og der har til nu ingen frafald 
været, så vi håber det vil føre til, at vi får nogle nye 
amatører.

Vel mødt i lokalerne til hyggelige amatøraftener.
Vy 73 de Willy.

Tlf. efter kl. 18, 82 68 20.

ØSTBORNHOLM________________________
Formand: OZ4VP, Viggo Pihi. Nyvej 4, 3751
Østermarie.
Næstformand: OZ4RA, H. Rasmussen, Årsballe,
3700 Rønne.
Kasserer: OZ8TV. Frede Larsen, Årsballe, 3700
Rønne.
Sekretær: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke.
Når dette læses har den årlige ordinære generalfor

samling fundet sted og vi vil i næste nummer offent
liggøre den eventuelle nye bestyrelse.

Vi ønsker alle de mange der bestod prøven hos 
P & T tillykke med licensen, og håber snart at få jer 
at høre på båndene.

De, der vil have »rigtig« licens, kan få CW'en 
banket ind i hovedet af 1IF, der har påtaget sig opga
ven, hver onsdag kl. 19,00 til 20,00. Så hvis du ikke 
har lært CW endnu, eller du trænger til at få den op
frisket, så er det nu det gælder!

Efter CW-tid fortsætter byggeriet af såvel ræve
modtagerne som 2-meter transceiverne og de, der 
måtte have lyst til at køre nogle QSO'er, er meget vel
komne hertil via afdelingens klubstation, der står til 
disposition for alle med behørig licens.

Husk altså hver onsdag i CQ.
Vy 73 de OZ4CG, Carsten.

ÅBENRÅ_______________________________
Formand: OZ5WK, K. Wagner, Ærholm 9, 6200 
Åbenrå. Tlf. 2 13 11.
Mødested: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Call: OZ6ARC.
Afdelingsprogrammet for februar - marts:
Månedens 12'er:
Torsdag den 24. februar kl. 19,30:

SØNDERJYSK AWDEN
se nærmere under fælles sønderjyske arrangementer.

Torsdag den 9. marts kl. 19,30: Afdelingens gene
ralforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger beretning, samt fastsættelse 

af medlemskontingent for det kommende år.

4. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer. 
Det er 5WK, 3DL og 6TG der er på valg.

5. Indkomne forslag.
Evt. forslag skal være et bestyrelsesmedlem i 
hænde senest den 20. februar.

6. Eventuelt.
Kun medlemmer med ajourført kontingent har 

stemmeret på GF.
Tirsdag den 22. og 29. februar samt 7. og 14. 

marts kl. 19,00: UNDERVISNINGS-, BYGGE- OG 
KLUBAFTEN.

På gensyn i klubben. Kalle, 5WK.

FÆLLES SØNDERJYSKE 
ARRANGEMENTER______________________

Ja, så æ de ållere
SØNDERJYSK AWDEN ægen!

Denne gang byder vi på et meget aktuelt tema, som 
har bud til alle, såvel unge som gamle, HF, VHF og 
UHF amatører, kort sagt også noget for DIG!

Således var introduktionen til amatørastronom 
Tage Fink Isaksen's succesfulde foredrag på sønder
jysk awden i februar 1969.

Vi har på grundlag af den interesse der var for 
dette foredrag besluttet at gentage succes’en, og bedt 
Tage F. Isaksen endnu engang at fremlægge universet 
for os. Foredraget bliver ikke en gentagelse af det 
foregående, idet alle de nye oplysninger, iagttagelser 
m. m. er indføjet, således at vi får et foredrag der er 
up to date, og suppleret af lysbilleder.

Lysbil ledforedraget afholdes på restaurant »Viking« 
(rutebilstationen), Åbenrå, torsdag den 24. februar kl. 
19,30.

Sæt X i kalenderen, og læs det sidste afsnit i decem
ber OZ 1971, under denne rubrik!

På gensyn. 5WK, Kalle.

ÅLBORG_______________________________
Call: OZ8JYL.
Giro: 4 47 99.
Formand: OZ7QE, Knud E. Andersen, Ny Kastel
vej 13, 9000 Aalborg.
Kasserer: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 
5, 9430 Vadum.
Sekretær: OZ4X. Erik Hansen, Prinsensgade 46, 
9000 Aalborg.
Best.medl.: OZ3OB, Ole Bendtsen, Pallisdam 19, 
9430 Vadum.
Best.medl.: OZ2OE, Ole Nykjær, Borgmester Jør
gensens Vej 5, værelse 73, 9000 Aalborg.
Klublokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18,
Aalborg.

Ja, så er vi her igen, med lidt fra Aalborg. 
Angående rævejagter, så blev der afholdt prøvejagt 

i januar og vi skulle så gerne få noget mere liv i klu
dene. Afdelingen får næsten gratis midler til at bygge 
10 rævemodtagere, som skulle være under projekte
ring. Vi du være med til at bygge disse, så tal med 
byggeudvalget. De skulle derefter kunne lånes ud til 
vore jagter.
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Foredrag. Ja! Igen et råb til dig - toneopkald på 
2 ni.

Onsdag d. 8. marts kl. 20,00, vil OZ1BD, Bent, for
tælle om forskellige systemer, hvorefter der gerne 
skulle kunne blive en debat om emnet.

En tak til OZ1FF, for sit gode foredrag d. 19/1 
om ESB på 2-ni.

Klubaftener
Som sædvanlig onsdag kl. 20,00: DX og hyggeaften.
Bemærk: Grundet en elendig tilslutning ca. 1 mand 

i gennemsnit, er byggeaftenerne strøget indtil videre.
Ja, det var d. 8. marts kl. 20,00 du skulle huske, 

men vi ses jo hver onsdag.
Har du husket dit kontingent. Alle skulle nu have 

vore love, hvis ikke så kontakt undertegnede.
På gensyn på »bakken«.

Vy 73 de OZ4X, Erik.

ÅRHUS________________________________
Call: OZ2EDR.
Giro: 9 19 29.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Formand: OZ3NE, N. J. Eibye, Teglgårdsvej 1, 
8270 Højbjerg. Tlf. (06) 14 48 10.
Kasserer: OZ4RT, J. Arnvig, Hvedemarken 13, 
8520 Lystrup. Tlf. (06) 22 14 17.
Sekretær: OZ6EI, E. Hougaard, Solbjerg Hedevej 
48, 8355 Ny-Solbjerg. Tlf. (06) 92 74 78.

Program:
Tirsdag den 15. februar kl. 20,00:
Teglgårdsvej 1, 8270 Højbjerg. Planlægningsmøde 

for den forestående RÆVE-sæson. Såfremt et ræve
hold skulle være forhindret i at være repræsenteret 
denne aften, bedes formanden kontaktet forinden, 
gerne pr. telefon.
Torsdag den 17. februar kl. 19,00:

Slipvej 1. 8000 Sydhavnen. Vi besøger DAN
MARKS RADIO & TV. Der vil desværre kun være 
plads til et begrænset antal medlemmer. Pladsreser
vation hos formanden. Kom præcis!
Tirsdag den 22. februar kl. 20,00:

ÅRHUS-kortet. Træningsjagt med 2 ræve udlagt 
vest for Århus by. Mød nu op. både nye og gamle 
jægere.
Torsdag den 2. marts kl. 20,00:

Neptunvej 70, 8260 Viby. Vi afvikler en rask 
AUKTION. Afdelingen har en del gode poser og 
andre rare sager. Medlemmerne må gerne selv med
bringe supplerende auktionsgrej, men skal svare af
gift til afdelingen.
Tirsdag den 7. marts kl. 20,00:

Sammensat kort ÅRHUS/ODDER. Træningsjagt 
med 2 ræve udlagt (syd for Århus!). Kaffe i BEDER 
ca. 22,00.
Tirsdag den 14. marts kl. 20,00:

Sammensat kort ÅRHUS/ODDER eller ÅRHUS
kortet. GÅ-jagt (specielt for begyndere og veteraner!). 
Området er »STORSKOV«, mod nord begrænset af 
en linie fra »Søsterhøj« til »Ørnereden« og mod syd 
af »Giber Å«. En ræv skifter QTH 4 gange. Der vil 
komme 4 udsendelser fra hver QTH, hvorfra der

startes kl. 20,00, 20,30, 21,00 og 21,30. Der vil være 
5 min. interval mellem de enkelte udsendelsers start. 
Kaffe i BEDER ca. 22,00.

Torsdag den 16. marts kl. 19,00:
Afdelingen håber, når dette læses, at have modta

get accept på muligheden for at kunne besøge en - 
for radioamatører - særdeles interessant arbejdsplads. 
Pladsreservation hos formanden. Vy 73 3Nc-ibye.

REPEATERKLUBBEN____________________
OZ1GB. Karsten Jensen, kasserer. Ruskær 49, 3. 
2610 Rødovre.
Den 15.1.-1972 afholdtes repeaterniøde i EDR's 

Københavns afdelings lokaler, hvortil interesserede 
og brugere af repeatere var inviteret.

Mødet resulterede i stiftelsen af klubben REPEA- 
TER-KLUBBEN med formålene at varetage den tek
niske og økonomiske drift af den igangværende repea
ter med indgangsfrekvens 145,350 mHz og udgangs
frekvens 145,850 mHz samt repeaterbrugernes inter
esser.

I bestyrelsen valgtes OZ6OH, OZ4JA og OZ1GB. 
der i h. t. de på den stiftende generalforsamling sam
me dag vedtagne vedtægter har konstitueret sig med 

OZ6OH, Ole Hasselbalch, tlf. 97 70 13 som for
mand.
OZ4JA, Jens Karl Iversen, tlf. 91 65 85 som næst
formand.
OZ1GB, Karsten Jensen som kasserer.
Interesserede opfordres til at melde sig ind ved 

henvendelse til kassereren med indbetaling af fore
løbigt kontingent på kr. 10,00 (årligt), for på den 
måde at bidrage til den fortsatte drift og udbygning 
af repeaternettet. P. b. v.

OZ 1GB, Karsten Jensen.

Nye medlemmer
12595 Bue Bjerge Kristensen, Bernstorffsminde Efter

skole, Korinth.
12596 OZ1QT, Peter Olesen, Virum Stationsvej 175, 

Virum.
12597 Peter Nordbag, Hvedemarken 14, Sønderborg.
12598 Mogens Clausen, Box 248, Sønderborg.
12599 Agner Hansen, Overby, Juelsminde.
12600 OZ9QZ, Poul Vinter Jensen, Agervænget 20, 

Herning.
12601 Ove Pedersen, Dr. Sellsvej 19, Dianal und.
12602 Carl Erik Graff, Havbakken 99, Hjerting.
12603 Flemming Adslofte, Stengaards Allé 31 A, 

Lyngby.
12604 Peter Bjørn Olsen, Roskildevænge 27, 2. tv., 

Roskilde.
12605 Georg Christiansen, Borchsvej 5, 1. tv., Hol

bæk.
12606 Erik Gadeberg, Slagelsevej 29, Næstved.
12607 Kaj Christensen, Nørregade 63, Tønder.
12608 Anders Krarup Frandsen, Ny Himmelbjergvej 

3, Ry.
12609 Frits Brøndum Pedersen, Møllehusvej 28, Vest

bjerg, Nørresundby.
12610 Helmut Brumlik, Bentzonsvej 50 A, Køben

havn F (A).
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12611 Ralph Jensen, Lottesvej 6, Brabrand.
12612 OZ1XV, Kurt Christiansen, Pælegaarden, 

Munke-Bjergby.
12613 Jens Poulsen, Sigridsvej 43, Brabrand.
12614 Villy Lyngholm, Gudrunsvej 6, 2. th., Bra

brand.
12615 Torben Andersen, Elisabeths Allé 35, Fruens 

Bøge.
12616 Chr. Hansen, Glarmestervej 2, Svendborg.
12617 Ole Conradsen, Elmevej 4, Helsinge.
12618 Knud Erik Kofod Pedersen, Monradsvej 25, 

Horsens.
12619 Torben Juhl Eriksen, Brovænget 31, Brønshøj.
12620 Alsing Debel Beck. Randersvej 13, Stilling.
12621 Hans-Henrik Andersen, Avenavej 12, Maribo.
12622 Tommy Nielsen, Ringvej 45, Kølvrå, Karup J.
12623 Lars Hansen, Ahlefeldtsgade 31. 1. tv., Køben

havn K (Al.
12624 Kurt Wennich Hansen, Kornvænget 25, Bal

lerup (A).
12625 Ricardo Utmøller, Høeghsmindevej 30, Gen

tofte (A).
12626 Jens Andersen, Brådervej 12, Vanløse (A).
12627 Bent Olesen, Canadavej 19, København S.
12628 Uffe Gammelgaard, Rønningsvej 2, Køben

havn NV.
12629 OZ4GX, Torben Skøtt, Brunsgade 64, 4., vær.

4. Århus C.
12630 Henning R. Poulsen, Randkløve Allé 3, st. tv., 

Kastrup.
12631 Jørgen Hansen. Bratenvej 34, Vindeby, Svend

borg.
12632 Karsten Messell, Akacievej 9, Risskov.
12633 Jørgen Mikkelsen, Tibirkegade 21, 3. tv., Kø

benhavn N.
12634 Bent C. Jahn, Lundum, Horsens.
12635 Vagn Rasmussen, Nattergalevej 9, Assentoft.
12636 Ernst Jensen, Kikkebjergvej, Nordby, Fanø.
12637 Sigurd Jensen, Barkvej, Nordby, Fanø.
12638 OZ1KJ, Annie Houlberg, Safirvej 2, Skød

strup.
12639 Frank Jensen, Emil Bojsensgade 22, 1. Hor

sens.
12640 Svend Jensen. Siagelsevej 49, Høng.
12641 Torben Rasmussen, Bøjdenvej 56, Krarup, 

Espe.
12642 Kaj Mogensen, Fjeldsø Mark, Ålestrup.
12643 Peter Olesen, Kjærsgård, Tornby, Hirtshals.

Atter medlem
8976 OZ3UM, Uwc Schmidt, Gram.
7866 Kjeld Børager Jensen, Porsager 43, Alberts

lund.
11989 Axel Thomsen, Kingosvej 14, Kolding.
6723 OZ2PY, Sv. Aage Andersen, Ullerupgade 1,

1. tv., København V (A).
9566 Kristian Hedegaard, Vestbanevej 49, Vejle.
6522 Svend Leo Poulsen, Ringen 16, Esbjerg.

Nye tilladelser
D — OZ1IZ, C A. R. Sander, Skytlebjerg 32, 

2850 Nærum.
D 12022 OZ1WI, Åge R. Hougaard, Set. Olaigade 9,

D 12227 OZ1ZQ, Ivan A. Dahlberg, Adsbølle 6, 2770 
Kastrup.

D 9101 OZ1ZR, Poul Hansen, Mågevej 9, 3300 
Frederiksværk.

D 11432 OZ2DV, F. H. Egerup, Kongstedvej 8, 2700 
Brønshøj.

D - OZ3CI, Borris Almind, Holmelinsvej 5,
2800 Lyngby.

D 12029 OZ3DR, C. Langemark, Kildegårdsvænget 
17, 2820 Gentofte.

C 11609 OZ4QC, Svend Å. Hansen, Vindebyvej 58,
2. th., 2730 Herlev.

D - OZ4VT, N. V. Thomsen, Lindevej 7, 8000
Århus C.

D 12491 OZ4YB, Birgit Dyhr Pedersen, Klostervej 
9, øm, 4000 Roskilde.

D 10995 OZ5DI, Eigil Nordkvist, Kanalens Kvt. 54,
2., 2620 Albertslund.

D - OZ5HL, P. H. Svendsen, Dannebrogsgade
13 A, 1., 1660 København.

D 12514 OZ5IY, Jan A. Hansen, Strandboulevarden 
95, 1., 2100 0.

D - OZ50D, Jørn I. H. Nielsen, Nykøbingvej
19, 4990 Sakskøbing.

D - OZ5QO, Ove Steenberg, Hjørnehusvej 28,
4720 Præstø.

D - OZ6FW, Chr. Q. Petersen, Hagestedvej 2,
st. tv., 2700 Brønshøj.

D - OZ6GT, E. Å. Carlsson, Blåmunkevej 31,
2400 København NV.

D - OZ6JX, J. I. L. Thøgersen, Brandts Vænge
15, 3460 Birkerød.

D 10444 OZ6LY, L. M. Ibsen, Fensniarksgade 37, 
2200 København N.

D 10619 OZ6MZ, H. Muller, Prs. Christinesvej 18,
3., 2300 S.

D 12417 OZ6QC, K. L. Christiansen, Mosebølle, 
4640 Fakse.

D 10214 OZ6WZ, Alex Morsing, Brøndbyøster Torv 
77, 6. tv., 2650 Hvidovre.

D 12162 OZ7CG, I. E. Jørgensen, Samosvej 59, 2300 
København S.

D - OZ7GT, Carsten Rønneberg. Vingårds Allé 
13, 2900 Hellerup.

D 11726 OZ7DY, B. P. Strand, Elselillevej 11, 2300 
København S.

D 11861 OZ7ZL, B. Karas, Frederikssundsvej 6, 3. 
tv., 2700 Brønshøj.

D 12571 OZ8UZ, J. B. Hansen, Morbærhaven 16, 
2620 Albertslund.

D 10804 OZ9DV, B. E. Petersen, Sneserevej 11, 2770 
Kastrup.

D 9411 OZ9HD, Chr. H. Ditlefsen, Høje Gladsaxe 
33, 2., mf., 2860 Søborg.

Reserveret postvæsenet
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