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Frekvensmåler-monitor.

riationer i HT-spændingen. Modstanden til plus må
tilpasses således, at strømmen gennem glimrøret
ligger nogenlunde midt i dettes reguleringsområde
(4—8 mA).
Den mest kritiske del af frekvensmåleren er git
terkredsen i oscillatoren, og det betaler sig derfor
at være meget omhyggelig med konstruktionen af
denne.
Først og^ fremmest må der anvendes hi-C kreds
for at opnå god stabilitet. Drejekondensatoren skal
være meget robust og helst med stor pladeafstand,
således at rystelser ikke giver anledning til gene
rende
kapacitetsændringer.
Drejekondensatorens
kapacitet afhænger af den faste parallelkapacitet,
og det grundfrekvensbånd, som ønskes. Som fast
kapacitet bør anvendes mindst 300 pF. Grundområ
det er her valgt til

Af OZ4V, Carl Hermann.
Post- og Telegrafvæsenets skærpede krav, med
hensyn til at senderamatøren skal disponere oyer
midler til at sikre, at senderfrekvensen er belig
gende indenfor de tilladte frekvensbånd, har med
ført forøgede krav til kvaliteten af stationens tek
niske udstyr. Dette forlangende skyldes såvist ikke
pedanteri fra myndighedernes side, men er betin
get af den stedse stigende trængsel både i og uden
for amatørbåndene, således at faren for at forstyrre
vigtige tjenester er steget betydeligt. Desværre sy
nes det i nogen grad at have skortet på forståelse
heraf, og dog er det muligt med simple midler at
bygge en absolut pålidelig frekvensmåler, hvis
kalibrering altid kan kontrolleres.
Det bedste middel til at sikre sig, at senderen lig
ger i båndet, opnås ved anvendelse af krystalsty
ring. Ulemperne herved er imidlertid velkendte, og
tendensen går derfor nu i retning af at anvende en
stabil styreoscillator med variabel frekvens, en så
kaldt VFO, således at senderen kan afstemmes til
en ønsket frekvens i båndet. Fordelen herved er,
at to eller flere korresponderende stationer kan
lægge sig på samme frekvens, hvorved forstyrrel
serne på båndene kan nedbringes væsentligt, og af
viklingen af QSO’en lettes "betydeligt. Muligheden
for let og hurtigt at kunne opsøge en QRM-fri fre
kvens er ligeledes indlysende og lettes også ved
anvendelse af en frekvensmåler-monitor.
Beskrivelse af frekvensmåleren.
En frekvensmåler-monitor består af en lille stabil
oscillator, nøjagtig kalibreret, samt en detektor og
en forstærker. Diagrammet ses på fig. 1. Da for
målet med opstillingen er at have et virkeligt påli
deligt kontrolapparat på stationen, er det bygget til
lysnetdrift.
Oscillatoren.
Som oscillator anvendes en EF50 i ECO kobling
for at få kraftige harmoniske. Skærmgitterspæn
dingen er stabiliseret med et spændingsstabilisator
rør 7475 for at opnå god frekvensstabilitet ved va

Af hensyn til temperaturstabiliteten anvendes
som fast kapacitet en passende kombination af
keramiske kondensatorer med negativ temperatur
koefficient for at ophæve spolens og rørets positive
temperaturkoefficient. Den bedste kombination må
afgøres ved forsøg. Som rettesnor kan angives, at
der her er anvendt 2 stk. Hescho Tempa T hver på
120 pF og 1 Tempa S på 15 pF.
Over kredsen er desuden anbragt en keramisk
trimmer på 20 pF og en Prahn lufttrimmer på ca.
3 pF til finjustering af frekvensen.
Spolen er viklet på en keramisk spoleform TS
6121. Der er ialt 31 vindinger, og der er lagt 3 vin
dinger i hver rille. Der er anvendt 0,7 mm kobber
tråd, som er viklet på under meget kraftig stram
ning. Herved bliver spolens temperaturkoefficient
meget ringe. Katodeudtaget tages- 9 vindinger fra
den kolde ende. Oscillatoren kan stoppes ved at af
bryde skærmgitterspændingen. Dette er nødvendigt
ved kontrollytning af egne telefonisignaler. Denne
afbryder er anbragt bagpå kassen.
Detektor og forstærker.
Hertil benyttes hexodedelen af ECH21. I anoden
kan, som vist på diagrammet, anvendes en udgangstransformator for hovedtelefon. Kobles frekvens
måleren til modtagerens LF-forstærker, kan man
nøjes med at benytte en modstand på 0,1 Megohm i
anoden, og signalet udtages herfra gennem en kon
densator og føres til et passende sted i modtagerens
LF-del. Til andre formål er det ,ønskeligt at have
en noget kraftigere forstærkning i frekvensmåleren,
og der kobles da et forstærkertrin efter detektor
trinet. Dette er benyttet i den på fotografiet viste
udførelse.
Anvendes udgangstransformator, må man passe
på, at den anbringes hensigtsmæssigt i forhold til
nettransformatoren for ikke at optage brum fra
denne.
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øvrige del af frekvensmåleren for at undgå varme
påvirkning fra rørene, som bliver ret varme (se
fig. 2).
Spolens selvinduktion kan varieres ved hjælp af
en messingplade, som kan drejes ind i spolens felt.
Når messingpladen står lige ud for spolen, er virk
ningen
størst
og
selvinduktionen
minimum.
Drejes
pladen bort fra spolen (ligegyldigt hvilken vej), sti
ger selvinduktionen. Pladen er anbragt på en aksel
1 en svær Bøsning monteret på skærmen omkring
spolen. Akslen er forsynet med en kærv, som kan
justeres med en skruetrækker gennem det hul i
forpladen, som ses på fig. 4 lige i overkanten af
skalaen lidt til højre for midten. For at pladen ikke
skal forskyde sig ved rystelser, kan akslen arreteres
med en pinolskrue i den tidligere nævnte bøsning.
Denne kan betjenes gennem et lille hul foroven i
kassen.

Fi g. 2.
Mellem styregitter og jord er anbragt en HF-drossel. Formålet med denne er at lægge gitteret på
jord for LF-spændinger, således at brum, som op
fanges af antennen, ikke virker generende på må
lingerne. Det siger sig selv, at kvaliteten af drossel
spolen må være meget fin for effektivt at spærre
for de frekvenser, som skal måles.
Ensretterdelen.
Om denne er der ikke meget at sige. Der anven
des
enkeltensretning,
og
som
ensretterrør
benyttes
et B409, som nemt kan levere de 10 mA, frekvens
måleren
bruger.
Ensretteren
varmer
ikke
ret
me
get, men for at være helt sikker på at undgå varme
indvirkning
på
oscillatoren,
er
ensretteren
fuld
stændig afskærmet fra denne, og der er sørget for
god ventilation.
Kontroloscillator.
I
det hidtil omtalte adskiller frekvensmåleren sig
ikke fra tidligere beskrevne, men den er forsynet
med
forskellige
indretninger
til
kontrol
og
juste
ring af skalaen.
Kontrollen af Skalaen foretages med en indbyg
get
krystaloscillator.
Hertil
anvendes
triodedelen
af
ECH21 med et af de bekendte værnemagtskrystaller
på omkring 25 MHz. Krystallet her har en frekvens
på 24,4 MHz, og det giver derfor nulstød med
ECO’ens 13. og 14. harmonisk af henholdsvis 1877
KHz og 1742 KHz, altså har vi et kontrolpunkt i
hver ende af skalaen. Endvidere kan stødtonen mel
lem krystallens 2. harmoniske og ECO’ens 27. har
moniske af 1807 KHz høres. Skalaen kan altså kon
trolleres for rigtig visning i tre punkter.
Krystaloscillatoren
benyttes
til
kontrol,
hver
gang frekvensmåleren tages i brug eller forud for
en
meget
nøjagtig
måling.
Den
tilsluttes
anode
spændingen ved hjælp af en afbryder til venstre på
forpladen (se fig. 2).
Som nævnt er gitterkredsen for ECO’en meget
stabilt bygget, og der er taget videst muligt hen
syn
til
mekanisk
stabilitet
og
temperaturstabilitet.
Hvis den imidlertid skulle være kommet lidt ud af
justering, kan dette klares ved hjælp af to justeringsknapper på forpladen, en for kapacitet og en
for selvinduktion.
Kapacitetsjusteringen
foretages
med
den
tidligere
nævnte Prahn lufttrimmer på ca. 3 pF. Den kan
justeres med en skruetrækker gennem det lille hul
lige over afstemningsknappen (se fig. 4), idet luft
trimmeren
er
monteret
på
forpladen
lige
over
drejekondensatoren.
Spolen
er
ligeledes
monteret
på
forpladen
lige
over lufttrimmeren, og begge er afskærmet fra den
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Skalaen.
Almindeligvis
anvendes
i
frekvensmålere
o.
lign.
apparater, der skal kunne aflæses med stor nøjag
tighed, de i handelen værende skalaer med en eller
anden
lineær
inddeling.
Dette
medfører,
at
fre
kvensaflæsningen ikke fås direkte; men det er nød
vendigt at anvende en kalibreringskurve eller tabel.
Da de nævnte præcisionsskalaer yderligere er me
get dyre, var det jo rart, om en sådan kunne und
væres.
Lad os se, hvilke krav vi vil stille til skalaen:
1. frekvensen skal kunne aflæses direkte,
2. skalaen skal være let at tegne,
3. backlash mellem drejekondensator og skala
må ikke forefindes.
Punkt 3. opfyldes bedst ved, at viser og dreje
kondensator
er
direkte
forbundet
uden
udveksling
af nogen art. I praksis viste det sig unødvendigt at
anvende finindstilling, og viseren er derfor direkte
fastskruet
på
afstemningsknappen.
Viseren
består
af et stykke perspex 1½ mm tykt og 15 mm bredt,
med en fin streg indridset på bagsiden.
Skalaen var den, der voldte mest hovedbrud. Den
er tegnet med tusch på hvidt tegnepapir og klistret
på en tynd aluminiumplade. Denne er atter skruet
fast på forpladen med 2 skruer.
Skalaen kalibreres f. eks. ved hjælp af en Groot
målesender XF3 for hver 5KHz i det nævnte grund
frekvensområde
1740
—
1900
KHz.
Underdelingen
af 5KHz områderne er foretaget som vist på fig. 6,
hvor
eksempelvis
buestykket
EB
repræsenterer
et
5KHz område.
På figuren er tegnet 11 koncentriske cirkler 0, 1,
2 o. s. v. op til 10. Disses beliggenhed er bestemt
således, at hver gang stregen på viseren rammer
skæringspunktet
mellem
en
af
disse
cirkler
og
linien AE, er viseren netop indstillet på et vist antal
tiendedele af buen EB. Rammer den, som vist, skæ
ringspunktet D mellem AE og cirkel 4, er EF 4
tiendedele af EB.
Fig. 3.

radierne i cirklerne 1 til 9 beregnes, og disse tegnes
med tusch så fint som muligt på et stykke svært
tegnepapir. Derpå klistres skalaen på aluminium
pladen og skrues fast på forpladen. Skalaen kalibre
res med en passende frekvensafstand, og et lille
blyantsmærke afsættes ud for viserstregen for hver
af kalibreringsfrekvenserne. Derpå aftages skalaen,
og linierne AB, GE, AE o. s. v. trækkes op med en
meget tynd tuschstreg. For at beskytte den mod
overlast sprøjtes den til sidst med et tyndt lag fixativ og kan nu atter påskrues, og frekvensmåleren er
færdig til brug.
Radius OA for den inderste cirkel bør ikke væl
ges alt for lille. Den tiloversblevne plads mellem
denne og afstemningsknappen kan da bruges til at
tegne oversigtsskalaer for de forskellige bånd, såle
des at man altid hurtigt kan konstatere, om sende
ren ligger indenfor de tilladte båndgrænser. Yder
ligere forsynes skalaen med et mærke ved kontrol
frekvenserne svarende til det anvendte krystal.
Den nævnte skala er meget let at tegne, selv med
simple hjælpemidler. Aflæsningen er hurtigt og
nemt foretaget, og nøjagtigheden er tilstrækkelig til
brug på en amatørstation.

Fig. 4.
Cirklernes radius r er bestemt af:

Denne ligning er kun rigtig for såvidt <V2 er
lille.
Under samme forudsætning kan vi tillade os at
underdele stykket EB i 10 lige store dele, selv om
kondensatoren ikke er absolut frekvenslineær.
Radierne er altså bestemt af OA og AB, som atter
afhænger af skalastørrelsen. Her er anvendt OA=
40 mm og AB = 50 mm. Størrelsen

er for de 10 cirkler 1, 2, 3 op til 9 bestemt ved

For den her anvendte skala fås værdierne angivet
som følger:
90,0 80,0
ro

r1

72,0 65,4
r-2

r3

60,0 55,4 51,4
T4

r5 .

r6

48,0 45,0 42,4
T7

r8

r9

Fremgangsmåden ved kalibreringen er nu
gende. Størrelserne OA og AB vælges, hvorefter

40,0
r10

føl

Frekvensmålerens anvendelse.
Skal senderens frekvens måles, føres dennes
bærebølge til styregitteret i hexodedelen af ECH21
via frekvensmålerens antenne, medens signalet fra
frekvensmålerens oscillator føres til blandingsgitteret. Differensfrekvensen ensrettes og forstærkes af
røret, og den lavfrekvente stødtone høres i hoved
telefonen i anoden. Ved Nulstød er senderens fre
kvens da lig frekvensmålerens.
Omvendt kan modtageren indstilles til samme
frekvens som frekvensmåleren ved at indstille
modtageren til nulstød med signalet fra frekvens
målerens oscillator, som udstråles fra frekvensmå
lerens antenne. Som antenne vil det almindeligvis
være tilstrækkeligt at anvende en ca. 10 cm lang
kobberstang indsat i frekvensmålerens antennebøs
ning til venstre på forpladen.
Frekvensmåleren kan anvendes som monitor til
at kontrollere senderens signal. Ved telegrafi for
stemmes frekvensmåleren lidt i forhold til sende
frekvensen indtil en passende tone høres i hoved
telefonen. Dette giver en glimrende kontrol af sig
nalets kvalitet og en god støtte til at opnå god
morse. Skal frekvensmåleren bruges til at kontrol
lere senderens telefonikvalitet, må den indbyggede
oscillator stoppes ved at afbryde skærmgitterspændingen til EF50. Denne afbryder sidder bagpå fre
kvensmåleren. Når oscillatoren er stoppet, virker
monitoren som uafstemt detektor, og telefonisigna
let kan høres i hovedtelefonerne.
Sålænge frekvensmåleren anvendes på en fre
kvens, der er en af de lavere harmoniske af grund
frekvensområdet, vil man som oftest så nogenlunde
vide, hvilken frekvens man arbejder på, og dermed
hvilken harmonisk, der kan være tale om. Vanske-
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Saadan har jeg
lavet det
*

En amatørmodtager fremstillet
af »efterladte« komponenter.

Af OZ7HL, Herluf Hansen.

Tiden efter krigen med dens overflod af kort
bølgekomponenter har givet os „hams“ en chance
for at bygge gode sendere og modtagere, og dette
har i høj grad skærpet vore krav til stationsmateriellet. Jeg flikkede således i 1945 af tyske kompo
nenter en modtager sammen, som bestod af HF-trin,
Bl-trin, 2 trin 3000 kc MF, Det, LF-trin og udg-trin.
Efter 1939’s målestok var det en fin modtager, men
det blev til mange eksperimenter, inden den svare
de til de store fordringer, vi i dag stiller til en før
steklasses
amatørmodtager,
og
ligeledes
inden
de
gode komponenter blev fuldt udnyttet. I det følgen
de vil den endelige modtager blive nærmere be
skrevet tillige med de erfaringer, jeg har gjort un
der eksperimenterne.
Det skal bemærkes, at alle eksperimenterne med
modtageren
er
foretaget
uden
målesender,
hoved
sagelig kun ved høreprøver, og målinger er udført
med de hjælpemidler, der normalt findes paa en
amatørstation;
en
undtagelse
herfra
er
skalategnin
gen og den sidste kontrolmåling. I udstrakt grad er
tillige
anvendt
sammenligning
med
modtagere
af
tilsvarende type, bl. a. AR88, og jeg tør påstå, at
man kan nå langt uden brug af de dyre instrumen
ter, som for de fleste amatører står som det eneste
saliggørende. Manglen af sådanne instrumenter bør

ligere bliver det, når der arbejdes helt oppe på 28
eller 56 MHz. Her er det imidlertid så heldigt, at
størrelsesordenen
af
den
harmoniske
kan
beregnes,
når man opsøger to. på hinanden følgende signaler
på skalaen, som interfererer med den frekvens f,
der skal måles. Lad fi og f2 være de to frekvenser,
som aflæses på frekvensmåleren, og lad os antage,
at f1 er større end f2. Vi har da:
Heraf fås:
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derfor ikke afskrække nogen fra at udføre eksperi
menter med „store supere“.
Modtagerens
mekaniske
og
elektriske
opbygning
ses af fotografierne, fig. 1, 2, 3 og diagrammet fig. 4,
og her skal anføres oplysninger om de enkeltheder,
der ikke fremgår af figurerne. Chassiset er det sam
me som det, den oprindelige modtager var bygget
på, så efterhånden som modtageren blev udbygget,
blev
pladsudnyttelsen
det
store
problem.
Spolecen
tralen, der kan dække fire bånd, består af 16 spoler,
og da der ikke var plads til lige så mange trimmere,
blev
disse
erstattet
med
små
faste
keramiske
Blokke.
Modtageren tager de fire båndområder, 10, 20, 40
og 80 m, og der er fuld båndspredning, hvilket er
opnået
ved
tilpasning
af
parallelkapaciteterne
og
spolerne. Afstemningen foretages ved samtidig drej
ning af fire variable 18 pF kondensatorer.
For at få HF-forstærkningen ens på alle bånd
er det primære vindingstal for spolerne i HF-kredsene samt afstanden mellem primær- og sekundær
viklingen tilpasset således, at koblingen er så til
pas, at kredsene hverken dæmpes for meget eller
for lidt. Alle HF-transformatorerne er forsynet med
jernkerner,
og
koblingsgraden
undersøges
simpelt
derved, at en lille drejning af jernkernen skal give
en passende forstemning af kredsen. Ved de højere
frekvensbånd
er
jernkernen
i
HF-transformatorerne
forøvrigt drejet så langt ind, at den går igennem
både primær- og sekundærviklingen, mens den ved
de lavere frekvenser kun er drejet ind i HF-trans
formatorernes sekundærvikling.
Jeg vil gerne her advare mod at bruge jernkerner,
før man ved selvsyn har kontrolleret deres egen
skaber. Det kan gøres af enhver amatør, idet ker
nen lægges ind i spolen i et lille sendermellemtrin,
der er afstemt til det bånd, hvortil kernen skai
bruges. Dog bør kernen ikke lægges for langt ind i
spolen for ikke at få for stor forstemning af trinet.
Når mellemtrinet derefter stemmes efter, viser git
terstrømmen tydeligt, om kredsen er blevet bedre
eller dårligere. Skal det gøres mere nøjagtigt, bør
spolen afkortes i vindingstal, når jernkernen er ind
skudt,
således
at
afstemningskapaciteten
bliver
den
samme ved resonans med og uden kondensatorer,
lige så nødvendigt er det at kontrollere de kerami
ske kondensatorer, hvilket kan gøres på tilsvarende
måde,
idet
kondensatoren
lægges
parallelt
til
afstemningskredsen, og når der afstemmes til reso
nans, kan godheden aflæses på gitterstrømmen.
I tidens løb har jeg ændret spolerne, således at
det nu er det tredje sæt, jeg har i modtageren. Jeg
begyndte
med
de
almindelige
små
trolitulforme,
men de er mekanisk og temperaturmæssigt dårlige.
De nu anvendte spoleforme er små bakelit-ribberør,
og de giver meget tiltalende spoler (de anvendes i
en dansk modtager, men spolerne fås ikke i løssalg).
HF-kredsene er omhyggeligt skærmet, og rørsok
lerne er skåret ind i skærmene. Ustabilitet mødte
jeg først på 10 m, idet modtageren fløjtede, når af
stemningskondensatoren var drejet ud. Det blev af
hjulpet- ved at sætte en modstand på 20 Ohm i

serie med parallelkapaciteten i en af kredsene. Der
sporedes ingen trækning mellem kredsene, og blan
dingsrøret kører endog med AVC uden indvirkning
på oscillatorfrekvensen. .
Temperaturkompensation af kredsene i 1. oscilla
tor har krævet mange eksperimenter, der resulte
rede i anvendelse af de tyske musegrå keramiske
blokke som parallelkapaciteter til oscillatorspolerne.
Efter
blandingsrøret
kommer
en
MF-transformator på 3000 kc/s (en af de små med klokkekerner),
og på denne er anoden tilført et sådant punkt på
spolen, at en lille drejning af justeringskernen giver
en passende skarp resonans. Der er vistnok forskel
på, hvor udtagningspunkterne sidder på de forskel
lige MF-transformatorer, men de er anbragt således,
at de giver en selektiv kreds uden nævneværdig
forstærkningstab.
I andet blandingstrin er jeg efter forskellige for
søg
blevet
stående
ved
Pierce-oscillatoren
og
det
for
UCH21
normale
blandingsprincip.
Andre
blan
dingsprincipper er forsøgt, men ikke med bedre re
sultat, og blandingssuset er så svagt, at der ikke
kan konstateres forskel på de forskellige blandingsprincipper. Som en kuriositet kan nævnes, at den
tilbagekoblingskapacitet,
der
normalt
anvendes
mel
lem gitter og katode i Pierce-oscillatoren, her ud
gøres af gitter 3’s katodekapacitet.
Efter
2.
blandingstrin
følger
en
MF-transformator (også af klokkekernetypen) med linkkobling (2
vind.)
mellem
primærog
sekundærviklingen.
Op
rindelig
var
koblingen
kapacitiv,
men
undersøgel
ser viste, at der også var en svag induktiv kobling
igennem
skærmvæggen,
hvorfor
det
var
bedst
at
lave en regulær induktiv kobling, dér gav mulighed
for justering.
Parallelt
over
sekundærkredsen
ligger
et
krystal
filter, der er afsluttet med en afstemt kreds. Selek
tiviteten kan reguleres i følgende 4 trin:
1) Uden krystal, hvor koblingen reguleres af
fasekondensatoren,
2) eet krystal,
3) to krystaller og
4) to krystaller med kredsen foran næste

rørs gitter en smule forstemt (ved slut
ning af nøgle 3)-.
De fire trin giver en variation i båndbredde fra
ca. 3 til ca. 0,5 kc/s.
S-metret er opbygget i 7 T’s kobling, som tidligere
er beskrevet i OZ. Det arbejder på anode- og
skærmgitterstrømmen for alle de regulerede rør.
Den øvrige del af modtageren er opbygget på
sædvanlig måde med diodeensretter, LF-kredsløb og
udgangstrin.

Ved opbygningen af modtageren er komponenter
ne placeret således, at alle „varme“ ledninger er
ganske
korte.
Glødestrømmen
føres
i
skærmlednin
ger (modtageren er universal), og varme fra rør
og modstande kan kun i ringe omfang nå spolecen
tralen.
Af
stabilitetsog
forstærkningshensyn
må
tilledningerne
til
afkoblingskondensatorerne
for
katoder
og
skærmgitre
i
HF-trinene
være
meget
korte.
Modtagerens
HF-forstærkning
reguleres
ved
ændring
af
katodemodstanden
for
de
to
HF-rør.
Ved hjælp af et relæ kan indskydes ekstra katode
modstand, så modtageren kan „stoppes“, når sende
ren nøgles.
Udgangsrørets
anodestrøm
er
nedreguleert
til
ca.
20 mA, da der ikke var „råd“ til mere. De mange
rør sluger en del strøm, og for ikke at få for lav
anodespænding og desuden tage et vist hensyn til
ensretterrøret, var det nødvendigt at spare.
Den her beskrevne modtager er ikke let at ko
piere, da de specielle konponenter, den er bygget
af, efterhånden er vanskelige at få fat i, men en
og anden kunde måske få en idé ved gennemlæs
ningen, og forskellige aflyttede QSO’er på 80 m får
mig til at tro, at der endnu er mange, som ikke
fuldt ud har udnyttet erhvervede „efterladte“ kom
ponenter.
Kassererens ny adresse:
O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby L., Nykøbing F.
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En QRP sender.
Af OZ1FG, F Gadmar.
Efterfølgende konstruktion er navnlig beregnet
for nybegynderen, men vil sikkert også have inter
esse for andre, der ønsker sig en lille reservesender.
Som det fremgår af diagrammet er det en ECOPA-Sender med heisingmodulation. ECO’en er gan
ske normal, blot skal man lægge mærke til at git
teraflederen kun er 7 k ohm. Til afstemning i gitter- og anodekredsene er anvendt Prahn lufttrimmer 100 pF.
PA-trinet er parallelfødet med et collins-filter
som anodeafstemning. Dette giver god antennetil
pasning, hvorved en antennetråd af vilkårlig længde
kan bringes til at udstråle. (Om indstilling af collinsfilter henvises til håndbogen).
Et milliamperemeter med fuldt udslag for 10 mA
kan skiftevis indskydes i ECO-anode. PA-gitter og
PA-anode, idet instrumentets parallelmodstande er
anbragte fast i de forskellige kredsløb, således at der
i de to første tilfælde er fuldt udslag for 20 mA og
i det sidste for 100 mA. Omskifteren for instrumen
tet skal have 2X3 stillinger og bryde før slutning.
Den fremskaffes nemmest som 2X5 stillings omskif
ter, hvor man springer et sæt kontakter over mel
lem hver stilling.
Modulationen foretages over et enkelt rør i heisingsmodulationskobling. Som modulationsdrossel er
anvendt en gammel B&O 300 ohm drosselspole, type
M, med godt resultat. Der er ingen forrør, da der
anvendes kulkornsmikrofon, og det frarådes nybe
gynderen at tilbygge et sådant.
Ensretteren har to paralleltkoblede ensretterrør
(af hensyn til spændingsfaldet), men kan iøvrigt
undværes på jævnstrøm.
Spoler til 80 m: PA: Prahn zerolitform med 27
vindinger, 1 mm lakisoleret tråd tæt viklet. ECOgitter: 35 mm rørsokkel med 22 vindinger, 0,6 mm
lakisoleret tråd tæt viklet. Udtag ved 5. vinding og
båndsætter med 200 pF, anbragt inden i Spolen.
ECO-anode: 35 mm pertinaxrør pålimet en 4-benet
rørsokkel med 22 vindinger 0,6 mm lakisoleret tråd
tæt viklet.
ECO-anodestrømmen
skal
ved
resonans
være
8—10 mA, PA-gitterstrømmen 3—i mA og PAanodestrømmen, ved resonans og med antennen til
koblet, ca. 50—60 mA.
Afbryderen afb. 3 er dobbelt og afbryder såvel
PA som modulator under indstilling til nulstød med
ECO’en samt ved CW.
Senderen har i nogen Tid været anvendt som re
servesender, medens der blev foretaget diverse
operationer på stationssenderen, og den har givet
gode rapporter fra alle dele af landet. OZ1FG.
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Et outputmeter.
Af OZ7EU.
Den effekt, man får ud af senderen, bliver som
oftest ansat skønsmæssigt. Skal der måles output, så
sætter man som regel en eller anden efter senderens
størrelse passende elektrisk pære over udgangen, og
af lyset fra denne anslår man output. Det kan selv
følgelig også være meget godt, men nogen forholds
vis nøjagtig måling fås ikke. Jeg skal i det følgende
kort beskrive et simpelt outputmeter, som i nogen
Tid har været i brug på min station, og som jeg har
haft megen glæde af.
Af diagrammet ses virkemåden let. Et mikroamperemeter er forbundet til en fotocelle, der er an
bragt i en kasse, som er delt op i to rum. I skille
væggen lige ud for fotocellen er der et firkantet hul,
ca. 5x5 cm, og dette hul er dækket af et stykke
opalglas. Der må -ikke kunne komme andet lys til
fotocellen end det, der kommer gennem dette hul.
I det andet rum i kassen er der anbragt et par elek
triske lamper, i dette tilfælde er størrelsen på disse
15 watt/32 volt. Lamperne er forbundet parallelt, og
ledningerne går til et par stand-off’s, som er monte
ret på endevæggen, der er lavet således, at den kan
udskiftes, så der kan sættes andre lamper i, hvis
der skal måles større output end ca. 30 watt. X så
Fald kan man også i kassen ud for skillevæggen lave
en slidse, hvorigennem man kan stikke en blende
ned foran hullet foran fotocellen, så åbningen bliver
mindre. Størrelsen på hullet i skillevæggen, og lige
ledes størrelsen på hullet i den eventuelle blende,
må man eksperimentere sig frem til, idet disse af
hænger af den anvendte fotocelle. I det foreliggen
de tilfælde er der anvendt en fra en tidligere foto
grafisk
belysningsmåler.
Mikroamperemetret
kan
passende være fra 0—100 mikroampere. Der skal
kunne komme så meget lys ind til fotocellen, at
metret slår helt ud ved fuld spænding på lamperne.
Justeringen af instrumentet er meget let, idet den
ne foretages med almindelig jævnstrøm ved benyt
telse af helst to måleinstrumenter. Det ene sættes

parallelt over lamperne, og det andet i serie med
dem, således at man hele tiden er klar over lamper
nes
wattforbrug.
Med
en
skydemodstand
reguleres
lysstyrken, og man kan nu optegne en kurve på et
millimeterpapir
over
wattforbruget
i
forhold
til
metrets udslag.
Tilkoblingen til senderen foretages med et stykke
dobbelt ledning over et lille stykke af PA-spolen.
Man må prøve sig frem for at finde ud af, hvor,
stort udtaget skal være, samt hele tiden efterindstille til størst effekt. Man kan også koble ind med
en linkspole, som regel kun en enkelt vinding, men
også
her
må
koblingsgraden
prøves
og
senderen
efterindstilles. Man kan ved målingen gå ud fra, at
anodestrømmen i udgangsrøret skal op på samme
værdi, som når antennen er tilkoblet.
Kassen er udført i aluminium, og der kan godt
laves et par gæller i det rum, hvor lamperne sidder,
for at aflede noget af den frembragte varme.

Forudsigelser for oktober.
Tabellens tal angiver, i hvilke tidsrum maksimal
frekvensen
er
over
det
pågældende
bånds
nedre
grænse.
Hvis
maksimalfrekvensen
kun
kommer
nær
ved denne grænse uden dog at nå den, er i stedet
angivet dens største værdi og det tilsvarende tids
punkt. Forudsigelserne er beregnet ud fra et for
ventet Zurichsolplettal på 116, efter de metoder, der
har været beskrevet i OZ 19. årgang side 12 (jan.
1947). Alle tidsangivelser er dansk normaltid; træk
een time fra, hvis der regnes med GMT.

efter vil kun Sydamerika kunne nås. Efter kl. 21 vil
båndet antagelig kun være anvendeligt til rent lokale
forbindelser.
14 MHz-båndet bliver i denne måned overgangs
frekvensens bånd, d. v. s. det bånd, som bruges på
overgangen mellem dag- og natfrekvens. Det vil stort
set være åbent fra tidlig morgen til sen aften med
forholdsvis svage signalstyrker i den tid, hele stræk
ninger ligger i dagslys.
7 MHz vil i vintermånederne få stigende betyd
ning som dx-bånd i nattetimerne, når de tilsvarende
stationer ikke mere kan nås på 14 MHz. Dette gæl
der således for Nordamerika i tiden fra midnat til
hen på formiddagen, for retninger mellem sydvest
og sydøst i de sene nattetimer og for Sibirien og
Japan hele aftenen og natten.
Dette bånd vil også hele dagen kunne bruges til
indenlandske forbindelser over mere end 200 km;
men om aftenen og natten vil 3,5 MHz sikkert vise
sig bedre egnet hertil.
OZ8O.

Fra den engelske field-day.

Forudsigelser for september: se august OZ side 96.
I
oktober
har
vi
allerede
udprægede
vinterforhold; for alle ruter, der overvejende forløber på den
nordlige
halvkugle,
varierer
maksimalfrekvensen
mellem en forholdsvis lav natfrekvens og en ret høj
dagfrekvens; overgangene er ret bratte, især om for
middagen.
Forudsigelserne
er
derfor
også
temmelig
nøjagtige;
selv
om
maksimalfrekvensens
værdi
jo
kan svinge noget fra dag til dag efter solpletaktivi
teten, er tidspunktet for overgangen mellem nat- og
dagfrekvenserne ret nøje fastlagt.
For mange strækningers vedkommende ligger dag
frekvensen i denne måned i eller lige over 30 MHzbåndet, der derfor må ventes at blive meget varie
rende, af og til slet ikke åbent og ofte med meget
fine
forhold,
især
for
båndets
laveste
frekvenser.
Den, der kan arbejde i dette bånd om dagen, vil paa
en enkelt dag kunne få forbindelse med næsten alle
verdensdele, således kan Indien nås fra kl. 6, Syd
afrika dukker op kl. 7, en halv time senere Nord
afrika, og endnu en halv time senere det Fjerne
Østen. Lidt før middag høres så Sydamerika, og fra
kl. 14 sætter forstyrrelserne fra USA ind, samtidig
med at Ny Zealand kan høres en kort tid. Først om
kring kl. 18 er der mulighed for QSO med USA’s
vestkyst, som dog straks igen fader ud. W2-stationerne derimod vil dominere til henad kl. 20, og der-

G2HGR ved nøglen, medens en række andre ama
tører,
bl.
a.
G5SM,
spændt
følger
udviklingen.
G2HGR sender via OZ7EH 73 til danske amatører.
Kalibreringsudsendelser.
R.S.G.B.s officielle Station, GB1RS, er nu i Gang.
Kalibreringsudsendelse foretages daglig i Tiden 0600
—2400 GMT. Frekvensen er 3500,25 kHz. Udsendel
serne finder Sted hver fulde Time og varer ca. 2
Minutter. Der kaldes CQ de GB1RS og Frekvensen
opgives. I de faa Dage, Stationen har været i Gang,
er den hørt med god Styrke. Efter Kalibreringsudsendelsen er GB1RS ikke klar til QSO.

Rute

Afstand

Pejling

30 MHz

14 MHz

KaldiSig.

Mm

Grader

DNT

DNT

6
8,5
8,5
11
3,2
9
7
13,5
8
18
22
0,2

295
329
265
250
144
170
102
90
40
48
228
alle

1400-2000
ca. 1800
1130- 2030
1130-2000
0730- 1700
0700- 1800
0600- 1700
25,2 MHz: kl. 1000
0800- 1030

1100- 2400
.1330 - 2300(0700)
(0800)0900 - 0300
0700 — 0400
0500 — 2300
0500 — 2400
0430 — 2400
0800 — 0100
(2300)0500 - 1500
1800 — 1200
(0000)0500 - 1900(2400)
—

W2
W6
YV
CP
SU
zs
VU
VK6
J.UO
71

OZ

—

ca. 1400
7 MHz: 0730 - 2030
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Fra testudvalget.
*
EDR's field day.
VHF Field-day blev ogsaa i Aar en Begivenhed
for de mange Deltagere. Omkring 40 forskellige Sta
tioner var med i Testen, og umiddelbart før Starten
af denne syntes Forholdene at skulle blive usæd
vanlig gode.
Testudvalgets Station havde kort før Testens Be
gyndelse en fin Forbindelse med Italien og en For
bindelse med 3MX i Sæby, og der blev hørt flere
andre
Italienere
og
Franskmænd.
Under
selve
Testen
forværredes
Forholdene
imidlertid
efterhaanden, og selv om der Lørdag Aften under Testen blev
hørt flere Italienere, Franskmænd og Svejtsere med
Styrke op til S9, lykkedes det, saa vidt det vides,
kun for to af Testdeltagerne at faa virkelige DXForbindelser indenfor selve Perioden.
Ogsaa de indenlandske DX’er var langt sværere at
hale i Land i Aar end sidste Aar, muligvis fordi vi
var et Par Uger senere paa det, og trods ihærdige
Forsøg lykkedes det ikke at faa etableret TovejsKontakt med Bornholmerne, selv om 4KA blev hørt
paa Sjælland med god Styrke i korte Perioder, og
han ogsaa flere Gange om Søndagen hørte Sven
skere og endog 3EDR ved Struer. Sidstnævnte blev
saa vidt det vides overhovedet ikke hørt paa Sjæl
land af andre end 8T ved Frederiksværk.
De
lange
indenlandske
Forbindelser
blev
generet
stærkt af Fading, og det var saaledes først efter
mange forgæves Forsøg, at det lykkedes Testudval
gets Station paa Søllerød Vandtaarn at faa Forbin
delse med 8EDR paa Skamlingsbanken, og 3MX,
som vi havde haft særlig fint før Testen, maatte vi
kalde
forgæves
mange
Gange,
indtil
han
endelig
dukkede'op med S9+ i Løbet af Lørdag Aften.
Langt de fleste Stationer deltog udelukkende paa
5 m, og 5 m-Arbejdet paa Field-day var i Virkelig
heden i s.ig selv en tilstrækkelig Opgave, saa at man
nærmest var helt udmattet, naar man skulde til at
tage fat paa 2 m Perioderne, men vi havde fundet
det umuligt at gennemføre 2 forskellige Field-days
og syntes, at vi burde give 2 m en Chance.
Paa Sjælland deltog kun faa Stationer paa 2 m,
og den største Afstand, som blev naaet, var ca. 9
km mellem 5AB og 7BR. Jyderne var mere ivrige,
og navnlig fra Struerafdelingen meldtes der om en
Del Resultater, men medens dette skrives, forelig
ger der ikke noget nærmere om, hvorvidt de tidli
gere Rekorder er slaaet, eller hvilke Resultater, der
iøvrigt er opnaaet paa 2 m i Jylland.
Ligesom under sidste VHF Field-day deltog flere
SM7-Stationer ivrigt i Testen, hvilket desværre nok
var en af Aarsagerne til, at det ikke lykkedes for
undertegnede
at
faa
etableret
Forbindelse
med
Bornholmerne,
fordi
Retningen
til
Bornholm
øjen
synlig gik gennem SM7BE’s Beam.
Trods
de
relativt
daarlige
Udbredelsesforhold
og
trods
mange
Vanskeligheder
for
de
udstationerede
Stationer saasom Afbrydelse af Strømmen hos 3EDR
og voldsomme Regnskyl om Søndagen, var 5 mField-day en Oplevelse for alle Deltagerne.
Hjælpenettet paa 80 m fungerede ganske tilfreds
stillende, til trods for at det havde vist sig umuligt
at skaffe et Krystal til 7EDR til den opgivne Fre
kvens, og vi maa derfor sige Tak til de 80 m Statio
ner, som elskværdigt flyttede sig fra den Frekvens,
vi blev nødt til at bruge. OZ1WP havde venligst
givet 7EDR Husly og ydede os derved og i det hele
taget ved sin Hjælpsomhed en Støtte, som vi skyl
der ham megen Tak for.
Erfaringerne
for
Hjælpenettet
viste
det
ønskelige
i at have saa stærk Bemanding paa Stationerne, at
80
m-Stationerne kan være aabne hele Tiden, saa
ledes at man straks kan lade Meddelelser om hørte
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Stationer gaa videre til Modparten. Som det var
denne Gang, var der visse Vanskeligheder ved at
faa fat i de jydske Stationer, som kun lyttede til de
officielle Tider.
Endvidere blev vi klar over, at det i hvert Fald
om Dagen til Tider kan være ønskeligt at anvende
CW, og en anden Gang maa vi stræbe efter, at
Hjælpestationerne bliver indrettet paa ogsaa at kun
ne bruge Telegrafi med break-in.
Vi regner med at kunne bringe Resultatlisten i
næste OZ.
For Testudvalget OZ7BK.
*
QRM TESTEN
finder altså sted den 22. september kl. 2300—2330
(Al) og 2330—2400 (A3). Alle tider DNT.
Kun medlemmer af EDR kan deltage. Alle opkald
skal ske på frekvensen 3505 + /~ 2 kHz (Al) hen
holdsvis 3695 +/- 5 kHz (A3). Kontrolgrupper ud
veksles efter den kaldte stations valg på en fre
kvens i båndet 3570—3600 (Al) eller 3750—3795
(A3).
Opkald. Der må kun sendes „QT QT DE OZ . ..
(den kaldende stations kaldesignal to gange) AR“;
der må kun kaldes een gang, før der skiftes til
modtagning. Ved telefoni sendes kun „Hallo QRMTest her er OZ ... (kaldesignalet højst to gange)
skifter“, og ligeledes kun een gang. Det er tilladt
at bruge bogstaveringsord i kaldesignaler.
Svar paa opkald sker på kaldefrekvensen; der må
højst sendes den kaldte stations kaldesignal to gan
ge DE (A3: „her er“) eget kaldesignal to gange
afsluttet med AR (A3: „skifter“). Herefter opgives
den første station den fælles arbejdsfrekvens ved at
sende „OZ ______ DE OZ ______ lyt _____ kHz — . . . — “
(alle ord kun een gang, frekvensen kan dog sendes
dobbelt), hvorefter der straks skiftes til den an
givne frekvens og kaldes igen. Den anden station
skifter til samme frekvens, hvor der udveksles 5cifrede
kodegrupper
(R-rapport,
S-rapport
og
tre
cifret QSO-nummer.)
Der gives eet point for hver station, der har væ
ret udvekslet kodegrupper med.
Logs med de nødvendige oplysninger senest den
1.
oktober
til
OZ8O
(Langgaard,
Bomporten
18,
Gentofte).

VK-ZL INTERNATIONAL
DX-CANTEST 1948
Tider:
1. oktober 1201 GMT til 3. oktober 1159 GMT (CW)
8. oktober 1201 GMT til 10. oktober 1159 GMT (fone)
15. oktober 1201 GMT til 17. oktober 1159 GMT (CW)
21. oktober 1201 GMT til 24. oktober 1159 GMT (fone)
Regler:
1. Der er tre afdelinger.
a. Telegrafisending.
b. Telefonisending.
c. Modtagning (CW og fone).
2. Deltagerne kan konkurrere i hele testen eller på
et eller flere enkelte bånd ved at indsende en
særlig log for hvert enkelt bånd.
3.
Alle licenserede senderamatører og modtagesta
tioner kan deltage. Forudanmeldelse er ikke nød
vendig.
Skibsstationer
og
ekspeditionsstationer
kan ikke deltage.

Den første og tredie week-end vil der blive brugt
telegrafi, medens der den anden og fjerde week
end arbejdes med telefoni. Stationer, som del
tager både i CW og fone afdelingerne må indsen
de særskilte logs for telegrafi og telefoni, se
stk. 12.
5. Alle amatørbånd kan bruges.
6. Der tillades kun een QSO i forbindelse med te
sten med hver station i hvert bånd pr. week-end.
7.
Kun een licenseret amatør må betjene en station
med ejerens kaldesignal, dersom to eller flere
operatører
betjener
den
samme
station,
betrag
tes de som deltagere hver for sig, og de må ind
sende log hver for sig med deres eget kalde
signal.
8. Hver deltager tildeler sig selv et trecifret serie
nummer. Dersom to eller flere operatører arbej
der på den samme station (stk. 7), må de bruge
hver
sit
serienummer.
Dette
nummer
beholdes
uændret
ved
både
telegrafiog
telefoniforbin
delser.
9. De kontrolgrupper, der skal udveksles under testQSO’erne bliver som ved ARRL’s DX Contest,
d.v.s. at rst rapporten efterfulgt af det person
lige serienummer sammensættes til en sekscifret
gruppe
ved
telegrafi
eller
en
femcifret
ved
telefoni.
10. Points: Både VK/ZL stationen og den fjerne sta
tion får eet point, når en kontrolkode er bekræf
tet af den fjerne station. Hver operatør får end
nu to points, når kontrolkoden til VK/ZL statio
nen er bekræftet.
11. Faktorer.
a. VK/ZL stationer..........................
b. Andre stationer.
For hvert bånd multipliceres de opnåede points
med antallet af VK/ZL distrikter, som der er op
nået forbindelse med på dette bånd. Distrikterne
er VK2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ZL1, 2, 3, 4.
12. a. Logs skal angive (i denne rækkefølge): dato,
tid (GMT), båndet, der er anvendt, den anden
stations
kaldesignal,
afsendt
kontrolgruppe,
mod
taget
kontrolgruppe
og
antal
point,
der
gøres
krav på.
b. Hvert nyt VK/ZL distrikt, der har været for
bindelse med, skal understreges med rødt.
c. Der skal indsendes en særskilt log for hvert
bånd. For hvert bånd må der desuden være en
oversigt med (a) en liste over opnåede VK/ZL
distrikter, (b) samlet antal forbindelser, der er
opnået på dette bånd, og (c) hvormange points,
man gør krav på for dette bånd.
d. Endelig afleveres et oversigtsblad, der angiver:
stationens
kaldesignal,
operatørens
navn
og
adresse, om man har deltaget med telegrafi eller
telefoni, om deltagelsen omfatter et enkelt eller
alle bånd, samlet antal points, der gøres' krav på,
og endelig en erklæring om, at alle konkurren
cens regler og bestemmelser om amatørradio i
Deres land er blevet overholdt, og at loggen efter
Deres bedste overbevisning er korrekt og i over
ensstemmelse med sandheden, („that all the con
test rules and regulations for amateur radio in
your particular country have been observed and
that the log is correct and true to the best of
your belief..“)
13. Dommerne forbeholder sig ret til at diskvalifi
cere enhver station for (a) gentagne tonerappor
ter
under
t8,
(b)
vedholdende
nøgleklik,
(c)
overmodulation eller „splatter“, (d) arbejde uden
for de tilladte frekvenser.
14....................................
15. Oversøiske stationer kalder CQ VK/ZL, og
VK/ZL stationer kalder CQ DX test.
16.
Præmier. Den station, som i hvert deltagende
land får det højeste pointtal, vil få et certifikat.
Der bliver ingen verdensvinder.
17. . . . Logs fra oversøiske stationer skal nå NZART
P. O. Box 489, Wellington, New Zealand, inden
den 14. januar 1949. Kuverten må tydeligt mær
kes „VK/ZL Contest“.*)

Modtagekonkurrence.

4.

1.

Reglerne er de samme som sendertestens, enhver
kortbølgelytterforenings
medlemmer
kan
del
tage.
Senderstationer
må
ikke
også
deltage
i
modtagetesten.
2.
Bestemmelserne om konkurrencetider og, at hver
station kun må føres i loggen een gang hver
week-end gælder på samme måde som for sen
dertesten.
3. For at tælle med ved pointberegningen må den
kaldte stations kaldesignal, den kaldende stations
styrke og tone sammen med den kodegruppe, som
den kaldende station sender, indføres i loggen.
4. Det er ikke tilstrækkeligt at notere en station,
der kalder CQ DX Test.
5............... Oversøiske stationer må kun notere VK
og ZL stationer, som høres, medens de deltager
i konkurrencen.
6.
Præmierne
i
modtagekonkurrencen
bliver
lige
som ved sendekonkurrencen.
7. Modtagerlogs udføres ligesom senderlogs.
*) EDR’s QSL central kan ikke påtage sig at sende
logs rettidigt til Wellington, de bør derfor sendes
direkte og i god tid.
*
Testudvalget arrangerer sidst i oktober en såkaldt
frekvensjagt. Der sendes fra 7EDR på en i forvejen
opgivet
frekvens
indledningen
af
en
Meddelelse.
Pludselig opgives, at der skiftes til en ny frekvens,
som man nu får opgivet. Dette gentages en halv snes
gange, og det bemærkes, at der er meget hurtig
QSY paa 7EDR. Det gælder nu om at få så meget
af meddelelsen OK som muligt.
Testen varer ca. en halv time, men nærmere frem
kommer i næste OZ.
7EU.
EDR afholder en Grønlandstestf-som er åben for
alle licenserede OZ- og OX-stationer. Modtagerama
tører kan deltage i en særlig konkurrence.
T i d e r n e er 1. og 3. weekend i oktober 1948
og 1. og 3. weekend i april 1949, d. v. s. 2.—3. og 16.
—17. oktober 1948 og 2.—3. og 16.—17. april 1949
hver gang fra kl. 18 lørdag til kl. 18 søndag aften
GMT.
Frekvenser:
Alle i Danmark tilladte amatør
bånd må benyttes.
Licensbestemmelserne:
skal
naturligvis
overholdes.
O p k a l d : Test OX eller test OZ.
Kontrolkoder:
Hver
deltager
sender
foruden
RST
til
modparten
kaldesignalet
for
den
station,
man sidst har haft forbindelse med i testen, og kal
designalet for den station, som denne forrige mod
part sidst har haft forbindelse med inden for test
perioderne.
Kontrolkoder må kun udveksles i perioderne.
I hver weekend er det tilladt de grønlandske sta
tioner at have een forbindelse med hver OZ-deltager
på hvert af amatørbåndene og omvendt.
Points.
På basis af OZ-stationernes indsendte
logs gives der 1 point for hver QSO, som bekræftes
af andres log.
OX-stationernes points udregnes på basis af de
indsendte OZ-logs.
Logs.
OX-stationerne behøver ikke at indsende
logs.
OZ-deltagerne
indsender
senest
ved
udgangen
af
henholdsvis oktober og april måned til testudvalget,
box 79, København K, logs indeholdende: eget kal
designal i øverste højre hjørne samt følgende kolon
ner fra venstre:
1. Modpartens kaldesignal.
2. Dato.
3. Tid (GMT).
4. Afsendte koder.
5. Modtagne koder.
6. RST afsendt.
7. RST modtaget.
Det ses gerne, at loggen indeholder en beskrivelse
af stationen.
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OZ-m o d t a g e r s t a t i o n e r kan deltage og iår
1 point for antallet af OX-stationer, som er modta
get korrekt. Dog tæller hver station kun een gang i
hver periode for hvert land, men flere rapporter vil
være en stor hjælp for dommerkomiteen. Logs ud
fyldes som ovenfor med en ekstra første kolonne til
angivelse af den hørte stations kaldesignal.

Spørgsmålstegnet.
Af OZ7T
OZ7HAM har lavet sig en målesender, men kan
ikke få området 10—30 MHz til at virke ordentligt,
idet det kun vil dække 10—21 MHz. Når kondensa
toren ér helt inddrejet, er frekvensen 10 MHz, og
når den er halvt inde, er frekvensen 20 MHz, men
når man så drejer kondensatoren helt ud, ændrer
frekvensen sig kun 1 MHz. Kondensatoren har en
kapacitetsvariation på 500 pF, og på de andre om
råder er der intet besvær med at opnå frekvens
variationen 1:3. Hvad er der i vejen?

Svar på spørgsmålstegnet i august:
Af et 1 mA måleinstrument, en 5 kOhm modstand
og et 4,5 Volt lommelampebatteri, alle tre forbundet
i serie, dannede han et simpelt ohmmeter. Glødetraadsbenene fandt han hurtigt, det var de to eneste
stifter, som gav strømgennemgang ved prøve med
ohmmeteret.
Nu satte han glødespænding på røret, 6,3 Volt fra
en passende vikling på en transformator, med ohm
meteret prøvede han paany røret for strømgennem
gang mellem de resterende stifter, men for hvert
stiftpar måtte han prøve to gange med begge polari
teter
fra
ohmmeterledningerne.
To
stifter
gav
strømgennemgang. Det måtte være hhv. katode og
styregitteret, og den stift, som blev forbundet til
ohmmeterets
positive
klemme,
måtte
være
styregit
teret.
Så
forbandt
han
styregitterstiften
til
katodestif
ten,
den
negative
ohmeterledning
til
katodestiften,
og nu prøvede han med den positive ohmeterledning
de
øvrige
stifter
for
strømgennemgang.
Kun
een
stift reagerede, og det måtte være skærmgitterstiften. Den blev forbundet til katode- og styregitterben, og prøven med den positive ohmmeterledning
gentoges. Der viste sig strømgennemgang for t o
forskellige stifter, men den ene viste mindre mod
stand end den anden. Den første af de nævnte stif
ter måtte være fanggitterstiften og den anden ano
destiften. Hermed var alle stifterne bestemt.

Forbedret indspilningsmetode for
grammofonplader.
Vi har om grammofonselskabet Tonos nye
indspilningsmetode
modtaget
nedenstående
oplysninger, som vi mener kan være af inter
esse også for OZ’s læsere:
Lige siden Edison i 1877 konstruerede sin første
„Phonograph“,
er
der
blevet
arbejdet
ihærdigt
på
at forbedre kvaliteten af den såkaldte „mekaniske
musik“. Af de forbedringer, der således er sket,
kan særlig nævnes Berliner og Johnsons indførelse
af grammofonpladen (1887) i Stedet for den hidtil
kendte
fonografvalse,
og
overgangen
til
elektrisk
indspilning (1925) i stedet for den akustiske, som var
behæftet med adskillige ulemper.
Siden 1925 har man i mange år været tilfreds
med et frekvensområde på op til 5—6000 Hz. Årsa
gen hertil har været, at man ikke havde skrivere,
hvormed
man
tilstrækkeligt
forvrængningsfrit
kun
de indspille frekvenser over 5000 Hz, og publikum
havde for så vidt heller ikke piek-ups eller meka
niske
grammofoner,
der
kunde
gengive
dem.
En
anden årsag, som måske ikke har været uvæsentlig,
kan også søges i den forkerte antagelse, at alt, hvad
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der lå over det nævnte frekvensområde, vilde druk
ne i støj.
I 1945 begyndte TONO som det første grammo
fonselskab i Danmark at indspille med et optagel
sessystem, der går op til 14000 Hz, og mere er vel
næppe
påkrævet,
da
det
menneskelige
øres
høregrænse som bekendt ligger i dette område. Dette
optagelsessystem opfylder alle de krav, der i dag
stilles
til
en
kvalitetsoptagelse;
det
er
konstrueret
og bygget af Fonofilm Industri A/S (Petersen og
Poulsen).
Dette anlæg, der er konstrueret efter de mest
moderne
principper
med
såkaldt
„svingende
Mod
kobling“, er endnu det eneste eksisterende af sin
art, og resultaterne, der er opnået med det, har vakt
opmærksomhed ikke alene herhjemme, men også i
udlandet, og det kan noteres, at teknikere fra USA,
som har fået anlæget demonstreret, er meget inter
esseret i det.
Selve skriveren er dynamisk, dvs. drivkraften fås
ved at sende strøm gennem en svingende spole i et
magnetfelt, men foruden drivspolen findes der tæt
ved safirstiftens spids en lille spole, modkoblingsspolen, der virker som pick-up spole, idet den regi
strerer
skriverbevægelserne.
Den
strøm,
der
herved
induceres i spolen, føres tilbage til forstærkerind
gangen som negativ tilbagekobling. Ved hjælp af
denne kan skriverens frekvensgang justeres, og man
opnår alle modkoblingens fordele i form af nedsat
klirfaktor.
Skriveren er i stand til meget nøjagtigt at regi
strere selv de vanskeligste orkesterpassager, ligesom
f.
eks.
klaveranslag
og
pludselige
orkesterindsatser
optages bedre end det hidtil har været muligt, fordi
systemet har en meget kort indsvingningstid.
Såvel
forstærkere
som
skriver
kan
uden
for
vrængning optage med større styrke, end man kan
gengive selv med de bedste pick-ups. Det er således
hensynet til afspilningen, der i dag sætter grænsen
for, hvor kraftigt de højere frekvenser kan optages.
Som nævnt tillader TONO’s nye system registre
ring af frekvenser op til ca. 14000 Hz uden forvræng
ning, og den indspilningskurve, der i øjeblikket an
vendes, har den sædvanlige bassænkning på 6 db
pr. oktav fra 300 Hz, medens højden har en hævning
på 3db pr. oktav fra ca. 3000 Hz og opefter. Vi har
valgt
denne
diskanthævning,
fordi
den
erfarings
mæssigt
giver
en
god
kompensation
for
faldende
pick-up,
forstærkerog
højttalerkarakteristiker
ved
gengivelsen.
En
kraftigere
diskanthævning
vil
på
de eksisterende afspilningsanlæg let kunne give an
ledning til klir. Er man i besiddelse af et afspilnings
anlæg, der kan gengive højden, kan man med fordel
dæmpe denne lidt, hvorved man opnår et relativt
lavere nålestøjsniveau.

En kendt stemme på 80 m.

Spændingsfordobler til Jævnstrøm.

Apparatets opbygning og virkemåde vil fremgå af
den viste figur. Cylinderen drejes af ebonit eller
andet isolerende materiale, og metalringene behøver
ikke at være så svære som vist på figuren, evt. kan
man anvende en metalplade, hvoraf de skæres ud.
For at der ikke skal kunne dannes kortslutning, skal
metalringene være mindre end 180 Gr., ligesom
kostene helst skal være af metal, da afslidt kulstøv
fra kulbørster virker ledende. Motoren kan være
svag og behøver kun at løbe så hurtigt, at det viste
filter giver tilstrækkelig udglatning af den afgivne
pulserende jævnspænding.
G2AFY (Cyril).
G2AFY er sikkert den engelske amatør, der er
mest aktiv med fone på- 80 m. Så godt som hver
aften kl. 23.15 (dansk Tid) kalder han cq OZ. og så
vel Cyril som hans elskværdige xyl, Edith, har
efterhånden fået et utal af venner blandt OZ ama
tørerne. For Cyril og Edith måtte ferien i år derfor
selvfølgelig gå til Danmark, og under deres 3 ugers
ophold her, hvor de udelukkende besøgte deres
ætervenner forskellige steder i landet, er bekendt
skabet fra 80 m blevet udbygget til et venskab for
hele livet. Begge har bedt mig hilse alle OZ ama
tørerne hjerteligt og beklage, at de ikke under deres
ferieophold her har kunnet overkomme at få hilst
på alle vennerne fra 80 m. De har dog lovet at
komme igen næste sommer og forsøge at oprette
noget af det forsømte, ligesom de venter, at OZ
amatører, der kommer til London, ikke vil glemme
at aflægge besøg paa deres QTH.
OZ3FM.

Fra Tjekoslovakiet
I den sidste tid har der her i Tjekoslovakiet været
meget fine U. K. W.-betingelser.
Her i Bratislava har jeg i juli måned i tiden 17,00
—19,00 g. m. t. hørt følgende stationer paa 56 mc
med omkring R. S. T. 589:
G3KX, G5MP, G3AVF, GI6W. G2XC, F8NW, G2
HLF, G8DL, G3APY G60S, F3JA, G5BY, G5PP,
G6LK G8WV, ON4AP. F3DC, G3WS, G3CU G2KI,
G6UH.
Modtager: UHF Hallicrafters Super Let 36A. OKamatørerne er på U. K. W. hver Dag, og jeg håber,
at vi kan opnå mange QSO med OZ-amatører.
Alle skrivelser om forberedte „skeds” paa 56 m,
112 m eller 224 m kan sendes til C AV i Praha, eller
til min adresse.
Vy 73 fra OK3RR, Bratislava IX, Postbox 34.

Tips
Ved boring i aluminium, kobber, messing og andre
„bløde” metaller bruger man i almindelighed ikke
smøremiddel, men prøv at have en lille tilproppet
flaske med acetone staaende, og smør med dette.
Du vil faa en behagelig overraskelse.
Vy 73
OZ6ED.

Generalforsamlingen i København
den 12. sept. 1948
Formanden, OZ8T, bød den store forsamling vel
kommen; der var mødt ca. 175 deltagere. OZ7HL
valgtes til dirigent, hvorefter 8T.jaflagde beretning
for det forløbne år.
OZ8O aflagde beretning fra testudvalget, medens
OZ6K fortalte om arbejdet i Teknisk stab. — Alle
beretninger godkendtes enstemmigt.
Til regnskabet var der en del indlæg, men efter
en kort diskussion blev dette også godkendt.
OZ2VH gav oplysning om bestyrelsesvalget:
Kreds 1: 258 stemmesedler, 6 ugyldige. Valgt: OZ8T,
80, 7 HL.
Kreds 2: 104 stemmesedler, 3 ugyldige. Valgt: OZ3FL.
Kreds 3: 74 Stemmesedler, 3 ugyldige. Valgt: OZ2KG.
Kreds 4: 309 stemmesedler, 5 ugyldige. Valgt: OZ3FM,
4P, 8JB.
Til formand valgtes med akklamation OZ2R.
Kettelse til „Sådan har jeg lavet det", side 104 i
dette nr.: Forfatteren er OZ7HB (ikke 7HL).

Nyt certifikat
For dx-jægere er der nu oprettet et nyt certifi
kat, idet Radio Club de Chile beder os meddele, at
foreningen har oprettet et WACE-Certificate (worked all „CE“). Man skal have haft og fået bekræf
tet forbindelse med mindst een station i hver af de
syv distrikter. Både telefoni og telegrafi forbindel
ser tæller, men det gælder kun for forbindelser op
nået efter 19. novbr. 1945.
De syv QSL sendes til „Radio Club de Chile“,
postbox 761, Santiago, Chile, der efter examinationen returnerer kortene sammen med et smukt certefikat.
Certifikatet er sikkert ikke så helt nemt at opnå,
idet der i flere distrikter kun er meget få amatører.
OZ4H.
God jagt, OBs.
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OZ4KA — LA7LA
OZ81 — OZ4AJ.

—

Standerhejsning.

Kong Peder holder hof. hejrens udenlandske
gæster.

Sommerlejren 1948
*
Velkommen til Lejren, det Raab skal da gjalde
til alle, der her stævned’ hid.
Nu Flagene vajer og blafrer i Vinden,
Symbolet paa Frihed og Fred.
Vi hejser det stolt og med oprejst Pande,
at eje et Flag — det er stort.
I Sol og i Blæst det blafrer paa Stangen,
for dette Flag er vort.
I stævned’ herhen for i Venskab at møde
og nyde den frie Natur.
Al Hverdagens Graa for en Tid vil I glemme,
kun Sommerens herlige Glæder fornemme, —
velkommen da her til vor Ø!
Fra Holland, fra Norge og Sverrig I mødte,
Kammerater, velkommen hertil!
Kun paa Kammeratskabets Grundvold vi bygger,
for Sammenhold det maa der til.
Gid Verden engang maa bli’ aaben for alle,
tænk, om vi skal opleve det?
At alle Nationer kan mødes i Lejr,
den Dag med Glæde vi ser.
Snart fra vor Lejrsender vil Hilsner lyde,
ja — lad det da straks være sagt:
Med hele den øvrige store Verden
vi ønsker at opnaa Kontakt.
Igennem Æteren vi vil sende
en Hilsen til fjern og nær,
og vi haaber paa mange gode DX’er
fra E. D. R. Lejren her.
Saa vil vi da ønske, at Lejren maa give
jer nye Impulser — Ideer,
for godt Kammeratskab det styrker vor Vilje,
især i en Lejr som her.
Vort Haab maa da være, at alle vil gøre sit til,
at det hele bli’r godt.
Vel mødt, allesammen — OZ-Amatører —
vel mødt allesammen i Flok!
Med denne prolog, fremsat af forfatterinde OZ4
KA’s XYL, åbnedes EDR’s sommerlejr ved Balka
strand paa Bornholm, og endnu et led blev føjet til
den mindekæde, EDR's sommerlejre udgør. OZ4KA
bød
lejrdeltagerne
velkommen
og
OZ4H
takkede
Bornholms afd. for det arbejde, der var gjort, for at
lejren skulde få så godt forløb som muligt. Efter
at de deltagende nationers flag var gledet til tops,
begyndte vi at holde sommerferie. Vejret var det
mest ideelle og pragtfulde, man kunde tænke sig, og
længe varede det ikke, før de første var ude og pla
ske i de friske bølger. Lejrarrangementet kan Born
holms afd. kun høste ære af, lejrpladsens beliggen
hed var ideel, lige ved den berømte badestrand og
i læ af en lille skov. Et stort spisetelt var opstillet,
og der var plads til alle lejrdeltagerne i det, sender
teltet stod ved siden af, og her stod der grej nok til
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dem, der orked a£ tænke på radio — og det var
der, trods varmen, ikke få, der gjorde. Aktiviteten
på OZ7HM skal jeg ikke komme nærmere ind på,
da stationschefen, OZ7HM, selv vil redegøre herfor.
Lige op ad spiseteltet havde Kalle, der var vor
fodermester,
placeret
sin
restauration,
„Week-endHytten“,
hvorfra
bespisningen
foregik.
Ikke
mindre
end 6 XYL, YW og YL forestod affodringen af lejr
deltagerne, som erhvervede sig en glubende appetit
i den friske søluft, og alle OB og YW frydede sig
efter måltiderne over, at de ikke skulde vaske op.
Den første dag gik med modtagelse af nyankomne
og med at ordne telte. Blandt de udenlandske gæster
var LA7NA fra Tronhjem, han havde kørt hele vejen
fra Tronhjem, gennem Norge og Sverige til Simris
hamn på sin cykel. Her traf han SM7ZT, der også
skulde til lejren, og sammen fulgtes de den sidste
vej
til
Balka.
Da
havde
nordmanden
kørt
ialt
1600 km på 10 dage, — det kan kaldes for en præ
station, og den bliver ikke mindre af, at han også
cyklede hele vejen hjem, da lejren var slut. OZ7T
kom på besøg med SM7HZ, der var kørende i egen
vogn. Om mandagen kom SM5MN fra Linkøping og
PA0FB, der taler udmærket skandinavisk. Om afte
nen var vi inde hos Kalle i „Week-end-hytten“ til
en
kammeratskabsaften.
Der
var
underholdning
af
forskellige
amatører,
og
en
præmiekonkurrence
om
den bedste præstation vandt OZ7WH for sit arbejde
med Kalles klaver, CQ kaldtes kompositionen, og
det lykkedes virkelig for 7WH at fremtrylle den
stemning, der er på 20 meter båndet — når der
er torden i luften.
Tirsdagen
stod
i
natrævejagtens
tegn;
der
blev
prøvet, trimmet og ombygget pejlemodtagere i en
uendelighed, så da klokken var 21 og en stærk
motorlarm
forkyndte, at motorklubben var på vej
til lejren, stod der 13-14 køreklare pejlemodtagere
og ventede på at komme i marken. I et elegant
sving
kørte alle
motorcyklerne
ind
på
lejrpladsen

Spisetelt og sendertelt. Foto 2Q.

og stoppede på een linje — det var et flot syn,
vidnende om en fin køreteknik, hvad vi senere tilfulde erfarede, da vi som lyn og torden drog ud for
at finde ræven.
Det var OZ4AJ, der var ræv, og han har en ræv
bag hvert øre, når det gælder rævejagt. Rævens
hule var så godt gemt, at kun 5 peljehold fandt
ham. Nr. 1 blev OZ5XY, derefter kom 7WU, 7BR,
81 og til sidst 4IM. Det var en spændende rævejagt,
for det var blevet helt mørkt, inden vi fandt ræven,
og
terrænet
frembød
ikke
få
overraskelser.
Den
sidste rævejæger, der kom hjem til lejren, var OZ2
KP — „Kong Peter“ —, han var helt rundtosset, for
han havde løbet rundt om en gård ca. 2 km fra
rævens hule i omtrent 2 timer, og alle pejlingerne
viste ind i gården. Først da sendingen var ophørt,
opdagede 2KP, at det var et elektrisk hegn, der hav
de holdt ham for nar. Om torsdagen var vi på tur
til Gudhjem og Almindingen, 4IM og 4HF var vore
ciceroner. De, der ikke har været paa Bornholm før,
vil
måske
finde
boreholmerne
noget
pralvorne,
når de omtaler deres ø som Østersøens perle, men
ikke de mest klingende superlativer vil kunne ud
trykke
det
storslåede
og
pragtfulde
natursceneri,
vi så på denne tur. Det er i sandhed en perle, den
klippeø ude i Østersøen, 4IM viste os de pragtfulde
omgivelser, hvori Gudhjem er midtpunktet, og 4HF
ledede os på en tur gennem Almindingen. Vi kom
til Rytterknægten og så det tårn, hvor 4KA havde
sin beamantenne på field-day. Derfra gik vi til
Ekkodalen, hvor mange ny ekko blev prøvet. Det
var en dag rig på oplevelser, den mest sindsopri
vende hændelse skete på udturen, da kassen med
mad til alle turdeltagerne stod og vinkede til os fra
perronen,
hvorfra
toget
fjernede
sig
hastigt.
Ved
hjælp af et utal af telefonsamtaler lykkedes det dog
at få madén frem til Gudhjem inden middag.
En rævejagt for damer manglede heller ikke, men
ræven havde gemt sig så godt og var tillige så
spag i mælet, at kun 2 hold af 10—11 fandt ham. Det
var OZ2V’s YW og OZ4Q’s YW, der kom ind — fint
klaret. I forbindelse med denne rævejagt var der
en tipskonkurrence og 1-2 væddemål; her fik de
spillelystne afløb for deres lidenskab. Fredag star
tede cyklisterne på en tur til Paradisbakkerne. Det
var meget varmt den dag, og deltagerne svedte —
ja, de svedte så meget, at de 20, der startede, var
flydt ud til 38, da de vendte tilbage til lejren igen.
Lørdag aften var helliget lejrfester, hvortil 4KA’s
YW havde begaaet en sang, der meget vittigt for
talte, hvordan hun i drømme så de forskellige lejr
deltagere — den gjorde megen lykke.. Det blev hen
på de små timer, før lejren faldt til ro, dog kun
for en kort stund, allerede kl. 8,30 skulde den store
rævejagt gå af stabelen. Det blev en oplevelse for
os alle, der ikke var fra Bornholm. Der rullede 15
motorcykler op igen, de motorkørere fra Bornholms
motorklub
er
de
mest
rævejagtinteresserede
kørere,
jeg har kendt. De gik til opgaven med en ildhu og
interesse, og de gode resultater, vi opnåede på

disse rævejagter, har motorfolkene deres store andel
i. Den første, der fandt ræven, var OZ7BR, og først
en halv time senere kom 81 ind, skarpt forfulgt af
8WA, og så gik det slag i slag. De fleste af pejle
holdene fandt ræven, der denne gang var 4AJ og
7HL. Det var en vellykket og godt tilrettelagt ræve
jagt, der blev fulgt med stor interesse hjemme i
lejren, idet ræven havde en QRP-sender med, og
på 80 meter gav han en morsom reportage. Ræve
senderen var tilpas kraftig; vi modtog rapport fra
OZ9F ved Haderslev under jagten, hvori han med
delte, at den hørtes tydeligt derovre. Rævens hule
lå ved Rø plantage, og da vi skulde hjem, lagde de
forskellige motorfolk vejen forbi de mest seværdige
steder, således at vi foruden en god rævejagt fik
Bornholm at se. I mellemtiden var der ankommet
flere udlændinge til lejren, bl. a. PA0DW, og der
var nu samlet 2 nordmænd, 3 svenskere og 2 hol
lændere i lejren. Om mandagen var der cykletur til
Dueodde, og det var ikke få, der trods den ulidelige
varme tog med på denne pragtfulde tur.
Næste dag startede vi på fællestur til Hammeren
under 4AJ’s kyndige ledelse. Atter så man Born
holms særegne natur i sin storslaaethed — det er
noget, man vist aldrig bliver træt af at beundre.
Jeg vilde gerne beskrive det, vi så, men magter
ikke at finde ord, der kan rumme den barskhed og
ynde, der er særkende for Bornholm. Kun det kart
jeg sige, at de, der ikke tog med i sommerlejren,
har snydt sig selv grundigt for et minde for hele
livet. De sidste dage i lejren var noget præget af
det køligere vejr og afskedtagen med kammerater,
der måtte bryde op, fordi deres ferie var slut.
OZ7WH var som sædvanlig paa færde med sit films
apparat og forevigede passende situationer til lejr
filmen. Det er blevet tradition med lejrfilmen, og
det er som om, den forlænger glæden over sommer
lejren, når vi i vinterens mørke får glimt af som
merens glade dage at se på det hvide lærred. En
opvisning i 7WH’s magiske evner manglede heller
ikke i denne sommerlejr, og den gjorde mégen lykke.
Fredag aften stod i afslutningsfeStens tegn, og for
skellige lejrdeltagere havde brudt deres hoveder for
at finde på underholdning. 4KA’s YW og Poul
Kofoed Petersen havde i fællesskab skrevet en sang.
2WW’s YW havde også sadlet sin pegasus, og på
verslinjer
gav
hun
de
forskellige
lejrdeltagere
et
lille venligt hip. Poul Kofoed Petersen havde forfat
tet et såkaldt „Karosseri“, der blev fremsagt af
OZ7SM. Heri beskrev han en meget nybagt journa
lists besøg i lejren, den mærkelige lejr, hvor man
sad oppe hele natten og vrælede på en mand, der
hed CQ, og som svarede på alle mulige sprog —
den var virkelig vittig. Saa kom 4KA’s YW ige.n i
ilden med oplæsning af Bornholms tidende, hvori
nogle
selvbestaltede
journalister
havde
indføjet
nogle aktuelle meddelelser fra EDR’s lejr. Dernæst
tryllede en amatør fra Rønne for os. Det blev udført
med en stil og elegance som viste, at han ikke var
amatør på dette omraade. OZ7FR og 81 passiarede
lidt sammen, og SM5MN læste Storm P. til stor mor
skab for tilhørerne. Taler blev der også holdt, lejr
chefen, 4KA, holdt en afskedstale og takkede køkkenpersonlet for deres dåd. 7HL sagde Bornholms
afd. tak for den udmærkede lejr, og en norsk gæst,
LA7LA, bragte hilsen fra Norge og takkede for den
tid, han og hans YW havde haft sammen med kam
merater fra EDR. Så svang OB’er og YW’er sig i dan
sen til glade toner, og sent blev det, før der var ro
i lejren. Det store opbrud skete om lørdagen, hvor
de fleste drog hjem til deres daglige dont, mange
minder rigere og med tak til bornholmerne for den
pragtfulde sommerlejr. Tak skal I have, alle derovre,
ingen undtagelser, lige fra jer, der mødte op ved
båden og hjalp os med at få bagagen til toget, og
til jer, der mødte for at sige farvel og på gensyn.
8I.

Udsigt over lejren med Balka bugten i baggrunden.
Foto 2Q.

Undgå radiofoniforstyrrelser!
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Fra Bestyrelsen.
Deponerede sendere.
Den 10. og 11. september finder 1. retsmøder sted
i hhv. byretten og landsretten, hvor E. D. R. har
indstævnet
„Krigsforsikringsfonden
for
løsøre“.
For
at
have
eksempler
på
forskellige
forekommende
forsikringstilstande
ved
deponeringstidspunktet
og
senere har man udvalgt tre, nemlig OZ3U, Kaj Niel
sen og OZ8T Børge Otzen (Byretten) og OZ4S,
Svend
Holmsgaard
(Landsretten).
Byretsdommene
ventes afsagt i slutningen af måneden.
Stemmeudvalget ved bestyrelsesvalget.
OZ7HL, Henry Larsen, der som revisor er med
lem af stemmeudvalget, har anmodet om fritagelse
for dette hverv, da han er blevet opstillet som kan
didat ved bestyrelsesvalget. I stedet er revisorsup
pleanten, OZ7GL, Poul J. Jelgren, indtrådt.
Stemmesedlens udformning.
På given foranledning skal det
skilt
perforering
for
talon’ens
skulle muliggøre afrivning af
åbning
af
stemmesedlen,
på
ling er blevet udeladt, da man
rantere
talonens
fremkost
til
på talonen vil ordet „afrives“
ændret til „afskæres“.

oplyses, at en sær
nederste
del,
der
denne uden samtidig
postvæsenets
henstil
ellers ikke ville ga
adressaten.
I
teksten
derfor fremtidig blive

E. D. R.’s årsregnskaber for 1946—47 og 1947—48.
Da den benyttede form for „årsoversigt“ (der er
blevet indført efter henstilling af en generalforsam
ling) har haft en uklar og uhensigtsmæssig formu
lering, og endvidere et enkelt sted er blevet skæm
met af en fejlagtig betegnelse, vil der fremtidig
blive benyttet en anden, klarere opstilling.
QSL centralen.
Fremtidig
vil
QSL-centralens
regnskab
blive
offentliggjort
samtidig
med
foreningens
og
i
til
knytning
hertil.
QSL-centralen
får
samme
regn
skabsår som foreningen.
Eksklusion.
På foranledning af Fredericia afdeling har besty
relsen eenstemmigt besluttet at ekskludere
medlem nr. 3324, Rudolf Friederich Andresen,
Fredericia,
med øjeblikkeligt varsel.
OZ8T.

Paa 5 meter worked i juli og aug.
2/7: I . FA — I . PO — I . IRA — I . AAW —
I . PB — F9BQ — F8XT.
4/7: F3WE — OK2EL — F80L — F8LO — F3DC.
19/7: I . AAW.
26/7: G4MR.
12/8: G4CG.
18/8: I . PO — FHUW.
OZ2FR.

lyttere, som forstyrres af en amatørsender i en så
dant omfang, at de ikke kan undgå at aflytte en
amatørudsendelse, er meget få, idet de pågældende
som
regel
er
vidende
om,
hvorfra
forstyrrelserne
stammer og klages der, eller lytteren henvender sig
til
den
lokale
lytteorganisation,
hvis formand
bør
være
orienteret
af
EDR’s
lokalafdelingsformand,
således
at
rette
vedkommende
fjerner
forstyrrelser
ne, uden at P&T skal ulejliges af den grund. Det
spørgsmål, der så er tilbage, er så, om vi over for os
selv kan servere udtalelser, som tyder på manglen
de kultur! Enhver med respekt for sig selv og sit
omdømme vil tænke, før han udtaler sig på en
måde som eksempel fremført i forrige OZ. En anden
ting er, at vi trods forbudet har en stor lytterskare
indenfor BCL, hvilket fremgår af de mange lytter
rapporter, som fra tid til anden modtages fra indog udland.
Loven hjemler os imidlertid ret til at udveksle
meddelelser af teknisk art samt personlige bemærk
ninger, og det må jo klart indrømmes, at amatøren,
som fortalte om sin lombago, har benyttet adgangen
til personlige bemærkninger!!
Med hensyn til morsefærdigheden er det vel så
som så med den, efterhånden som en amatør i en
årrække udelukkende har anvendt telefoni; her må
også tages hensyn til krigens år uden træning, med
mindre man som undertegnede trænede en smule i
disse år, men hvad man en gang har lært, glemmer
aldrig f u l d s t æ n d i g t , og en kort træning vil få
de pågældende i form igen.
Udtalelsen fra P&T kunde tyde på, at en CWprøve med års mellemrum k u n n e blive en realitet;
den vil i alt fald højne OZ-amatørernes tekniske
standard, idet selv en decideret fone-„ham“ vil blive
tvunget til at holde sin morsefærdighed vedlige. Men
mon ikke P&T overvejer dette en tid lang; det store
arbejde med prøver vil være omtrent spildt, idet
kun få pCt. gavnes; 100 pCt. ulejliges, samt P&T.
OZ3HR.
Om
amatørernes
foneudsendelser
frivilligt
eller
ufrivilligt aflyttes af radiolyttere, var ikke hoved
problemet i min lille opsats, som OZ3HR kommen
terer. Nej, det ligger i, at P&T modtager klager fra
radiofonilyttere,
der
er
blevet
påtvunget
amatørers
udsendelser, og at disse klager eventuelt også kunne
få bivirkninger for P&T, hvis man ikke derfra i
tide sørger for at tage sine forholdsregler mod mis
brug af sendetilladelserne; endvidere at P&T nu selv
lytter med og får viden om, hvordan sendetilladel
serne benyttes.
Med hensyn til vedligeholdelsen af morsefærdig
heden vil jeg mene, at når FCC i USA forlanger
morseprøverne
aflagt
med
visse
års
mellemrum,
kunne det jo tyde på, at man der tillagde dette en
vis betydning. Og som bekendt er der jo relativt ca.
3—4 gange så mange'senderamatører i USA som her,
og prøverne lader sig dog gennemføre.
OZ8T.

Fra Afdelingerne
KØBENHAVN

Vort ansigt udadtil.
OZ8T bragte i forrige OZ en artikel med denne
overskrift, som jeg her kunne ønske at kommen
tere; alene overskriften tyder på, at 8T er forkert
orienteret.
Da radiofonilyttere i følge loven ikke har tilla
delse til at aflytte andet end radiofoni, falder spørgs
målet om „ansigt“ udadtil væk af sig selv, idet vi
kun er os selv på båndene, hvis ansigtet da ikke
opstår på grund af de kontrolstationer, som 8T nu
konstaterer er en realitet. I så fald er det een, måske
to tjenestemænd hos P&T, som må døje de „udgy
delser“, som 8T omtaler i sit indlæg. De radiofoni
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Formand: Kai Nielsen. OZ3U. TJlricn Birchs Allé 17, Kbh. S.
Afdelingen har normalt liøde hver Mandag Aften Kl
19,30 i „Foreningen al 1860“s Lokaler, Nøirevoldgade 90
Aile Oplysninger om Afdelingens Virksomhed faas paa
Mødeaftenerne hos Formanden, OZ3U.

Kobenhavn:
20.
september:
2
R:
Modulationsforstærkere. — 27. september: Diskussion af fieldday.
— 4. oktober: Auktion. — 11. oktober: Klubaften. —
18. oktober: QRP-aften med demonstrationer. 6P.
Aarhus.
Tilmeldelse
til
vinterens
morsekursus
finder sted Onsdag den 22. september i Klubbens
lokaler. Betalingen 15 kr. ved indtegning; der vil
samme aften blive oplyst, hvornaar kursus begynder.

Indmeldelse til teknisk kursus sker samme aften.
Månedsmøde i oktober bliver onsdag den 6. med
teknisk spørgetime og auktion.
OZ7G’s foredrag i Håndværkerforeningen den 25.
august havde samlet god tilslutning. Afdelingen sen
der herved OZ7G sin bedste tak.
9A.
Bornholm. Søndag den 17. oktober afholdes ordi
nær generalforsamling i klubhuset på snorrebakken,
kl. 15,00. Dagsorden ifølge vedtægter. OZ4KA.
Odense. Tirsdag den 28. september afholdes må
nedsmøde paa Brandstationens foredragssal kl. 20,00.
Vi drøfter og diskuterer vinterarbejde, herunder tek
nisk og morsekursus.
Derefter demonstrerer OZ3A, hvorledes en QSO
ikke bør være, og som den bør afvikles. Dette foregaar pr. „Wirer recorder”; dernæst vil medlemmerne
kunne få lejlighed til at høre deres egen stemme
på stålbånd.
Mød så mange som muligt til denne interessante
aften.
OZ2KG.
Randers. Afdelingen afholder rævejagt søndag d.
19. september 1948. Området findes på målebordsblad nr. 2013, nord for Gudenåen, Nørreå og Ran
ders fjord (området valgt af hensyn til cyklende
deltagere).
Der sendes på frekvens 3,525 Mhz. fra kl. 11,00
hvert 20. minut i intervaller af 3 minutter til kl.
13,00, hvor Q. T. H. opgives pr. C. W.
Anmeldelse om deltagelse bedes givet til sekre
tæren OZ5WJ, Wolf-Jurgensen, Sjællandsgade 44,
5. sal, tlf. 867, helst efter kl. 17,00, senest den 18.
september 1948.
Startpen'ge 1 kr. pr. deltager (ikke hold).
Efter jagten samles deltagerne på Hornbæk kro
til kammeratligt samvær .
Afdelingn påbegynder vinterens arbejde fra 1.
september 1948 med afdelingsmøde den 1. og 3.
torsdag i hver måned på restaurant Kilden, strøm
men 22. Der vil blive afholdt kursus i morse, radio
teknik og engelsk. Deltagerne i de pågældende Kur
sus bedes snarest anmeldt til sekretæren.
Bestyrelsen.

På den *ordinære generalforsamling den 26. aug.
trådte 3LM tilbage som formand. Ved i hans sted
at vælge 2IZ bragte generalforsamlingen de faktiske
forhold i overensstemmelse med de i QTH-listen
bragte oplysninger ang. struer-afd. 2WI og 8KW
(nylic.) genvalgtes til bestyrelsen.
De bedste hilsener fra Struer afd. OZ2IZ.
Sonderborg-. Generalforsamling afholdes torsdag
den 23. september, kl. 20, på strandpavillonen.
OZ7UN.

Nye Medlemmer
Følgende har anmodet om optagelse i EDR:
4258 - Ib Steen Knudsen, Willemoesgade 66, Århus.
4259 - H. Rasmussen, c/o I. Jensen, Jægersborggade 9, 2. Sal th„ Kbh. N.
4260 - Arne Jensen, Vindinge-Lillevang pr.
Roskilde.
4261 - Arne Pedersen, „Fredsbo“, Brobyværk, Fyn.
4262 - Uffe Krabbe, Astrup pr. Hjørring.
4263 - Kaj Hansen, Danagade 3, 2. Sal, Nakskov.
4265 - Erik Thomas Larsen, Klostervang 16,
Roskilde.
4264 - Henning Engel Jensen, Amagerbrogade 117,
3. Sal th, Kbh. S.
4266 - Georg Scheel Kruger, Sorrentovej 12, 2. Sal,
Kbh. S.
4267 - Bjarne Arngrimson, Vanløse Allé 54, 2. Sal,
Vanløse.
4268 - Jørgen Petersen, Jernbaneallé 92, Vanløse.
4269 - Thorleif Petersen, Hundborg pr. Sj ørring.
4270 - Th. Christensen, Hundborg pr. Sjørring.
4271 - Kjeld Rasmussen, Skibhusj/ej 221, Odense.
4272 - Anders Bjerg, „Højgård“, Vester Kejlstrup
pr. Silkeborg.
4273 - Poul Erik Sørensen, Kejlstrup pr. Feldballe.
4274 - Ejnar Jensen, Tilegade 30, Nakskov.
4275 - Ole Baden, Teglværksgade 1, Århus.
4276 - Ejner Jensen, Vindingevej 45, Roskilde.
4277 - Aage Jørgensen, Fredensvej 26, Taastrup.
Tidligere medlemmer:
530 - Erik Brørup, Ørnekulsvej 12, Charlottenlund.
2001 - Vagn C. Hermansen, Langagervej 61, Stuen,
Valby.
3685 - Palle Gramkow Kristensen, GI. Thistedvej 444, Nr. Sundby.
Såfremt der ikke senest den 28. ds. til kassereren
er fremsat motiveret indvending mod de pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som medlemmer
af foreningen.

QTH- Rubrikken
Fra Struer.
Søndag den 8. august deltog afd. i „Stikkelsbærsøndagen“s vognoptog i „Hver sin lyst“ med en
vogn, hvorpå var opstillet en 5 m sender med 4 el.
beam og en 80 m modtager samt forskelligt andet
grej, bl. a. 7TS’s nye „rækværk“ og 2RI’s handietalkie. Fra vogenen var 3EDR i cross-band QSO
med 2IZ.
Igen i år blev vhf. fd. en dejlig oplevelse for af
delingen, hvis medlemmer nu spændt venter på, at
resultatet skal blive gjort op.

Ny adresse:
555 - OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsangsvej 18,
Nykøbing F.
671 - OZIQ, Børge Hilfred, Chr. d. IX’ Allé 71,
1. Sal, Lyngby.
730 - E. Førster-Christensen, Eiderstedsgade 4,
Stuen th., Kbh. V.
1068 - OZ1CW, Henning Jepsen, Skansevej 45,
Fredericia.
1089 - OZ2ED, Arne Hansen, Møllemarksvej 31,
Odense.
1187 - OZ4PS, Poul Sørensen, Nyborgvej 56, 2. Sal,
tv., Odense.
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1273 - OZ2CR, Ny Klostergade 21, Maribo.
1303 - OZ5OB, Orla Blok, Saltværksvej 61, 3. Sal,
Kastrup.
1310 - Johs. Schultz, OZ30, Peter Bangsvej 163,
1. Sal, Kbh. F.
1366 - OZ1AD, W. Zachariassen, Nystedvej 57,
Stuen, Valby.
1410 - OZ4VEW, V. Eisby, c/o Radioforhdl. Hansen,
Kolding.
1429 - OZ3S, Knorregade 28, 1. Sal, Middelfart.
1431 - OZ3WK, Skovvej 46 A, Arhus.
1451 - OZ7WD, Viggo Hansen, Islevhusvej 24,
Brønshøj.
1665 - OZ3AC, Nørregade 10, Rødby.
1714 - J. Rosenfeldt, Liselund pr. Kregme.
1862 - Jørgen Eg Hansen, Møllemarksvej 31, Odense.
1876 - OZ9NU, K. G. Kressmer, I. C. Lembrechts
Allé 20, Valby.
1882 - Bue Bøgeskov, Dalføret 6, 2. Sal, Kbh. S.
2084 - Jørgen Sædholm Andersen, Skanderborgvej 21, 5. Sal, Århus.
2622 - OZ3WJ, ex OX3WJ, W. Rafn Jørgensen,
Holmbladsgade 103, 1. Sal th., Kbh. S.
2761 - OZ5PJ, Peter Jørgensen, c/o A. V. Hansen,
Vesterbrogade 103, 2. Sal, Kbh. V.
2859 - Ib Petersen, Jernbanestationen, Rødkærsbro.
2915 - Villy Jensen, Trægården 6, 2. Sal tv., Kbh. S.
2985 - Erik Berg, Skodsborg Badesanatorium,
Skodsborg.
3024 - R. Møller, c/o Torotor, Kollegievej 6,
Charlottenlund.
3083 - Sv. Nielsen, OZ3SN, c/o Jens Larsen,
Allesø pr. Odense.
3252 - Børge Olesen, Brede 121, Lyngby.
3264 - Knud Nørgaard, Bodilsvej, Hasseriis, Ålborg.
3386 - F. Vølund, Syrenvænget 12, Odense.
3419 - C. E. Knudsen, Brorsonsgade 9, 4. Sal tv.,
Kbh. V.
3564 - Arne Christensen, Enighedsstrædet 6,
Marstal.
3591 - Carl J. Emkjær, Grundtvigsvej 35, 2. Sal,
Kbh. V.
3836 - ex OX3SG, Erik Sommer, Sundevedsgade 5,
1. Sal, Kbh. V.
3990 - E. Ellegaard Mogensen, Gormsgade 25,
EsBjerg.
4049 - Helmut Friederichsen, c/o Radiohdl. Nissen,
Sølsted, Visby.
4148 - E. O. Nissen, D S B , Padborg.
4160 - Niels Jørgen Juhl, c/o Dalsgaards Farve
handel, Gravene 18, Viborg.
4191 - Sv. Aage Lauridsen, Skolegade 9, Thyregod.

Nyoprettede licenser:
OZ1JK 3925 - Kaarill, John G., Kongevejen 118,
Birkerød.
OZ1KB 3713 - Bach, Kaj Henneberg, Strandgade 24,
Frederiksværk.
OZ1OK 3740 - Hansen, Johs. Erik, Skansevej 59, 2.
Sal, Hillerød.
OZ1OP 3679 - Pedersen, Oluf J., Vinkelvej, Frederiksvej.
OZ3B 990 - Poulsen, Magnus Lehmann, Vester
gade 55, Tønder.
OZ3C 3862 - Weiss, Jens, Bispeparken 10. 2. Sal,
København NV.
OZ3PL 1919 - Larsen, Poul Garfield, Thorsgade 72,
2. Sal, Odense.
OZ4AK — Koch, Axel, Skibbrogade 9A, Åbenrå.
OZ4IP 3820 - Pedersen, Thorkild Ibsen, Møllegår
den Højen pr. Vejle.
OZ4JM 2067 - Meier, Julius C. L. Behring, Sjællandsgade 7, 7. Sal, Randers.
OZ5US 1636 - Brandi, Ernst, Søndergade 9, Herning.
OZ6WS 1589 - Sørensen, William, Udbyhøj 13, 1. Sal,
Randers.
OZ7AC — Christiansen, Alfred, Torbistvej 15, Kø
benhavn, Brønshøj.
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for lOAar siden
September 1938.
„OZ“ 10. årgang nr. 9: Lederens overskrift hed
der „Bliver E. D. R. for stor?“. — OZ5B har fore
taget 5 m forsøg fra et svæveplan. — En del danske
amatører har haft en tur til den store radioudstil
ling i Berlin. — Før E. D. R.s generalforsamling var
der et meget interessant besøg på professor Niels
Bohrs institut for teoretisk fysik. ■— A. R. R. L.s
hovedkvarter optager nu en hel kontorbygning med
et personale paa 37 personer, hvoraf 16 er licenserede amatører. — Et billede fra sommerlejren viser
D3DEN og OZ-DR396 (nuværende OZ3WS) frede
ligt ved hinandens side spillende mundharmonika
foran mikrofonen. DR396 vilde sikkert dengang —
hvis nogen skulde have fortalt ham det — have
nægtet at tro på, at han skulle komme i tysk kon
centrationslejr!
OZ7F.

OZ7IS 3496 - Boel, Simon, Sandbjergvej 87, Vedbæk.
OZ8AC 2759 - A/S American Apparate Company,
Kirkebjerg Allé 86, Glostrup.
OZ8KW 3729 - Thomsen, Kai, Søndergade 68, Struer.
OZ8WP 3994 - Pedersen, Verner, Falen 16, Odense.
Rettelser til QTH-Listen:
2981 - OZ6PT, P. T. Øverlie, Willemoesgade 43,
Kbh. 0.
1451 - OZ7WD, Viggo Hansen, nu Islevhusvej 24,
Brønshøj.
Rettelse til QSL-Bureau-Adresser:
Italien (I) skal være Via San Paolo 10, Milano, Italy.
Ungarn (HA) nu M. R. R. E., Box 185, Budapest 4,
Hungary.

„OZ“ udgives af Landsforeningen ,,EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79,
København K.
Teknisk stof sendes til box 79, København K.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet.
Formand: Børge Otzen, OZ8T, Godthåbsvej 123, Køben
havn F.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18,
Sundby, Nykøbing F.
Sekretær og QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse
allé 100, Vanløse. — Telefon Damsø 2495. QSL-kort
kan sendes til box 79, København K, giro nr. 23934.
Træffes i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. man
dag i hver måned.
DR-Leder: C. U. Holten, OZ-DR 467, Phistervej 39, Hel
lerup. Hertil sendes alt vedrørende DR-afdelingens
foreningsforhold.
Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10,
København K. Tlf. central 230.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.
Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side
45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5
pCt. rabat, for 12 indrykninger 10 pCt. rabat.
Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Fyns Tidendes Bogtrykkeri.

