
oz

Storsuper på afbetaling. II.
Af OZ4RH.

OZ4RH, som i sidste OZ begyndte en arti
kelserie om modtagere, fortsætter her med 
andet afsnit. Artiklerne, som særligt henven
der sig til begyndere, har vakt stor interesse 
rundt i landet. TR.

Da det lader til, at der er interesse for den 
måde, jeg har løst modtagerproblemet på, vil 
jeg i denne og de efterfølgende artikler gå 
lidt mere ind på detailler end i første artikel. 
Da modtageren jo er meget velegnet for be
gyndere, vil jeg vise dem lidt mere hensyn, 
bl. a. ved at beskrive chassiset og delenes pla
cering. Desuden vil der komme enkelte bille
der af modelmodtageren. I dette nummer 
kommer næste afdrag, som er HF-trinet.

Modtagere med HF-trin er som bekendt at 
foretrække for modtagere uden. Grundene er 
mange. Det første trin i modtageren er oftest 
det, der bidrager mest til den samlede støj i 
modtageren. Blandingsrøret skal påtrykkes et 
vist signal for at få det bedste signal/støj
forhold frem, så det vil være klart, at en 
modtager med HF-trin som oftest vil støje 
mindre end en HF-løs modtager, hvis den da 
er rigtigt konstrueret. Desuden giver den ek
stra forkreds et væsentligt tilskud til forbed
ring af spejlselektiviteten. Da modtageren 
skal være første klasses, skal den da også 
have HF-trin, så meget mere som den an
vendte spolecentral er beregnet dertil. Som 
HF-rør anbefales det at anvende EF54, der 
foruden at være meget stejlt er yderst støj

svagt. Det kan dog kun anvendes ved AC, 
hvis man har DC eller ønsker en universal
modtager, kan anvendes UF42 evt. EF8. Mens 
vi er ved rørene, kan det anbefales at anven
de ECH21 eller ECH42 evt. tilsvarende U-rør 
i blandingstrinet. Men tilbage til HF. Der er 
indsat et potentiometer i skærmgitteret til 
regulering af HF-forstærkningen. Det kan

S/<<n

være nødvendigt ved nære eller kraftige sta
tioner, og det kan eventuelt anvendes som til
bagekoblingskontrol, hvis det bliver aktuelt.
I stedet for skærmgitterregulering vil det ved 
visse rørtyper måske være bedre at indsætte 
et potentiometer på 10—25 kOhm i katode
ledningen og så indsætte en modstand på 50— 
100 kOhm fra katoden til plus for at få en 
god regulering. Der er ligeledes indsat et git
terkompleks bestående af en blok på 100 pF 
og en modstand på 1 MOhm. Dette kompleks 
er nødvendigt, hvis man bruger modtageren i 
forbindelse med en sender eller hvis man har
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kraftige sendere i nærheden. Der vil uden 
dette kompleks opstå en kraftig gitterstrøm, 
som kan have ødelæggelse af røret til følge. 
Og denne gitterstrøm går uafhængig af, om 
der er anodespænding på HF-røret eller ikke.

Der er indsat en MF-sugekreds mellem HF 
og blandingsrøret. Den er indsat dette usæd
vanlige sted, da den her kommer til at arbej
de med højere spændinger end direkte i an-

Modtageren set fra bunden.

Modtageren set forfra.

tennen. Forsøg har vist, at der slipper færre 
uønskede signaler på 1600 kHz igennem til 
blandingsrørets gitter, end hvis den sad di
rekte i antennekredsen.

Af stabilitetshensyn skal der opsættes en 
skærm mellem HF og blandingsrør, ligesom 
blandingsrørets anodespænding bør afkobles 
med 10 kOhm og 0,1 uF. Denne afkobling er 
ikke vist på noget diagram. EF54 fås så vidt 
vides kun hos Mullard, og da der senere skal 
bruges eet til, tilrådes det allerede nu at be
stille to stk.

En loddepistol.
Af OZ5WJ.

Da det formodentlig kan have interesse for 
andre amatører, skal jeg beskrive en lodde
pistol, som jeg har konstrueret og haft stor 
fornøjelse af. Desværre er den kun til veksel
strøm.

Kernen i loddepistolen består af en gammel 
udgangstransformator med et jerntværsnit 
på 5,5 cm2. Der skal lægges ny vikling på, og 
da pistolen jo kun skal bruges i ret korte in
tervaller ad gangen, tillod jeg mig at køre 
transformatoren temmelig hårdt med hensyn 
til antallet af vindinger pr. volt. Primæren 
består af 1300 vindinger 0,3 mm lakisoleret

tråd. Der skal være mellemlæg mellem hvert 
lag. I min rodekasse fandt jeg en passende se
kundærvikling, som består af en spole fra min 
allerførste sender, nemlig et kobberrør med 
en diameter på 6 mm, og længden var ca. 75 
cm. Spolen bankes flad og udglødes over et 
gasblus, så den bliver blød og bøjelig.

Udenpå primæren lægger man et godt lag 
isolationsmateriale, f. eks. klisterpapir, og 
derefter blev den tidligere spole lagt på med 
tre vindinger og enderne ført ud til den ene 
side i to lige lange spidser. Et par stykker per- 
tinax blev skåret til og lagt mellem jernkær
nen og spolen (se tegningen) og de enkelte 
vindinger blev ligeledes holdt fra hinanden 
med nogle små strimler pertinax.

Et stykke aluminiumsrør, der var blevet 
tilovers, da jeg lavede den skærmede ramme 
til rævemodtageren, fik et par tryk af skrue
stikken, der blev boret nogle huller, og der
efter var det klar til at agere håndtag på pi
stolen. Et stykke messing og en trykknap blev 
sat på, og nu var loddepistolen færdig på nær 
selve loddelegemet.

Sekundæren fik et hul i hver ende og med 
et par skruer og møtrikker fastgjordes et 
stykke kobbertråd på 1,5—2 mm diameter og 
en længde på ca. 5 cm. Det blev bøjet i facon 
som vist på tegningen. Nu fik det hele en gang 
lak, og historien var færdig.

■ W y‘ '\ •
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Senderen set forfra

Senderen set bagfra.

Taylor supermodulation.
En supermoduleret telefonisender. Af OZ2I.

I den senere tid er der fra USA fremkom* 
met forskelligt om en ny modulationsmetode. 
Vi bringer her, med speciel tilladelse fra det 
amerikanske blad „RADIO NEWS" en over
sættelse og bearbejdning af en artikel i dette 
blads juni nummer. TR.

Et nyt amplitudemodulationssystem, Tay
lor Supermodulation, blev i slutningen af tre
diverne udarbejdet af en amerikansk ingeniør 
ved navn R. E. Taylor. Krigen forhindrede 
imidlertid dengang en almindelig udbredelse 
af kendskabet til systemet, som dog i den for
løbne tid er blevet fuldt gennemprøvet, da 
det har været anvendt i flere hundrede radio
fonisendere ved det amerikanske militser. Sy
stemet er senere blevet bragt frem for offent
ligheden i to teoretiske artikler i september 
og oktober numrene 1948 af „Radio & Tele
vision News” og i en konstruktionsartikel i 
samme tidsskrifts juni nummer 1949, på hvil

ken sidste det efterfølgende hovedsagentlig 
er baseret.

Taylor supermodulation fortjener ganske 
givet opmærksomhed fra de amatører, der 
vil benytte sig af amplitudemodulationens 
fordele, men som kvier sig ved at anskaffe 
en forholdsvis stor lavfrekvensforstærker, 
eller ikke vil nøjes med den ret lave virk
ningsgrad, der kan opnås ved gitter-, skærm
gitter-, fanggitter- eller katodemodulation. 
Ved anvendelse af denne metode undgår man 
nemlig lavfrekvenstrin med stor effekt og 
netdel herfor, man undgår den kostbare mo
dulationstransformator og den til tider be
sværlige impedantilpasning mellem modula
toren og senderens sidste trin. Endvidere by
der metoden på flere væsentlige fordele, som 
kan sammenfattes i følgende:

1) PA-røret kan køres med fuldt cw input, 
da den tilførte anodeeffekt ikke forøges 
under modulationsprocessen. Dette tilla
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Senderens diagram.

der for opnåelse af en bestemt udgangs
effekt anvendelse af mindre rør.

2) Bærebølgen bliver automatisk reduceret 
under modulationen, hvilket nedsætter 
den på båndene alt for almindelige ge
nerende stødtoneinterferens på modta
gestationen. Samtidig bliver sidebånde
ne tilført mere effekt, hvilket giver mo
dulationen en karakteristisk klarhed, 
som andre am-metoder ikke frembyder, 
hvis iøvrigt alle andre forhold er ens. 
Et supermoduleret signal er let at mod
tage på grund af dets forbavsende tyde
lighed og skarphed.

3) Under den positive modulationsperiode 
bliver den til PA-røret førte effekt ned
sat, hvilket giver det en afkølingspause, 
der svarer til nøglepausen ved cw.

4) Ved Taylorsystemet er modulatoren et 
lavfrekvensstyret hf-trin og ikke som 
ved den sædvanlige anodemodulation et 
lavfrekvensforstærkertrin. Modulatorrø-

ret bliver af lavfrekvenssignalet bragt 
til at tilføre PA-rørets afstemningskreds 
yderligere hf-effekt, der ved 100% mo
dulation vil bringe den oprindelige 
bærebølges amplitude op på den dob
belte værdi.

5) Der kræves kun lille hf- og lf-styreef
fekt. Den nødvendige hf-styreeffekt lig
ger mellem, hvad der kræves ved ind
stillingerne til cw og anodemoduleret 
telefoni, og en 1 kw sender kan f. eks. 
nøjes med 8 w lavfrekvens.

6) PA-røret og modulatorrøret („den posi
tive modulator” = PM.) kan forsynes fra 
sammet netdel, hvilket jo medfører en 
væsentlig besparelse.

7) Senderens samlede virkningsgrad er 
meget høj, da PM-røret kun trækker 
strøm af betydning under de positive 
modulationsperioder, og både PA og PM 
arbejder med meget høj virkningsgrad.

Når tale overføres ved radiotelefoni er det
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af største vigtighed, at forståeligheden er så 
god som mulig. Ser man på, hvilket af det 
fra senderen udsendte, der betinger en god 
forståelighed på modtagerstedet, er man klar 
over, at det er den i sidebåndene indeholdte 
„tale”effekt, medens en tilhørende bærebølge 
med ret stor effekt i mange tilfælde kan be

Sammenligning mellem effektfordeling ved 
supermod, og anodemod.

virke en direkte forringelse af forståelighe
den ved at danne kraftige stødtoner med nær
liggende bærebølger. Det gælder altså om at 
få overført en stor sidebåndseffekt med en 
forholdsvis svag bærebølge, og dette opnår 
man netop ved anvendelse af supermodula
tionsprincippet. I denne forbindelse er det 
værd at beskæftige sig lidt med et forsøg, der 
er udført med en sender af typen 900-A med
2 stk, 4-250 som PA og PM rør. Uden modu
lation var input til PA 915 w og til PM 75 w 
altså ialt 990 w. Output måltes til 800 w, hvil
ket giver en virkningsgrad på 80%. Ved fuld 
modulation måltes 1210 w output eller en for
øgelse på 410 w, der jo svarer meget godt til 
den 50% forøgelse, man opnår ved 100% mo
dulation efter de sædvanlige metoder. Under 
modulationen nedsattes PA’s input til 600 w, 
og ved en virkningsgrad på 75% gav det en 
delvis undertrykt bærebølge på 450 w. PM’s 
input var i spidserne 960 w, hvoraf man fik 
de resterende 760 w af den modulerede bære
bølge som sidebåndseffekt med en virknings
grad på 80%, eller med andre ord blev det 
til en 450 w bærebølge med 380 w i hvert

sidebånd som anskueliggjort i fig. 1-a. I fig. 
1-b er vist effektfordelingen ved signalet fra 
en anodemoduleret sender med et 100% mo
duleret output på 1200 w. Den vil afgive en 
bærebølge på 800 w med 200 w i hvert side
bånd og vil således på modtagestedet i til
fælde af interferens forårsage en langt krafti
gere stødtone end den supermodulerede sen
der med den kun ca. halvt så kraftige bære
bølge. Og denne sidste vil derfor med sin 
langt større sidebåndseffekt kunne overføre 
en given meddelelse med meget bedre for
ståelighed.

Senderen.

Tiden har desværre ikke tilladt mig at 
gennemprøve den i det efterfølgende beskrev
ne sender, men da den er blevet til i nøje 
samarbejde mellem K6AI og hr. R. E. Taylor, 
må det betragtes som garanti for, at kon
struktionen er ok.

Der er ved planlægningen af denne sender 
gået ud fra at anvende allerede eksisterende 
netdel, mikrofonforstærker og styresender. 
Der vil naturligvis intet være til hinder for 
at bygge det hele sammen på et chassis, så 
man får hele senderanlæget. som enkelt en
hed.

Fig. 2 viser diagrammet for den supermo
dulerede sender. Den er bygget med rørene 
807 (eller 1625), 6L6 og 6B4—G. 807’erne er 
jo efterhånden ret almindelige også blandt 
danske amatører. Vanskeligere er det nok 
med 6L6 og 6B4—G (lavfrekvenstriode. ano
detab ca. 12 w), men disse vil kunne erstattes 
med f. eks. EBL21, når de forskellige spæn
dinger rettes ind herefter.

Et af 807 rørene, V2 , er hf-udgangsforstær- 
keren, PA. Det arbejder i klasse c indstil
ling efter cw data, dog er den negative gitter- 
forspænding og styringen lidt større end efter 
disse. Det andet 807, V4, er modulatorrøret, 
PM, hvis anode er forbundet med et udtag 
på spolen L4. Højfrekvensen fra 6L6 styretri
net tilføres V2 ’s og V4s styregitre gennem 
koblingsleddet C6, C7 og C8. Disse kondensa
torer udgør en hf spændingsdeler, ved hvis 
hjælp forskellige værdier af hf styrespæn
ding kan tilføres hvert 807’s styregitter. Re
guleringen heraf foretages med de to vari
able kondensatorer C6 og C8.

6L6 hf styretrinet arbejder på 80 m lige ud, 
med neutrodynstabilisering, medens det på 20 
og 10 m arbejder som fordoblertrin uden sta
bilisering. Fra en styresender tilføres L1 80, 
40 eller 20 m styring, når senderen skal bru
ges paa henholdsvis 80, 20 eller 10 m.
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I lavfrekvenstrinet er anvendt en triode, 
6B4—G, da det er ret vigtigt at holde lav
frekvensspændingen temmelig „stiv”. Lav
frekvens fra forforstærkeren tilføres T1’s pri
mær. Denne kan dog, hvis den har en pas
sende lav impedans, direkte forbindes i serie 
med en kulkornsmikrofon og et batteri, hvor
ved der uden forforstærker kan opnås et me
get godt resultat .

Senderen er bygget på et metalchassis med 
målene 430X280X75 mm. En 180X140 mm 
skærm er monteret mellem hf trin og modu
latortrin på den ene side og hf styretrin og 
lavfrekvenstrin på den anden. Endvidere er 
de to stk. 807 forsynede med skærme, der er 
ca. 55 mm i diameter og 70 mm høje. Disse 
skærme er nødvendige for at få 807’erne til 
at arbejde helt stabilt, og de bør ikke ude
lades.

Hf styretrinet er anbragt på den forreste 
venstre del af chassiset, og de hertil hørende 
spoler, hvis data fremgår af spoletabellen i 
fig. 6, sættes i firpolede fatninger på hver sin 
side af 6L6. Styretrinets afstemningskapacite
ter, C1 og C4, er drejekondensatorer med ke
ramisk isolation, og de er monterede med 
akslen gennem chassisets forside så nær de 
tilhørende spolefatninger som muligt. Lav- 
frekvénsdrivertransformatoren, T2 , og lavfre
kvensrøret er anbragt bag ved hf styretrinet, 
medens lavfrekvensindgangstransformatoren, 
T1, sidder under chassiset mellem 6B4—G’s 
fatning og jacken J4, der stikker ud gennem 
chassisets bagside. Se fig. 3, 4 og 5.

De to hf koblingskondensatorer, C6 og C8, 
er monteret under chassiset, således at aks
lerne gennem rigeligt store frihuller stikker 
op gennem dette mellem de to 807. Akslerne 
er forsynede med kærv i enderne for at kunne 
indstilles med skruetrækker. På højre del 
af chassisets overside er de to stk. 807, spo
len L4 —L5, drejekondensatoren C1 2 , drossel
spolen RFC2  og de to blokkondensatorer C1 1  

og C13 . Alle andre blokkondensatorer findes 
under chassiset. En del af V4's anodetilled
ning er viklet op som en spole (RFC4 på dia
grammet) og virker herved som en VHF-dros- 
sel, der undertrykker visse parasitsvingnin
ger.

En jack for milliamperemeter, J2 , er for
bundet i serie med 6L6’s katodemodstand. 
Den ses på chassisets forside mellem styretri
nets to afstemningsknapper. De to jacks, Js 
og J6, i henholdvis Ws og Ws anodespæn
dingstilledninger er monterede på en perti- 
naxplade, der af sikkerhedshensyn er truk
ket noget tilbage fra chassisets forside. Store

frihuller tillader, at man uden større risiko 
for at komme til at berøre de „varme” jacks 
med fingrene kan indsætte milliamperemete- 
rets jackprop. Et stykke koaxialkabel forbin
der jacken J1 for hf input med linkbenene på 
fatningen for L1 -L2 . Ligeledes er L5 forbun
det med jacken J3  med koaxialkabel. Lav
frekvensstikdåsen J4 og T1’s primær er for
bundne med afskærmet monteringstråd. Så
vel denne lednings skærm som koaxialkabler- 
nes udvendige ledere føres til stel ved begge 
ender. De tre jacks J1, J3  og J4  og klemskru
er for spændingstilslutninger er anbragt på 
chassisets bagside, hvor netledningen til de to 
glødestrømstransformatorer går gennem et

Senderen set fra neden.

hul under J1. Glødestrømstransformatorerne 
er monterede tæt sammen under chassiset i 
det bageste højre hjørne. Kontrollampen sid
der midt for forsiden. Under T2 , der har 
viklingerne ført ud til loddeflige på undersi
den, er der boret frihuller for disse.

PA- kondensatoren er valgt ret stor, nem
lig 2 X 100 pf., for at opnå en god svinghjuls
virkning. Som PA-spoler er anvendt fabriks
fremstillede spoler, B & W, som desværre 
ikke kan fås her i landet. Kun for 10 m spo
len kan opgives data. Den vikles af 1,5 mm 
fortinnet kobbertråd. 4 vindinger med diame
teren 38 mm og viklelængden 50 mm med 
udtag på midten. Linken består af 2 vindin
ger af samme tråd med samme diameter, og 
den anbringes ca. 5 mm fra de 4 vindingers 
kolde ende. De øvrige PA-spoler må fremstil
les ved forsøg.

Kondensatorerne C15, C1 7  og C18 er for 
overskuelighedens skyld fjernet fra chassiset, 
da billedet fig. 5 blev taget. De er anbragt 
på vinkler under T2 .

Som det fremgår af fotografierne er der god 
plads både over og under chassiset. At dette 
overholdes er ret vigtigt for at få senderen

166



til at gå stabilt og undgå utilsigtede koblin
ger; man bør under alle omstændigheder und
gå tætte sammenpakninger. 807’erne, der ofte 
kan være temmelig drilagtige, hvad angår pa
rasitsvingninger og uønsket tilbagekobling gik 
i modellen til denne sender fuldstændigt sta
bilt. Monteringen foretages på ordinær vis. 
Glødestrømsledningerne snos og anbringes 
tæt op mod chassiset, eventuelt kan de fast
holdes af loddeflige, der bøjes ind over dem. 
Alle hf ledninger holdes så korte som muligt. 
Brug tykt, isoleret monteringstråd og sno alle 
samlinger sammen, før de loddes.

Det anbefales at anvende en netdel med 
særskilt udgang for hver af følgende jævn
spændinger:

(a) 350 v. 125 ma for 6L6.
(b) 250 v. 100 ma for 6B4—G. og for V2  og 

V4's skærmgitre.
(c) 90 — 150 v som negativ gitterforspæn- 

ding for V4.
(d) 45 — 67,5 v som negativ gitterforspæn- 

ding for V2 .
(e) 400—750 v som anodespænding for V2 

og V4.
Det vil dog sikkert være lettest at anvende 

anodebatterier i stedet for (c og d).
Fortalt med få ord skal senderen virke på 

følgende måde:
Uden modulation afgiver V2  en hf spæn

ding af en vis størrelse; V4  afgiver også hf, 
men ikke ret meget på grund af dets høje 
negative gitterforspænding. Det, som sker ved 
modulation forstås lettest, når en positiv og 
en negativ lavfrekvenshalvperiode over T2 ’s 
sekundær betragtes hver for sig. Under den 
positive halvperiode bliver V1’s gitterfor
spænding reduceret af den ret høje positive 
spænding fra T2 , og det optager styreeffekt 
fra hf spændingsdeleren, hvorved styrespæn
dingen på V2 ’s styregitter og samtidig dets 
output bliver mindre. V2 afgiver en hf spæn
dingsimpuls, hvis amplitude er kontrolleret 
af den positive lavfrekvenshalvperiodes kur
veform; impulsen tilføres PA-spolens udtag, 
og den adderes direkte til den øjeblikkelige 
amplitude af den af V2  afgivne hf. Herved 
erstattes først og fremmest den førnævnte 
formindskelse i V2 ’s output, og yderligere sti
ger spændingen over svingningskredsen til 
det dobbelte af den umodulerede hf spæn
ding (ved 100% modulation). Foruden den 
egentlige positive modulationsspids indgår 
også den del af impulsen fra V4, som erstatter 
nedgangen i den umodulerede hf fra V2 , i 
den af senderen afgivne hf effekt som side
båndseffekt. Ved slutningen af den positive

halvperiode er V2’s output tilbage på sin 
umodulerede værdi. Under den negative halv
periode overføres fra T2  over C15 en negativ 
spænding til V2 ’s styregitter, hvorved out
puttet synker til en værdi, der er bestemt af 
den negative lavfrekvensspændings størrelse, 
medens V4’s gitter bliver endnu mere nega
tivt, og røret blokeres fuldstændigt. Modula
tionen gennem en hel lavfrekvensperiode er 
således kommet i stand, dels uden at forøge 
V2's input under den positive del, og dels 
uden at anvende en stor effekt til at reduce
re bærebølgen under den negative del.

Afprøvning.
Efter at have kontrolleret glødestrøms- 

kredsløbet tilsluttes styresenderen J1, styre
trinets 80 m spoler indsættes, et 80 m signal 
tilføres, og der afstemmes til resonans med C1 
under kontrol med en indikatorlampe, der er 
løst koblet til L2 . Idet indikatorlampen herpå 
kobles til L3 , neutrodynstabiliseres styretri
net ved at dreje på Cn, indtil lampen ikke 
lyser ved nogen indstilling af C4. Stabilise
ringen foretages uden anode- og skærmgitter- 
spænding på 6L6.

1) Et 0—150 ma meter forbindes til Jg.
2) En induktionsfri modstand på 50—75 

ohm eller en 60 w lampe forbindes gen
nem et kort stykke koaksialkabel til J3.

3) J4  kortsluttes.
4) 80 m spolen L4 —Ls indsættes.
5) Forbind strømforsyningen og vær sik

ker på, at de negative gitterforspændin- 
ger er rigtigt tilsluttet.

6) Ce og Cs drejes helt ind.
7) Stadig med 80 m signalet ind på styre- 

trinet tilsluttes alle spændinger. Med C1 2  

indstilles til dyk på ma meteret. 807’erne 
undersøges for selvsving. (NB. Kun 
skærmgitterspænding på 807 samtidig 
med anodesp.)

8) Flyt ma meteret til J5. Hvis C1 2  skal 
efterindstilles for at få dyk, skal udtaget 
på L4  flyttes, indtil dykket indtræffer 
for begge rør med samme indstilling af 
C1 2 .

10) Fjern kortslutningen over J4  og tilslut 
forforstærkeren. Indsæt et 0—2 amp hf 
amp meter i serie med hf belastningen, 
hvis et sådant meter haves.

11) Aflæs amperemeteret. Tilfør forforstær
keren et sinusformet signal eller fløjt 
i mikrofonen. Bemærk forøgelsen i am
peremeteres udslag. Ved 100% modula
tion skal forøgelsen være 22,5% af den
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L1
2 vdg. d=0,8 mm. 

80 m. viklet om L,2’s 
kolde ende.

40 m. Som for 80 m.

20 m. Som for 80 m.

50 vdg. d=0,4 mm. 
Viklelængde 25 mm

22 vdg. d=0,5 mm. 
Tætviklet.

12,5 vdg. d=0,5 mm. 
Viklelængde 20 mm.

10 m. Ingen. Ingen

50 vdg. d=0,4 mm. 
Viklelængde 25 mm.

Midtpunktsudt. 
Forbindes som (A)

22 vdg. d=0,5 mm.
Tætviklet. 

Forbindes som (B).

12.5 vdg. d=0,5 mm. 
Viklelængde 20 mm. 
Forbindes som ( B ) .

5.5 vdg. d=0,5 mm.- 
Viklelængde 20 mm. 
Forbindes som ( B ) .

Alle spoler er viklede på firbenede spoleforme 25 mm i diameter med emailleret kobber
tråd.

(A)
L3 — 80 m.

(B)
L3 — 40, 20 og 10 m.

Fig. 6: Spoledata.

oprindelige aflæsning. Opnås en tilfreds
stillende forøgelse ikke, er det sandsyn
ligt, at forholdet mellem C6 og C8 er 
forkert. C6 forbliver fuldt inddrejet, og 
C8 indstilles til 100% modulation opnås. 
Haves et oscilloscop til rådighed, kan 
dette på sædvanlig vis anvendes til at 
kontrollere modulationsgrad og kurve
form. For at opnå den bedste virkning 
kan det blive nødvendigt at indstille git- 
terforspændingen til 807’erne mellem de 
på diagrammet anførte værdier, idet det 
dog er sandsynligt, at det bedste resul
tat vil opnås med de højere værdier. En 
fordel vil det være, at have en eller an
den form for kontrol af hf outputtet fra 
styresenderen.

12) Kontroller modulationskvaliteten på en 
monitor eller på en godt afskærmet mod
tager.

Enhver spænding mellem 400 og 750 v kan 
anvendes på 807’ernes anoder, og hf output
tet vil svare nøje til rørtabellernes opgivelser 
for cw: 25 w ved 400 v, 30 w ved 500 v, 40 w 
ved 600 v og 50 w ved 750 v.

Ved fuld belastning, men uden modulation, 
skal V2 ’s anodestrøm være 100 ma og Vé’s 
skal være 8—10 ma. Med modulation vil V2 ’s

anodestrøm falde til ca. 65 ma, og V4’s vil 
stige til ca. 35 ma

Stykliste til diagrammet fig. 2
R1 — 400 ohm, 10 w, trådviklet.
R.2 — 50 kohm, 2 w.
R3 — 50 ohm, 2 w.
R4 — 750 ohm, 5 w, tråd viklet.
R5 — 2000 ohm, 10 w, induktionsfri.
R6 — 100 ohm trådviklet m. midtpunktsudtag.
Cn — lufttrimmer 3 pf.

C1, C4 — 50 pf drejekondensatorer, keramisk 
isolation.
C2 — 10 nf glimmerkondensator.
C3, C5, C9, Ci o — 2 nf glimmerkondensator.
C6, C8 — 100 pf lufttrimmer.
C7 — 150 pf glimmerkondensator.
C11,13 C — 2 nf — 1500 v glimmerkondensator.

C12 — 2 x 100 pf split-stator kondensator med 
pladeafstand afhængig af den valgte anodespæn
ding.
C14, C19 — 0,1 uF rollblok.
C15, C17, C18 — 2 uF — 400 v rollblok 
C16 — 8 uF — 450 v elektrolytkondensator.

RFC1, RFC3, RFC5 — 2,5 mH — 125 ma hf dros
selspole.
RFC 2 — hf drosselspole f. eks. Prahn type 1531.

RFC4 — Vj’s anodetilledning opviklet 10 mm i 
diameter, længde 20 mm, 6 vindinger.
T1 — linie- eller mikrofontransformator.
T2 — klasse B drivertransformator 1:1:1.
T3 — 6,3 v 1 amp med midtpunktsudtag.
T4 — 6,3 v 3 amp.
PL1 — skalalampe 6,3 v 0,3 amp.
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Vejledning ved beregning af beam-antenner
Af O. Bildsøe Hansen, OZ3LM.

Beregning af beam antenner er en vanske
lig ting. De fleste, der arbejder med denne 
antennetype, har gransket i udenlandsk litte
ratur for at finde det, de havde brug for. Her 
bringer OZ3LM, en af vore mest kendte VHF- 
amatører, for første gang på dansk en fuld
stændig redegørelse for dette problem.

TR.

Det er vel nok en kendt sag for de fleste 
amatører, at antennen er det vigtigste led på 
en station, men trods det er der dog forholds
vis få, der benytter de effektive retningsan
tenner, som Yagi antennerne er. — En del af 
grunden hertil er vel den, at mange viger til
bage for beregningen af en sådan antenne, 
eller også har de en beskrivelse, men ikke de 
rigtige materialer. — Der er imidlertid ingen 
grund til at vige tilbage, for benytter man de 
erfaringer, andre har gjort, er der overhove
det ingen vanskeligheder ved at beregne en 
antenne til netop den frekvens og de mate
rialer, man ønsker. — Denne artikel er derfor 
tænkt som en vejledning i beregning af beam- 
antenner, og jeg håber, den må være til nytte 
for mange, der ikke tidligere har forsøgt sig 
med antenne-beregning. — Ved et ukb-stæv- 
ne i Struer den 23. april 1948 blev der uddelt 
et hæfte med en vejledning ved beregning af 
beam-antenner, udarbejdet af OZ2RI, og dette 
hæfte danner for en del grundlaget for artik
len. —

Når der tales om beam-antenner, tænker de 
fleste vel nok på ukb, og selvom det også er 
her, de har den største udbredelse, benyttes 
de dog også på 10 og 20 m. — Således kan 
nævnes, at OZ7TS benytter en 3 og en 4 ele
ment yagibeam på henholdsvis 20 og 10 m, og 
han har opnået særdeles fine resultater her
med. —

Da antennen er en halvbølgeantenne, fin
des den elektriske længde af formlen:

hvor 1 er i m, X i m og f i MHz. —

Nu er der imidlertid flere- faktorer, der 
spiller ind, og de vil alle forlænge antennen 
mere eller mindre. — Der er endeeffekten, 
som opstår i enderne af en trådantenne, hvor 
der er benyttet isolatorer til ophængning, idet 
der altid vil være en vis kapacitet over isola
toren eller ægget, og denne kapacitet vil for
længe antennen, således at resonansfrekven
sen bliver lavere. — Desuden vil bølgehastig
heden og forholdet mellem antennediameter 
og -længde forlænge antennens elektriske 
længde lidt. — Det vil derfor være nødven
digt at gøre antennens mekaniske længde lidt 
kortere. — Ved trådantenner til frekvenser, 
der er lavere en 30 MHz, kan man se bort fra

K»forkortelses faktor strålingsmodstand« R0 Ω
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AnteDnetype
Afst.

msllem
eletien.

Antenne
længde

m

Reflek.
længde

ni

1. dir. 
længde ni

2. dir. 
længde m

3. dir. 
længde m

Omtrentlige
effektforstærk.

Strålings
modstand 

Rr i S1

2-element 
med reflektor 0,15 . \

150 . K 
f MHz

156. K
f MHz

Maximal 
for - stråling 5,3 db = 3,4 x 0,38 . R0

2-element 
med reflektor 0,15 . X

150. K 
f MHz

161 . K
f MHz

Maximal for til 
bag-stråling 4,3 db = 2,7 x 0,47 . R0

2- element 
med direktor 0,1 . X

150. K
f MHz

150 . K 
f MHz

Maximal 
for - stråling 5,5 db = 3,5 x 0,22 . R0

2 - element 
med direktor 0,1 . X 150. K

f MHz
144,5 . K 
f MHz

Maximal for til 
bag-strå ing 4,6 db = 2,9 x 0,41 . R0

3- element
0,1 . X

150. K 
f MHz

161 . K
f MHz

144. K 
f MHz

7,0 db = 5 x 0,78 . R0

3-element
0,2 . X 150 . K 

f MHz
162 . K 
f MHz

146 . K 
f MHz

9,0 db = 8 x O lo O
C

O

3 - element
0,25 : X 150 . K 

f MHz
161 . K 
f MHz

146. K 
f MHz

9,0 db = 8 x 0,47 . R0

4 - element
0,2 : x 150. K 

f MHz
159 . K 
f MHz

143,5 . K 
f MHz

142,5 . K 
f MHz

10,0 db = 10 x 0,2 . R0

5 - element
0,2 : X 150 . K 

f MHz
159 . K 
f MHz

143,5 . K 
f MHz

142,5 . K 
f MHz

141 . K 
1 MHz

11,0 db = 12,6.x 0,16 . R0

Tabel 1

da i praksis vise sig at dække de andre for
kortningsfaktorer. — Bruger man i stedet for 
tråd svært rør som antenne, må man tage 
hensyn hertil og regne med en forkortnings- 
faktor K, som kan findes af fig. 1, hvor 1 og 
d er målt i samme målestok. — Ved antenne
konstruktioner med rør som antennemate
riale benytter man som regel ikke isolatorer i 
enderne af antennen, og man kan da se bort 
fra endeeffekten, og antennens virkelige 
længde bliver da.

Direktor- og reflektorlængderne vil være 
afhængige af såvel frekvensen som afstanden 
mellem elementerne og vil endvidere være af
hængig af forholdet mellem længden og dia
meteren af elementerne. — Denne forkortel
sesfaktor kan man finde, som ovenfor nævnt, i 
fig- 1. — Længderne kan ikke let beregnes, 
men for en given afstand mellem elementerne 
kan den let findes i tabel 1, der viser gennem
snitsværdier for en række forsøg, hvor læng
derne enten er indstillet til maksimal forstrå
ling eller maksimal forhold mellem for- og 
bagstråling. — I almindelighed er direktorer

ne 2—5 % kortere og reflektorerne 6—7 % 
længere end selve antennen. — Den mest hen
sigtsmæssige afstand mellem elementerne vil 
variere med antallet af elementer. — Således 
vil den for en 2 element med direktor være ca.
0,1 X bølgelængden og med en reflektor vil 
den være ca. 0,15 X bølgelængden, hvorimod 
afstanden vil være ca. 0,2 x bølgelængden 
ved antenner med 3 eller flere elementer for 
at få den bedste udnyttelse. Der er i tabel 1 
angivet forskellige antennetyper med den til
svarende omtrentlige effektforøgelse i forhold 
til en almindelig dipol, således at man kan 
drage sammenligning mellem dem og derved 
vælge netop den type, man finder mest pas
sende.

En almindelig dipol af tynd tråd har i midt
punktet ved resonans en vis modstand, den 
såkaldte strålingsmodstand Ro, som er ca. 65
—70 Ω og ren ohmsk. — Denne strålingsmod
stand vil ved forøgelse af antennediameteren 
falde noget, og dens værdi kan findes i fig. 1, 
hvor strålingsmodstanden er angivet som 
funktion af forholdet mellem antennelængde 
og -diameter. — Denne strålingsmodstand er 
den grundlæggende og vil falde noget ved til
føjelse af elementer, afhængig af antallet og 
afstanden mellem dem. — Strålingsmodstan
dens omtrentlige værdi kan findes af tabel 1, 
hvor den er angivet som en reduktionsfaktor 
til Ro. —
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f er i MHz, 1 i m og K er forkortningsfaktoren.

forholdet, og en forkortning paa ca. 5 % vil



Det skal bemærkes, at ved vandrette an
tenner er strålingsmodstanden også afhængig 
af højden over jord (effektiv jord), især når 
højden er under 1 bølgelængde, hvilket frem
går af fig. 3. — Som det ses af figuren, vil det 
være tilrådeligt at anbringe antennen et vil
kårligt antal kvarte bølgelængder over jord.

c
d

Fig. 2

Tilpasningen mellem antennens strålings
modstand og antennekablets karakteristiske 
impedans er meget kritisk og må udføres med 
omhu. — Hvad enten man bruger koaxialka- 
bel eller twin lead (glansgarn må på det kraf
tigste frarådes, idet tabene nemt kan blive så 
store, at de overstiger effektforstærkningen i 
antennen), må man regne med en impedans

Fig. 3

Her er Zi antenne impedansen med den rig
tige foldning (antennekablets impedans), Rr 
den endelige antennes nedsatte strålingsmod
stand, altså uden foldning, Z1 er den karakte
ristiske impedans af en totrådet leder med 
diameteren d1 (antenne-diameteren), (findes 
af formel 3 eller i fig. 2) og Z2 som Z1 men 
med d2 (diameteren af foldningen). — Da 
nøjagtigheden af aflæsningen af nomogram
met ikke er absolut, bør man foretage en kon
trolberegning efter formel 4, der jo er helt 
nøjagtig. —

En betingelse for, at en foldet dipol kan 
virke efter hensigten, er — foruden de alle
rede omtalte betingelser — at den opfylder
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omsætning, idet antennekablets impedans 
normalt er større end strålingsmodstanden. 
— Impedanserne af forskellige hf-kabler kan 
findes af fig. 2. — Værdierne for massivt ko- 
axialkabel er afhængig af isolationsmaterialet 
og derfor kun tilnærmede. — Den nøjagtige 
værdi for en totrådet leder med luftisolation 
kan findes af formlen:

her er D og d som vist i fig. 2. —

Der er mange forskellige metoder til at til
passe et kabels impedans til en antennes strå
lingsmodstand, og flere af dem har tidligere 
været beskrevet i ,,OZ“, så her skal kun om
tales tilpasning ved foldet dipol. — Denne 
metode har den fordel, at tilpasningen sker i 
selve antennen, og man undgår herved de tab, 
som altid vil fremkomme ved tilpasning i et 
særskilt tilpasningsled. — Desuden kan man, 
hvis man kender den endelige antennes ned
satte strålingsmodstand Rr (findes i tabel 1), 
dimensionere foldningen efter nomogrammet 
fig. 6, idet der til en bestemt impedansomsæt
ning uz kan findes en af de 3 størrelser ri 
( d 1 ) ,  r2- ( d 2) eller afstanden'D mellem an
tenne og foldning, når de 2 andre er kendte. — 
Som det fremgår af nomogrammet er impe
dansomsætningen afhængig af forholdet mel
lem antennens og foldningens diameter og af 
afstanden mellem dem, regnet fra center til 
center. — Nomogrammet fig. 6 er udarbejdet 
af formlen:



Her er f målt i MHz og K er forkortnings
faktoren (se fig. 5). — Dette har i almindelig
hed kun betydning ved de meget høje fre
kvenser, eller hvis afstanden D er stor i for
hold til antennelængden. — Man flytter her 
simpelhen kortslutningsbøjlen ind fra anten
nens og foldningens endepunkter til det sted, 
hvor ligningen er opfyldt. —

så først antennens elektriske længde

og impedansomsætningen uz
11,36

6,33. — Disse to tal opsøger vi så på henholds
vis den venstre og den midterste skala og 
trækker en linie igennem dem. —

Denne linie rammer skalaen til højre i

punktet 7,7, der angiver forholdet — , og vi
r1

finder så D = 7,7 X 4 = 30,8 mm.
Vi mangler saa kun at få opfyldt ligningen 

5. — Vi har tidligere fundet antennelængden 
c = 0,995 m = 995 mm, og D har vi fundet 
til 30,8 mm, som vi her runder af til 31 mm.

— Nu omskriver vi ligningen til a ==

Fig. 5.

Afstanden mellem elementerne er 0,2 X λ=

Der er i eksemplet brugt koaxialkabel, men 
twin lead kan lige så godt bruges, men 
der er visse ulemper ved twin lead, idet impe
dansen ændrer sig i regnvejr, og det samme 
er tilfældet, hvis kablet kommer for tæt til le
dende dele. — Dette kan være meget gene
rende, da der i sådanne tilfælde opstår stå
ende bølger på kablet, og de kan give anled
ning til ret store tab. — Til gengæld er det 
symmetrisk og kan kobles direkte til anten
nen uden særlige foranstaltninger. — Ko
axialkabel påvirkes derimod ikke udefra, men 
det er usymmetrisk og kan ikke kobles til an
tennen, uden at man får stående bølger uden
på kablet. — Dette har i særdeleshed betyd
ning ved ukb og kan afhjælpes ved at anven
de en såkaldt „Bazooka" kobling (også kal
det et skørt), og en sådan kobling er vist med 
mål i fig. 7, og består af et rør med en indven
dig diameter, der er ca. 4 X den udvendige 
diameter af koaxialkablets yderste leder og 
helst ikke mindre. — Koaxialkablets yderste 
leder af isoleres og anbringes midt i røret og 
loddes til dette i den nederste ende. — Der er 
regnet med luftisolation i røret, og længden

kan da beregnes af formlen: 1 -

her er 1 i m og f i MHz. —

172

Fig. 4-

Vi vil nu beregne en 4 element antenne til 
145 MHz. — Vi vælger afstanden mellem ele
menterne på 0,2 . X, og vi bruger til elemen
terne rør med en diameter paa 16 mm (d2), 
medens vi til antennen ved foldningen benyt
ter rør med en diameter på 8 mm (d1). — Vi 
regner med at benytte koaxialkabel med en 
karakteristisk impedans paa 72 Ω. — V i  finder

I fig. 1 finder vi så K = 0,96 og Ro = 56,8 Ω. 
Ifølge tabel 1 får vi, at:

Antennelængden bliver

Reflektorlængden =

Antennens nedsatte strålingsmodstand Rr = 
0,2 X56,8 = 11,36 Ω.

Det var selve antennen, og vi ser så på no
mogrammet fig. 6 og finder først forholdet
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En absorbtions
frekvensmåler hø
rer til det faste 
inventar på enhver 
amatdrstation. Men 
et sådant, i og for 
sig simpelt instru
ment, kan laves 
både godt og dår
ligt. Her beskriver 
OZ7P et af de bedre.

En absorbtions-frekvensmåler.
Af OZ7P.

Det er en stor misforståelse at tro, at en 
absorbtionsfrekvensmåler kun egner sig til at 
indikere, på hvilket bånd senderen arbejder. 
Den kan — som den nedenfor beskrevne — 
også fortælle, hvor i båndet senderen er pla
ceret, endog med en relativ stor nøjagtighed, 
som, hvis frekvensmåleren benyttes i forbin
delse med en nøjagtig kalibreret modtager, 
er stor nok til, at senderen kan indstilles med 
en nøjagtighed, der omtrent svarer til den be
nyttede modtagers.

Med fire udskiftelige spoler dækker det her 
omtalte apparat et frekvensområde fra 1,5 til 
38 MHz, således at der kan måles to bånd med 
hver spole. Desuden kan man med den på dia-

Som det er bemærket tidligere, er der for
skellige ydre faktorer, der spiller ind, bl. a. 
højde over effektiv jord, og man må da altid

regne med at prøve og eventuelt korrigere 
den færdige antenne lidt, når den tages i brug.

Af litteratur kan henvises til ARRL Anten
na Book, Radio Handbook og RCA Review, 
juni 1947. —

OZ3LM

grammet viste båndsprederanordning måle 10, 
20, 40 og 80 meter båndene på en båndspredt 
skala, der giver en aflæsningsnøjagtighed, 
som er bedre end 0,3%.

C1, der er isoleret fra selve metalkassen, 
er på 500 pF og har retlinet frekvenskurve. 
C2 og C3 er begge 50 pF (keramiske). Den 
her benyttede omskifter er en MEC drejeom- 
skifter.

Spoleformene er PRAHN’s ZEROLIT, og 
vindingerne er for alle fire spolers vedkom
mende lagt ca. 20 mm fra overkanten for at 
undgå beskadigelse af tråden, når formene af
og påmonteres.

Kalibreringen, som naturligvis bedst udfø
res med en i forvejen kalibreret sender, kan 
foretages med en målesender og en modtager. 
Frekvensmåleren kobles til målesenderens 
oscillatorspole, og når de to kredse er i re
sonans, høres en tydelig dæmpning af måle
sendersignalet i den på samme frekvens ind
stillede modtager. Det må dog påses, at 
dæmpningen ikke fremkommer ved en fre
kvensforskydning af målesenderen p. g. a. for 
tæt kobling mellem spolerne.

Det er forøvrigt en ting, man må være op
mærksom på ved arbejdet med en sådan fre
kvensmåler, jo løsere der kobles, jo større 
af læsningsnøj agtighed opnås der. For det før
ste påvirkes den målte kreds mindst, og for 
det andet giver svagt lys bedre aflæsning end 
kraftigt lys.

En anden ting, der har med kalibreringen 
at gøre, er en eventuel udskiftning af pæren.
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Frekv., omr.1 MHz. L 1 L 2
Med omsk. i Med omsk. i Antal Traad Afstand m. Antal vind. 0,4 mm E tætvik

still. 1 still. 2. vind. diam. vind. let umiddelbart under L 1.
3,3— 3,9 1,5— 5,0 24 0,4 mm E tæt viklet 21/4
6,5— 7,4 3,0— 9,5 12 1.0 „ „ viklet i hvert 2. 2

hak
13,0—15,0 6,0—20,0 5 1,0 „ „ 1
27,0—31,0 12,0—38,0 F/i 1,0 „ „ viklet i hvert 3.                             1

hak

Spoledata:

kede sig ca. 200 kHz på den båndspredte 80 
meter skala og tilsvarende på de andre.

De fleste kredse i en sender giver normalt 
effekt nok til, at frekvensmålerens pære kan 
lyse, men visse svage oscillatorer f. eks. en 
Clapp ose. er ikke kraftig nok, og så må man 
se på senderens indikatorer ved målingen. 
Det kan f. eks. være et gitterstrømsampere
meter i et efterfølgende trin, evt. en anten
nestrømsindikator, da disse instrumenters ud
slag naturligvis vil give et kraftigt dyk, når 
ose. og frekvensmåleren er i resonans forud
sat, at de er koblet så tæt, at frekvensmåle
ren virkelig kan absorbere noget af effekten.

I det her beskrevne apparat blev pæren for
søgt udskiftet fra 6v 40mA til 3,5v 150mA, 
men det forårsagede, at kalibreringen forryk-

FRA DEN TEKNISKE REDAKTØR

Der har i det sidste års tid været rejst en 
del kritik mod OZ og i særdeleshed mod den 
tekniske redaktion. Grundet arbejdet med den 
nye håndbog og andre omstændigheder har 
OZ’s tekniske stof været redigeret af forskel
lige redaktører i dette år, og selvom teknisk 
stab og hovedbestyrelse godt har kunnet ind
se det uheldige i dette forhold, har det ikke 
været muligt at skabe en bedre ordning. Fra 
og med juli OZ har undertegnede imidlertid 
været så letsindig at overtage posten som TR 
med et mere konstant forhold for øje, og det 
skal være mit håb, at medlemmerne i de sid
ste OZ og i de kommende vil kunne mærke 
en ændring til det bedre.

Da EDR’s medlemmer kommer fra alle sam
fundslag, og m. hensyn til teknisk viden står 
på vidt forskellige standpunkter, vil det selv
sagt være vanskeligt, for ikke at sige umuligt 
at lave et OZ, som der ikke kan rettes kritik 
mod. Men kritik er jo også kun godt, og jeg 
vil bede de amatører der mener at have noget 
at kritisere, om at komme frem med den 
åbenlyst, i stedet for at komme med den ad 
bagveje så den fremkommer til TR på 2. eller 
3. hånd.

Ligeledes er alle bidrag til OZ mere end 
velkomne. Det er jo ikke meningen, at teknisk 
stab og teknisk redaktør alene skal skrive OZ. 
Der findes i massevis af kvalificerede amatø

rer rundt i landet, som vi gerne vil høre lidt 
fra en gang imellem. Tilsyneladende har 
OZ8T’s indlæg for et par måneder siden alle
rede båret frugt, idet der er kommet en del 
stof udefra, og jeg vil gerne her bringe de 
amatører min tak. OZ7EU.

Nyt certifikat.

Radio Society of East Africa udsteder et certifikat, 
der er ret enestaaende. Der udstedes årlige certifi
kater til stns, der indenfor et kalenderår har haft 
bekræftet QSO med een VQ3, een VQ5 og 3 VQ4- 
stns. Certifikatet udstedes i form af et specielt kort 
med et stort fotografi visende en eller anden afri
kansk seværdighed. Fotografiet skifter hvert år. 
Besiddelsen af fem (5) forskellige af disse certifi
kater tillige med bekræftet QSO med een VQl-stn 
giver ret til et WEA-certifikat.

Radioudstilling i Malmo

Sydvåstra Skånes Radioamatører afholder 
en radioudstilling på Malmohus’ museum, 
Malmohus, i tiden fra 15. oktober til 22. ok
tober 1949.

Der udstilles amatørstationer, militærstatio
ner, radar i virksomhed, handie-talkies m. m., 
samt eventuelt television.

SM7HZ, Bjornstorp Slot, Bjornstorp, som 
selv er medlem af E. D. R., meddeler, at OZ
amatører er velkomne til at besøge udstillin
gen.
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Lidt om frekvensmåling med Lechertråde.
Af OZ7SB.

De fleste 2 og 5 meter folk har på et eller 
andet tidspunkt måttet ty til at måle ved 
lechertråde. Der er forskellige måder at an
vende disse på, og i denne artikel gør OZ7SB 
rede for de mangler og fejl, der er ved de 
gængse målemetoder, og viser en opstilling, 
hvor disse skavanker er bragt ned til et mi
nimum. TR.

Lad det være sagt med det samme, at denne 
målemetode ikke giver overvældende nøjag
tige resultater, selvom det med omhyggelig
hed ikke er umuligt at ramme 2 m-båndet. 
Et godt frekvensmeter med elektronrør og 
hjælpekrystal er langt at foretrække, men 
Lechersystemet har den fordel, at det er hur
tigt opstillet og „kalibreret", og så er det altid 
økonomisk overkommeligt!

Selve princippet går i al korthed ud på at 
sende svingninger med ukendt frekvens ind 
på to lange, parallelle kobbertråde. Disse 
opfører sig præcis som en uafstemt feeder; 
hvis den ikke belastes med sin karakteristiske 
impedans — og det er særdeles let at undgå
— vil der opstå stående bølger. Afstanden 
mellem to maksima eller minima af spænding 
over trådene er ganske enkelt en h a 1 v bølge
længde, og frekvensen i M H z fås ved at divi
dere h e l e  bølgelængden i m e t e r o p i  300.

Fig. 1.

En almindelig fremgangsmåde er at lade 
Lecherssystemets fjerne ende være åben og 
bestemme de omtalte maksima ved at føre 
en indikator, f. eks. en lommelampepære, hen 
langs trådene i kontakt med disse, men denne 
belaster nødvendigvis Lechersystemet, og 
herved indføres en fejlkilde. Især ved højere

frekvenser vil de stående bølger frembringe 
et ret kraftigt felt i rummet mellem, samt lidt 
over og under trådene, se fig. 1. Indikatorens 
nærhed deformerer dette felt, bevirker en 
forskydning af de stående bølger og forår
sager endnu en fejlkilde.

Begge disse fejl kan for en stor del afhjæl
pes ved enkle forholdsregler. Ved at placere 
trådene tæt sammen (10—20 mm afstand) 
opnår man, at det omtalte felt forløber i et 
ret lille område mellem trådene. Yderligere 
kan målemetoden ændres til, at Lechersyste
met forsynes med en flyttelig kortslutning; 
men denne kortslutning skal være effektiv, 
og det betyder, at også feltet skal „kortslut
tes" eller bedre: reflekteres. Dette opnås ved 
at benytte en plade af messing- eller helst kob
ber, der går ud i alle retninger vinkelret på 
Lechertrådene, jo længere, jo bedre. Med den 
nævnte tætte spacing vil en kvadratisk plade 
med sidelængde 100 til 150 mm være til
strækkelig. Trådene går gennem to symme
trisk borede små huller, hvis afstand er den 
samme som lechertrådenes, og et passende 
tryk med hånden sikrer kontakt. Denne 
kunne også opnås ved at give hullerne en 
anden indbyrdes afstand, således at trådene 
spærres fra eller mod hinanden, men herved 
indføres fejl, og det er derfor ikke at anbefale.

Kortslutningen af Lechertrådene giver også 
stående bølger, men medens spændingens 
maksima og minima før lå fast langs trådene, 
kan vi nu flytte dem frem og tilbage med 
kortslutningspladen, og vort udgangspunkt er 
her, at spændingen er nul ved p l a d e n .  I  
e n  k v a r t  bølgelængdes afstand er der 
m a k s i m u m ,  i  e n  h a l v  m i n i m u m  og 
så fremdeles.

Da kortslutningen erstatter indikatoren, 
må denne placeres andetsteds, og her er for
skellige muligheder. Vi nævner to:

1. Absorption af energi fra senderen, og 
dette ses på et instrument i denne.

2. En indikator anbringes over Lecher
trådene mellem senderen og kortslutnin
gen.
Metode 1. anvendes, hvor man ønsker den 

størst mulige nøjagtighed; fejlkilderne er her 
mindst mulige, fordi indikatoren ikke har 
indflydelse på Lechersystemet. Denne metode
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bør altid anvendes ved frekvensmåling af 
oscillatorer. Da hele målingen beror på fore
komsten af stående bølger, vil der uundgåe
ligt optræde en større eller mindre forstem
ning af den afstemningskreds, der måles på. 
Tilkoblingen til oscillatoren skal derfor være 
så løs som overhovedet muligt; gitterstrøm
men er en meget følsom indikator, der viser 
minimum ved absorption, men dykket må kun 
være nogle få procent. Det er værd at huske, 
at antennen også kan give forstemning, så fre
kvensen bør kontrolleres med tilkoblet an
tenne, men vis h e n s y n !

Virkemåden er i dette tilfælde, at Lecher- 
system plus link afstemmes til den ukendte 
frekvens. Ændres hele systemets effektive 
længde med en halv bølgelængde, er virknin
gen udadtil uforandret; der absorberes atter 
energi.

Selvsvingere bør -— ialtfald i stationære an
læg — efterhånden være et forladt begreb, og 
ved styrede sendere spiller en forstemning af 
ikke-frekvensbestemmende kredse ingen 
rolle. Metode 2 er her særdeles velegnet. 
Grundfrekvensen er formodentlig fundet på 
anden måde, men på VHF er doblere eller/og 
triplere uundgåelige, og det gælder da om at 
konstatere, at de forskellige kredse er afstemt 
til de rigtige harmoniske. Lechersystemet 
træder her i stedet for en absorptionsbølge
måler uden dennes kalibreringsbesværlig
heder.

Fig. 5.

Fig. 2 viser opstillingen. Indikatoren kan 
her atter være en lommelampepære eller 
eventuelt som angivet et mA-meter (fuldt 
udslag for højst 5 og hellere 1 mA) i serie 
med en diode (1 N34, LG1 eller lignende). 
Denne indikator er følsommere og belaster og 
forstemmer mindre. I denne opstilling kan 
man nøjes med at måle en k v a r t  bølge
længde; føres kortslutningspladen fra en be
gyndelsesstilling ved indikatoren væk fra 
denne, finder man først et maksimalt udslag 
på metret, og dette betyder, at afstanden 1 er 
en kvart bølgelængde, jævnfør ovennævnte 
forklaring. Føres pladen videre, giver indika
toren minimum, naar 1 er en halv bølgelæng
de og således videre.

Det kan ikke undgås, at indikatoren giver 
anledning til fejl, men formålet var kun at 
skelne mellem harmoniske, og de forskellige 
muligheder ligger saa langt fra hinanden, at 
fejltagelser er umulige.

Da der altid måles fra det samme punkt— 
dér, hvor indikatoren er tilsluttet — kan der 
lægges en fast frekvensskala langs Lecher
systemet. En kvart bølgelængde på 1,25 
meters længde giver en hel bølgelængde på 
5 meter, og frekvensen er da 60 MHz o. s. v. 
Tegner man en frekvensskala på denne måde, 
er det indlysende, at man i ovennævnte til
fælde ved indikatorminimum — svarende til 
en halv bølgelængde — vil aflæse 30 MHz, 
hvilket maaske kan give anledning til forvir
ring, hvis man ikke har gjort sig dette for
hold klart.

Til måling af harmoniskes ordenstal er den 
mekaniske udførelse af Lechersystemet un
derordnet, men hvis man vil måle absolut fre
kvens, kan det betale sig at ofre noget på 
denne side af sagen. Trådene bør være mindst 
1 mm tykke og stramt udspændte. Hullerne i 
kortslutningspladen forsænkes, så de får 
skarpe kanter i den mod senderen vendende 
pladeside. Endnu bedre er det at indlodde ca. 
5 cm lange tynde bøsninger; hvori trådene 
går. Herved sikres både kontakt, og at pladen 
står vinkelret på trådene.

Fra P&T har vi modtaget:

Ulovlige radioudsendelser.

Til underretning skal man herved meddele, 
at der ved Københavns amts nordre birk i 
august d. å. i 5 tilfælde af ulovlige radioud
sendelser har været rejst tiltale for overtræ
delse af lov nr. 188 af 12.-4. 1949 om telekom
munikation m. v. ved radio. I to tilfælde blev 
der idømt bøder på 50 kr„ og i de tre andre: 
advarsler. I alle 5 tilfælde blev det benyttede 
materiel konfiskeret.

I en lignende retssag ved Københavns amts 
søndre birk blev den pågældende idømt en 
bøde på 50 kr. Sendeanlægget er tilintetgjort.

E. B.
Gunnar Pedersen.

Resultaterne fra den sidste A. R. R. L. dx-test 
viser følgende antal diskvalificerede stns, bortset 
fra W og VE: een CO, een EA, to F, een QW, een 
HA, een HB, fire OK, een ON, een PY og fire OZ 
stns. Er vi ikke lovlig rigeligt repræsenteret.
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EDRs generalforsamling 25. september 1949.
Der var mødt ca. 85 medlemmer, da for

manden for EDR, OZ2R, bød velkommen og 
udtalte ønsket om en god og saglig forhand
ling, — OZ9WO blev valgt til dirigent, og 
efter at have konstateret generalforsamlin
gens lovlige indvarsling, gav han ordet til for
manden, der kort gav en redegørelse for det 
forløbne års arbejde, der nu for det meste 
varetages af specialister indenfor de forskel
lige. grene af foreningens arbejde. Han bad 
medlemmerne erindre, at det allermeste ar
bejde for EDR skulle gøres af de pågældende 
i fritiden, men håbede, at medlemmerne ville 
være tilfredse.

Formandens beretning.
Deponerede Sendere. Der er en chance for, at de, 

der ikke havde forsikret, vil lå udbetalt erstatning. 
OZ8T har udført et stort arbejde i denne sag, men 
der må haves tålmodighed fra medlemmernes side, 
da sagen kun skrider langsomt frem. men dette er 
ikke EDRs skyld.

Formandsmødet i Aarhus. Takket være et stort 
arbejde fra OZ8JBs side fik mødet et fint forlob. 
Der blev paa mødet indhøstet mange erfaringer og 
udvekslet tanker, og der er ikke tvivl om, at mange 
formænd kom hjem fra mødet ladet'med impulser, 
der vil blive til gavn for de forskellige afdelinger.

„OZ". Der har fra flere sider været forlangt mere 
teknisk stof i bladet, men da de samme medarbej
dere har haft meget at gøre med EDRs ny håndbog, 
vil det først efter håndbogens færdiggørelse kunne 
mærkes på „OZ“, at det tekniske stof vil blive ud
bygget. Efter at OZ7EU har overtaget den tekniske 
redaktion, ser det ud til, at det tekniske stof nu vil 
fremkomme til alles tilfredshed. Det har været os 
en tilfredsstillelse, at flere udenlandske radioblade 
har bragt stof fra „OZ“.

Håndbogen er nu saa langt fremme, at dens fær
diggørelse kan øjnes. Prisen vil blive 18,50 kr. plus 
forsendelsesomkostninger.

QTH-listen vil fremkomme med „OZ"' i den nær
meste fremtid, og derefter een gang årlig.

Tester. Der vil — for at skabe større tilslutning — 
kun blive arrangeret to a tre tester i det kom
mende år.

Båndudvalget har været i stor aktivitet. Der er 
næsten for mange ting at varetage for dette udvalg. 
P&T har ønsket udpeget en kontaktmand fra EDR, 
derved ville samarbejdet, der iøvrigt har været det 
bedste, lettes. Det ser ud til, at EDRs propaganda 
for at undgaa BCI har båret frugt. Arbejdet for EDR 
i båndudvalget kræver sin mands hele arbejdsind- 
sat.

Foredragsudvalget. Der har været så mange fore
spørgsler, at udvalget formelig druknede i breve. 
Foredragene burde måske lægges i forbindelse med 
nogle af de stævner, der afholdes i årets løb, f. eks. 
sommerlejren. Mange af foredragene har været hilst 
med begejstring.

Forsøgskredsen for fjernsyn. Man er allerede langt 
fremme med opbygningen af fjernsynsmodtageren, 
og der vil snarest i „OZ‘; fremkomme beskrivelse 
af den.

Sommerlejren blev jo i hast arrangeret af Aarhus 
afd., der kun havde ca. fire mdr. til forberedelserne. 
Stort set må sommerlejren siges at være forløbet 
tilfredsstillende.

Efter formandens beretning henstillede OZ5CC, at 
denne godkendtes.

Landskredslederen, OZ2KG, omtalte sit arbejde 
for afdelingerne, og så gerne, at de erfaringer, de 
forskellige afd. havde indhøstet, måtte blive til 
gavn for alle. Bad afdelingsformændene gøre en 
indsats for at genoplive artikelserien „Danske hams" 
i „OZ“. Der er 42 afd. i landet, hvoraf de 6 er kom
met til i årets løb. Efterlyste svar på en del spørgs
mål, der var udsendt som et skema, men der var 
ikke ret mange afd., der havde svaret. Henstillede 
til slut, at afd.-formændene satte sig i forbindelse 
med ham, og der skulle omgående komme svar.

Referater. Formanden gav oplysning om, at der 
bliver sendt referater for bestyrelsens og de for
lige udvalgs arbejde ud til afdelingsformændene. 
Han ventede også at høre nyt fra afdelingerne!

OZ9WO ville anbefale, at forsamlingen rejste sig 
for dermed at anerkende bestyrelsens arbejde i det 
forlobne år.

Regnskabet, der jo havde været offentliggjort i 
..OZ", blev kommenteret af kassereren, OZ3FL. Der 
udspandt sig herefter en længere diskussion om ud
gifterne til „OZ“. Flere medlemmer havde på eget 
initiativ indhentet tilbud på trykning af bladet, og 
alle mente, at ,,OZ“ kunne fremstilles billigere end 
nu! Hertil oplyste OZ8O, at bestyrelsen havde været 
udmærket tilfreds med det nuværende trykkeri, 
ikke mindst havde samarbejdet under håndbogens 
fremstilling været det allerbedste. — Der var mange 
indlæg i diskussionen om „OZ“ — mere eller min
dre saglige — og det endte med, at der blev nedsat 
et udvalg på tre medlemmer, der skal undersøge, om 
udgifterne til „OZ“ kan nedbringes. Udvalget kom 
til at bestå af OZ7F, OZ8I og OZ5AC.

Efter at andre punkter på regnskabet havde været 
til debat, godkendtes dette.

Uddeling af præmier. Der holdtes nu en lille 
pause før kaffebordet, og denne benyttedes til at ud
dele præmier fra de i årets løb afholdte tests.

Kaffepausen var kun ganske kort, og man gik 
derefter over til

Indkomne forslag. OZ9WO forelagde sit forslag 
om 8 kroners kontingentforhøjelse, og OZ5G var 
første-indleder til diskussionen. Mente, at „OZ“ 
burde sælges i løssalg, hvad der kunne være med
virkende til et bedre „OZ“ og derved undgaa for
højelsen. Ville ogsaa have en afgift på 5 øre på hvert 
QSL-kort, der gik gennem centralen. Derved kunne 
der også komme lidt penge i kassen.

OZ6EP kunne tænke sig. at næste kontingentop
krævning omfattede fem kvartaler, derved kunne 
yderligere forhøjelse undgås. — OZ8JB ville anbe
fale de tre kroners forhøjelse. — OZ7F mente ikke, 
der var grund til nogen kontingentforhøjelse.

OZ7HL: Der forlanges et større og bedre „OZ“,
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der forlanges flere foredragsholdere! Glem ikke, at 
de medlemmer, der har et arbejde for EDR, mange 
gange har direkte udgifter ved deltagelse i møder 
og lign. Hvis vi havde fulgt prisudviklingen, skulle 
kontingentet til EDR i dag have været på 50 kroner 
årlig! Vi skal i dag holde EDR på et højt niveau.

OZ8T: Får vi ikke de tre kroners forhøjelse, må 
vore udgifter komme til at ligge mellem det offent
liggjorte budget 1 og budget 2.

OZ4BP: Foreslår, at alle over 25 år betaler eet 
kontingent, medens medlemmer under 25 år skal 
nøjes med et mindre!

Bestyrelsens ændrede forslag, der forelagdes af 
OZ8O og anbefaledes af OZ8T, havde følgende ord
lyd:

§ 6, Landsforeningens medlemskontingent op
kræves pr. 1. marts. Lokalafdelinger kan eventuelt 
ved henvendelse til landsforeningens kasserer få 
opkrævet et lokalt kontingent sammen med kon
tingentet til landsforeningen. Dette lokalkontin
gent opkræves hos samtlige medlemmer inden for 

den pågældende afdeling og overlades ubeskåret 
denne til lokalt foreningsarbejde.

Ændring af landsforeningens medlemskontin
gent kan kun finde sted i forbindelse med besty
relsesvalget ved en urafstemning, ved hvilken der 
blandt de afgivne stemmer opnås flertal for det 
ændrede- kontingent. Lokalkontingentet, som er 
ens for alle afd., fastsættes på samme måde. Ved 
indmeldelse betales et indskud på 5 kroner, hvori 
er indbefattet tilsendelsen af foreningens emblem, 
vedtægter samt medlemscertifikat. Kontingentet 
betales forud, og undlader et medlem at betale sit 
kontingent rettidigt, betragtes vedkommende som 
slettet af medlemslisten. Såfremt slettede påny 
ønsker at blive medlem af EDR, skal der betales 
nyt indskud.

Medlemmer, der aftjener deres værnepligt, får 
et års medlemsskab for halvt kontingent, når de 
opgiver adresseændring til militæradresse. Når 
flere amatører, hvoraf een betaler fuldt kontin
gent til landsforeningen, horer til samme hus
stand, kan de øvrige opnå medlemsskab for halvt 
kontingent mod at give afkald på medlemsbladet.

Bestyrelsen kan efter ansøgning fritage sær
ligt vanskeligt stillede medlemmer ff. eks. blinde, 
invalider) for kontingentbetaling.
Nyt stk. 5 i lovenes i 11:

Forslag til bestyrelsesmedlemmer fra hver af de 
fire kredse indsendes gennem afdelingerne og må 
være bestyrelsen i hænde senest den 20. juli 
sammen med en tilkendegivelse fra den opstillede 
kandidat om, at han er villig til at modtage valg.

DR 141 have tvivl om, at medlemstallet ville hol
de, og han ønskede kvartalskontingent indført igen. 
Var en varm talsmand for de mindrebemidlede in
denfor EDR. — OZ1W: Har man råd til at være 
kortbølgeamatør, har man også råd til at betale 
årskontingent.

OZ5G ville henstille, at kasserer, QSL-central 
og hovedredaktør samledes i een person. Anbefalede 
atter, at „OZ“ skulle sælges i løssalg! — OZ2EB 
ville advare mod at sælge „OZ“ i løssalg. „OZ“ er 
et medlemsblad.

Man gik derefter over til afstemning om genind
førelse af kvartalskontingent — 8 kr. — hos de 
medlemmer, der ønskede det. Forslaget fik 13 stem
mer for, medens der var mere end det dobbelte 
imod.

OZ2KP: Vi maa have urafstemning om dette 
spørgsmål inden næste generalforsamling.

Bestyrelsens forslag blev derefter vedtaget.
Bestyrelsesvalget gav følgende resultat:
I kreds valgtes OZ8T (95 st.), OZ7HL (80), 81 

(55). OZ5AB (47) blev suppleant.
I kreds 2 valgtes: OZ3FL (66), OZ4KA (11) blev 

suppleant.
I kreds 3 valgtes OZ2KG (34), OZ5Y (16), blev 

suppleant.
I kreds 4 valgtes OZ3FM (127), OZ8JB (113), 

OZ3LM (91), OZ4P (81) blev suppleant.
OZ2R valgtes eenstemmigt til formand. Hele for

samlingen rejste sig.
Revisorerne genvalgtes.
Under eventuelt ønskede OZ7F oplysning om be

styrelsens forhandlinger med P. & T. og ønskede 
disse nærmere klarlagt i formandens årsberetning.

OZ8T: Vi gor: hvad vi kan, for at få vore syns
punkter frem på de rette steder og til rette tid. Vi 
samarbejder godt med P. & T.

OZ5G ville henstille til den ny bestyrelse, at 
denne sørgede for, at der blev nogle frekvenser i 
40 m båndet udelukkende til fone.

OZ3A ville have en kalender i „OZ“ med oplys
ning om de mange forskellige arrangementer inden 
for EDR. — Sekretæren ville udarbejde en sådan 
kalender.

OZ8O foreslår, at der gives medlemmer, der øn
sker det, adgang til at abonnere på de af bestyrel
sen udsendte referater fra møder o. 1. Beløbet for 
et sådant referat vil blive fastsat i hvert enkelt 
tilfælde. Henvendelse skal ske til sekretæren.

Som sædvanlig, når EDR afholder general
forsamling, var tiden løbet fra deltagerne. 
Mange skulle allerede rejse med de sidste ef
termiddagstog, og dirigenten måtte derfor 
slutte den til tider ret livlige — men allige
vel saglige — generalforsamling, idet han mo
tiverede et kraftigt besvaret leve for EDR.

P&T meddeler:

Vedr. teknisk prøve.
Man skal herved til underretning meddele, at 

radioamatører, som ikke allerede har indsendt an
søgning om amatørradiosendetilladelse, men som 
ønsker at deltage i den tekniske prøve sidst i novem
ber d. å., må indsende skemaet „Ansøgning om 
sendetilladelse" i udfyldt stand, så det kan være 
generaldirektoratet i hænde senest d. 7. november. 
Ansøgninger, der indkommer efter ovennævnte dato, 
vil blive henført til prøven i maj 1950.

Morseattest kan eventuelt indsendes senere.
E. B.

Gunnar Pedersen.

Misbrug af call.
Da jeg atter har modtaget et QSL-kort, gør jeg 

hermed opmærksom på, at min station ikke har væ
ret samlet eller i brug, siden min gård brændte 10. 
oktober 1948, og heller næppe startes de første må
neder, indtil jeg får færdigbygget, hvad der ved 
tidssvarende landbrugsbygninger volder mere ho
vedbrud end en dito TX. Mit call er hørt af DL1YT 
samt OZ5Y, 2ED og 7EU. Jeg ønsker fremtidig at 
være ene om at benytte mit OZ2KC.
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Meddelelse fra testudvalget:
V. H. F.-Field-day 6.—7. august 1949.

Som omtalt i sidste „OZ“ blev OZ5AB vinder af 
denne test fra „Vejrhøj". De forskellige logs, som 
iøvrigt i flere tilfælde er indkommet længe efter 
udløbet af den fastsatte frist, er nu bedømt og resul
tatet er følgende:

points på 5 m points på 2 m points ialt
OZ5AB 1487 3945 5432
OZ2AF 148 1521 1669
OZ9ROS — 810 810
OZ5MK — 810 810
OZ5KW 704 — 704
OZ2FR 522 — 522
OZ9EDR 420 — 420
OZ7KM 86 230 316
OZ7EU 243 — 243
OZ2WP — 235 235
OZ3LM — 235 235
OZ3WS 200 — 200
OZ6PX 153 — 153
OZ2EDR 126 — 126
OZ3MP 98 — 98
OZ2KM 63 — 63
OZ7FB 11 40 51
OZ4KM 22 — 22
OZ3EP X X udenfor testen
SM7XV — 3080 udenfor testen

Følgende danske amatører har deltaget uden at
indsende log: OZ2SP, OZ3AA og OZ4IP.

For testudvalget 
OZ7BR.

Grønlandstesten 1948—49
Kun to logs blev indsendt uopfordret, på 

grundlag 'ål disse indkaldtes så endnu et par 
stykker, der igen foranledigede nogle rykker
skrivelser, og i løbet af et halvt års tid lyk
kedes det således at få bekræftet de 14 af te
stens 16 forbindelser .

På grundlag heraf blev opgjort følgende: 
Resultater:

Nr. 1 OX3MG 7 QSO’er. Nr. 1 OZ7G 3 QSO'er 
Nr. 2 OX3RD 5 QSO’er. Nr. 1 OZ5Z 3 QSO’er 
Nr. 3 OX3MF 2 QSO’er. Nr. 1 OZ4H 3 QSO'er 
Nr. 3 OX3WC 2 QSO’er. Nr. 3 OZ7ON 2 QSO'er 

Der er desuden modtaget bekræftelse på 
enkelte QSO'er fra OZ1AQ. OZ2NU, OZ2RS 
og OZ2XA. OZ8O.

G5DV sender OZ nedenstående:
175, Moorland Road,
Weston-super-Mare,
Somerset,
England.
23rd August 1949.

Dear Editor!
I should like to thank the Danish Radio Amateurs 

who helped to make our stay in Denmark so won- 
derful.

We hope that some day in the very near future 
we shall have the pleasure of repaying their kind- 
ness.

I should like to make special mention of some

members of E. D. R. from whom I and the members 
of my party, received special hospitality. Thanks to 
OA7KM (who we met in Amsterdam prior to our 
stay in Copenhagen) for his guidance and his assi
stance in arranging visits to Broadcasting House and 
Television Studios. Also to OZ1HP, OZ7EH, OZ3EA, 
OZ3FM, OZ8YL, OZ3WP and OZ5TZ. The friend
ship and cordiality they have shown us when we 
visitid their shacks was beyond description. During 
our stay we were pleased also to meet EX3J who was 
the guest of OZ3EA, G2AFY the guest of OZ6AA 
and the daughter of VK4RI the guest of OZ7EH.

Our greetings also to all the OZ boys we met and 
our regrets that time was too short. But hope to 
see all our old friends and many new when we visit 
you again next year.

H. Andrews.
G5DV.

Siden 3FM i 1938 indmeldte sig i E. D. R., 
har han gennem senderen, der er hans store 
hobby, formået at skaffe sig utallige venner, 
ikke alene her i landet, men også i udlandet.

3FM har foruden sin interesse for sendere, 
også fået tid til at ofre sig for foreningsar
bejdet, først indenfor Horsens afd. og senere 
indenfor hovedbestyrelsen, hvoraf han har 
været medlem siden 1940.

Hjertelig til lykke på dagen, 3FM!
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Resultaterne fra ukb-field day den 13. og 14. august.
Der var også denne gang alt for mange, som ikke 

indsendte deres log, hvilket har bevirket enkelte 
forskydninger i resultaterne, der ser således ud:

Jeg vil gerne på Struer afdelingens vegne takke 
alle, der har deltaget i testen, og udtrykke håbet om, 
at vi må mødes igen næste år til nye tester. 

Præmierne til OZ5AB og OZ2FR er tilsendt.
OZ3LM.

Atter misbrug af kaldesignal.
OZ4BK i Odense har konstateret misbrug af sit 

kaldesignal adskillige gange _på 40 m. Det henstilles 
høftigt — men bestemt — til piraten, at han om
gående holder op.

Foredrag.
Foredragsudvalget vil gerne bede medlemmer, der 

har et eller andet speciale, og som kan påtage sig 
at udarbejde et foredrag og holde det en 3—4 gange 
i løbet af vinteren, stille sig til rådighed for ud
valget.

Det er vort håb, at der også ude i provinsen sid
der flere medlemmer, der gerne vil være med, og 
udvalget håber at få mange medarbejdere. Da hver 
foredragsholder kan holde det samme foredrag flere 
gange, skulle det ikke være uoverkommeligt, og jo 
flere vi er om arbejdet, jo lettere og billigere bliver 
det for EDR. Så PSE, OM!

Foredragsudvalget.
Arbejdet med at tilrettelægge vinterens foredrag 

er igang, og afdelingerne vil snarest få tilsendt for
slag om retningslinier for samarbejdet mellem ud
valget og afdelingerne, for uden medvirken af afde
lingernes ledelse vil hele arbejdet være spildt. Fra
1. november skulle arbejdet være igang, og vi håber 
så at kunne få foredragsholdere til alle de foredrag, 
der bliver brug for.

På udvalgets vegne: OZ7HL.

Nordjydsk rævejagt 4. september.
Den til den 4. september arrangerede „rævejagt" 

gennemførtes med deltagelse af de lokale jægere 
og blev et spændende race mellem de deltagende 
hold.

Ræven havde gemt sig i noget så betegnende som 
Rævekildeskov mellem Aalborg og Nibe.

OZ2NU med OZ4CA som makker lå atter denne 
gang forrest i spurten og sikrede sig nye 100 points 
til opgørelsen over kampen om årets „rævejæger
mester"-titel og præmie.

Sejren var imidlertid knap, idet holdet 4X med 
5MV som makker kom ind ca. 10 minutter senere.

Endnu 2 hold fandt frem til ræven som personifi
cerede sig i OZ8PM.

Anmeldelse
Fra Costers bogtrykkeri har vi modtaget en log

bog til anmeldelse. Denne logbog, som specielt er 
beregnet til cw-folk, er noget ganske nyt, idet denne 
ikke alene fører rapporter, tider o. s. v. op, men 
tillige hele korrespondancen. Der er en halv side til 
hver QSO. Foroven er der rubrikker til kaldesig- 
naler, tid, bånd, rst, input o. s. v., og resten er be
regnet til selve korrespondancen. Der er plads til 
200 temmelig lange QSO’er. Logbogen er forsynet 
med det behagelige spiralbind, er trykt på udmær
ket papir, og vi kan give den vor allerbedste anbe
faling. Prøveeksemplaret er allerede taget i brug 
paa stationen. Prisen er 1 kr. pr. stk., såfremt et 
tilstrækkelig antal bestillinger indgår. Bestillinger 
kan indsendes til OZ2N, på hvis initiativ bogen er 
lavet. Adr. er A. Nielsen, Jægersborggade 15, Kø
benhavn N. Tr.

KØBENHAVN:
Formand: OZ2KP, Staiack-Petersen, Risbjerg-

gaardsallé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde 
hver mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860”s 
lokaler, Nørrevoldgade 90. Fra kl. 19,30 til 20: QSL- 
central. Ålle oplysninger om afdelingens virksom
hed fås på mødeaftenerne hos formanden, OZ2KP.

Månedens program:
17. oktbr. Foredrag v. 7BO om målinger i forbin

delse med sendere og modtagere.
24. oktbr. Rævejagtsaften med uddeling af præ

mier, kåring af årets rævemester m. m. Rævesende
ren vil være til stede til justering af modtagere.

31. oktbr. Højfrekvenskredse og spolecentraler 
ved 7T.

7. novbr. Auktion over medbragte radiodele.
14. novbr. Klubaften.
21. novbr. Filmsaften til fordel for „Byggefonden“. 

YL’s og YW’s er velkomne. Entre 50 øre.
Obs.! Den påtænkte dilettantforestilling den 29. 

oktober bliver grundet lokalemangel ikke til noget.

Til lykke!
En af vore kendte amatører, tidligere formand for 

Københavns afdeling, OZ7SN, Svend Nielsen, fejrer 
sit sølvbryllup den 9. november 1949.

Aalborg Afdeling.
Hvor er interessen

Det er med beklagelse, at stævneudvalget for det 
3. Aalborg-stævne må meddele, at stævnet, der var 
planlagt til 3. og 4. september, måtte aflyses ved 
anmeldelsesfristens udløb grundet på for ringe til
slutning.

Der havde til stævnet udefra anmeldt sig ca. 10 
deltagere, heraf 3 til rævejagten og overhovedet 
ingen til udstillingen. Under disse forhold turde 
udvalget ikke påtage sig ansvaret for de økonomi
ske forpligtelser, gennemførelsen af stævnet ville 
pålægge afdelingen gennem udførelsen af tryksager, 
bestilling af lokaler, arrangement af fælles kaffe
bord og fællesspisning m. v.

Udvalget er klar over, at såfremt det ikke så

181

FRA AFDELINGERNE

2 m
OZ5AB 565 points
OZ2AF 445

5 m
OZ2FR 386 points
OZ5AB 228 „
OZ6PX 87 „
OZ2RD 80 „
OZ7VG 80
OZVMQ 78 „
OZ1AW 66 „
OZ2AF 12 „
OZ7FB 7 „

2 — 5 m
OZ5AB 793 points
OZ2AF 452 „



effektivt gennem radioavis, Ritzaus Bureau m. v. 
havde bragt bud om aflysningen, ville der havde 
været kommet en del uanmeldte deltagere, men at 
skønne om dette antal på forhånd, ville være gæt
teværk og absolut intet grundlag for tilrettelæggel
sen af et stævne af planlagt størrelse og karakter.

Som bekendt var det Aalborg-afd. 10 års beståen, 
der skulle fejres, men selv landsforeningens ledelse 
fandt ikke anledning til at tilkendegive sin erin
dring af lejligheden. Så i al almindelighed har inte
ressen tilsyneladende været lille.

Aalborg-afdelingen vil trods dette gøre endnu et 
forsøg på at få et sådant stævne gennemført-, — 
Datoen herfor vil blive enten den 23. eller 30. ok
tober, men herom vil der tilgå afdelingerne medde
lelse, ligesom nærmere oplysninger vil fremkomme 
i næste „OZ“, men hvorom alting er: Husk rettidig 
anmeldelse om deltagelse.

På stævneudvalgets vegne: 
OZ2NU.

Hobby-udstillingen i Aalborg-,

I forbindelse med rundskuet i Aalborg i dagene
2.—4. september var der i Aalborg Haandværker
forening arrangeret en omfattende hobby-udstilling.

Efter aflysningen af sit eget stævne nåede Aal
borg-afdelingen i den elvte time at få anmeldt sin 
deltagelse og riggede natten før udstillingens åbning 
en præsentabel stand op, visende en station i funk
tion (OZ5XY’s) og med 2NU's 5 m beam-ant som 
blikfang. På grund af udstillingens store sukces 
forlængedes den til 6. september, og der havde i 
disse dage været over 8000 betalende gæster, der 
alle viste en særlig interesse for vor stand. Der 
blev over udstillingssenderen opnået flere forbin
delser både med fone og cw, og således opnåedes 
der trods dårlige antenneforhold QSO på 80 m med 
Libyen i Nordafrika.

Aarhus afdeling. Lokaler: Paludan Müllersvej 
55. Medlemsmøde 1. og 3. Onsdag i hver måned kl. 
19,30.

Onsdag den 7. september afholdt afdelingen sin år
lige generalforsamling. Som formand nyvalgtes 
OZ2HT (H. Trads). Til bestyrelsen genvalgtes 
OZ2KM og OZ2LM (kasserer), nyvalgt OZ3WK.

OZ9A (suppleant), OZ2AH (revisor), OZ3R (QSL- 
manager).

Onsdag den 19. oktober: Demonstration af „Wire- 
recorder" ved OZ3PN.

Onsdag den 2. november: Teknisk diskussion og 
auktion. —• Onsdag den 16. november: ???

VY73 de OZ2LM.

Esbjerg. Afdelingen afholdt torsdag den 8. sep
tember generalforsamling. Formanden, OZ2XA, af
lagde beretning, hvorefter der var valg af ny be
styrelse. OZ2XA ønskede ikke at fortsætte grundet 
manglende tid, og OZ9DQ måtte fratræde på grund 
af indkaldelse til militæret.

Til formand valgtes OZ8Q, til kasserer OZ8E og 
til suppleant OZ2FM. Den nye formand takkede for 
valget og takkede endvidere den afgåede formand 
for det store arbejde, han har udført for foreningen 
i de 14 år, han har siddet som formand. Efter anmod
ning lovede OZ2XA fortsat at være behjælpelig ved 
aflæggelse af morseprpver, og det vedtoges ved 
samme lejlighed efter forslag fra OZ1CU at opkræve 
5 kr. for hver udfyldt morseattest til dækning af de 
forskellige udgifter. Mødet, der var ret godt besøgt, 
idet der var mødt ca. 25 medlemmer, sluttede med 
kaffebord og kammeratlig samvær.

Lørdag den 10. september var en af de store dage, 
idet vi til en rævejagt om eftermiddagen havde for
nøjelsen at se et par hold fra Varde deltage. End
videre deltog OZ7HL, som var på besøg fra Køben
havn. OZ2BB kom ind som nr. 1. Om aftenen var 
der filmforevisning hos A. P. Der vistes den nye 
sommerlejrfilm og nogle amerikanske tekniske film. 
Vi havde her fornøjelsen at se OZ5OR fra Ribe og 
OZ1IM fra Sonderborg. Alt i alt en fornøjelig week
end.

Der påtænkes en fast mødeaften hver fjortende 
dag i vinterens løb, evt. hos A. P. i Torvegade, men 
herom mere til den tid. OZ2MF

Horsens. Afdelingen har afholdt ordinær general
forsamling torsdag den 8. september.

Der var mødt 14 medlemmer, og formanden, 1047, 
bød velkommen, hvorefter man valgte 8BK som di
rigent.

Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. 
Kassereren forelagde regnskabet i revideret stand, 
og det blev efter en del diskussion godkendt, idet 
man konstaterede, at vort nye afdelingslokale havde 
taget ikke så få pengene.

Man gik saa over til valgene, og her blev 1047 
enstemmigt genvalgt som formand.

Som fire bestyrelsesmedlemmer blev 4JJ, 3MP og 
8BK genvalgt, og 4RU nyvalgtes.

Af indkomne forslag var der ikke mange, og kun' 
et var særlig genstand for omtale, idet der var ble
vet foreslået at arrangere en ugentlig byggeaften, og 
her skulle man så først se at få afdelingens modta
ger lavet om til vekselstrøm og derefter skal vi til 
at se på afdelingssenderen.

Efter kaffebordet, hvor der blev serveret cacao 
med kager, gik man hver til sit efter en god aften.

På et konstituerende bestyrelsesmøde den 17. sep
tember kom bestyrelsen til at se ud som følgende: 
formand 1047, næstformand 4RU, kasserer 4JJ, se
kretær 8BK og som menig medlem af bestyrelsen 
3MP.

På mødet besluttedes det at fastsætte føromtalte 
byggeaften til mandag, og vi regner med, at bygge
aftenen, morsekursus og teknisk undervisning vil 
gdre sit til at vække medlemmernes interesse for af
delingen. Vi håber iøvrigt, at det lykkes os at få in
geniør Frants Nielsen, som leder af teknisk under
visningen.

Henimod slutningen af mødet fik vi besøg af 
PA0JG, som var på besøg hos 3FM.

Derefter sluttede mødet, og man gik hjem med den 
overbevisning, at der i år vil blive gjort noget for 
sagen.
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Afdelingens program: Mandag byggeaften. Onsdag 
morsekursus. Torsdag teknisk og kammeratlig aften.

OZ8BK.

Odense. Hvordan var det at være radioamatør i 
„gamle dage"? Hvad er test, hvordan deltager man 
og hvorfor?

Herom taler OZ1W og OZ9Q ved månedsmødet 
den 25. oktober 1949 kl. 20 på brandstationen

Afdelingens andespil afholdes fredag den 11. no
vember 1949 i Eventyrkroen, Kronprinsensgade, for 
medlemmerne med damer. Vi mødes kl. 19 med 
medbragt madkurv. Efter andespillet bliver der lej
lighed til et par timers dans. Mød talrigt, mange 
gode gevinster. Pris for gennemgående seddel 2 kr.

Bestyrelsen.

Randers. Møde afholdes 1. og 3. torsdag i hver 
måned på restaurant „Kilden**, Strømmen 22, Ran
ders.

1. Modtagerteori (gennemgang af diagrammer, evt. 
med demonstration. 2. Sendere (teori, diagrammer).
3. „Sådan har jeg lavet det“. 4. Fejlfinding ved 
simple midler. 5. Strømforsyning (jævn- og veksel
strøm). 6. BCL forstyrrelser. 7. Spørgeaften. (Hvem 
ved hvad?). 8. Modulation og modulationsforstær
kere. 9. Antennetyper under vanskelige forhold. 10. 
Senderrør og disses rette anvendelse. Bestyrelsen 
henstiller til medlemmerne, at fremkomme med for
slag til yderligere emner til afdelingens mødeaftener.

Foredrag udsendt på foranledning af E. D. R.s fo
redragsudvalg vil blive bekendtgjort ved udsendelse 
af kort til de enkelte medlemmer af Randers afd.

Der vil blive søgt afholdt morsekursus ved OZ3BR, 
teknisk kursus ved OZ5WJ og engelsk kursus ved 
DR319, såfremt tilstrækkelig tilslutning opnås og så
fremt lokaleforhold kan bringes i orden for så vidt 
angår det engelske kursus.

Roskilde. Ved en ekstraordinær generalforsam
ling, der afholdtes den 4. september valgtes til ny 
formand OZ3GR. Afdelingens hidtidige formand og 
ihærdige støtte gennem flere år — OZ7PK — er 1. 
juli d. år blevet forflyttet til Silkeborg. Vi siger dig, 
7KP, mange tak for det arbejde, du har udført for 
os amatører i Roskilde, og håber du må finde dig 
godt til rette i Silkeborg.

Det første skridt til en komplet sender- og mod
tagerstation, OZ9EDR, er nu gjort, idet afdelingen er 
gået i gang med at bygge en modtager (7 rørs super 
med dobbeltransponering og HF). Der er for tiden 
møde to gange om ugen, nemlig mandag og onsdag 
kl. 19,30, idet mandag er en ren morseaften og ons
dag er 1 time morsning og resten af tiden teknisk 
kursus efter håndbogen. OZ3GR.

Silkeborg. Der afholdes morsekursus hver tirs
dag aften hos OZ6KW. Tid 19,30.

Husk generalforsamlingen mandag den 24. oktober 
kl. 20. OZ6KW.

Struer. Der vil i vinter blive afholdt morse- og 
teoretisk kursus, så eventuelle interesserede må 
melde sig snarest til OZ3LM. Næste møde bliver lør
dag den 15. oktober kl. 19,30, hvor OZ2Q vil tale om 
stationsbetjening med cw. Torsdag den 24. november 
afholdes månedsmøde kl. 20, og OZ6AT vil tale om 
modtagerens hf-trin. Møderne afholdes som sæd
vanlig hos B&O. vy 73 OZ3LM.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i september måned 1949 anmodet om 
optagelse 1 EDR:

4620 - B. Grønn Hansen, Hans Jacobsvej 8, st. th.,
Ribe.

4621 - Børge Larsen, Haandværkerhaven 22, 1. sal
mf., Kbhvn. NV.

4622 - A. B. Olesen, Malmbergsvej 34, st., Holte.
4623 - Aage Stokbæk, Ferritslev pr. Ullerslev.
4624 - Willy Christensen, Morsøvej 12, 2. sal tv., Kø

benhavn F.
4625 - Gunnar H. Nielsen, Lyngholmvej 16, Vanløse.
4626 - Gurli Aagaard Hansen, Rødegaardsvej 60,

Odense.
4627 - H. P. Hansen, Hagesholm, Hørve.
4628 - Jørgen Jensen, Hobrovej 16, Støvring.
4629 - Boas Larsen, Helgolandsgade 1 A, Aalborg.
4630 - Bendt Erik Westermann, Niels Ebbesensgade

41, Aalborg.
4631 - Preben Ditlev Sørensen, Kristrupvej 26, Kri-

strup pr. Randers.
4632 - Knud Skov, Bredgade 35, Hammerum.
4633 - Bent Olsen, Lindemannstræde 1 a,

Kalundborg.
4634 - Erik Falkbøl, Hakonsvej 19, Bagsværd.
4635 - H. M. Ølby, Lundtoftegade 8, 3. sal, Kbh. N.
4636 - Charlo Papior, Blomstervæiaget 6,

Kgs. Lyngby.
4637 - Tage Jacobsen, Lille Asmild pr. Viborg.
4638 - H. Johnsen, Saxtorphsvej 32, Kbh. Valby.
4639 - Thorleif Liiders, Lindenborgvej 3, Vanløse.
4640 - Jens A. Jensen, Enghavevej 19, Ikast.
4641 - Holger B. Ustrup, Villa „Fuglsang“, Vinding

land, Vejle.
4642 - Bent Nielsen, OZ8BN, Statsskolen, Rungsted

Kyst.
4643 - Erik Fritze Rohde, Vestervold 10, Varde.
4644 - Børge Madsen, Tange pr. Sig.
4645 - Ejvind Harald Hansen, Ebbe Brydesvej 11,

Varde.
4646 - Erling Rasmussen, Skovbovængets Sidealle 11,

Roskilde.
4647 - H. K. Thorngård Jensen, Læssøegade 150,

1. sal, Odense.
4648 - Finn Voigt Pedersen, Blankavej 55, Kbhvn.

Valby.
4649 - Steffen Nebelong, Tornestykket 3 A, Vanløse.
4650 - Ernst Jensen, Ferritslev pr. Ullerslev.
4651 - Karl Georg Jensen, villa „Stans", Holbæk

vej 49, Sorø.
4652 - Chr. Christensen, Nyboesgade 75, Vejle.
4653 - Lars Nordentoft, Frisvadsvej 14, Varde.
4654 - Zimmermann, Varde Trælasthandel, Varde.
4655 - Erling Milthers, Bastrupvej 3, Varde.
4656 - Svend Åge Larsen, GI. Visborgvej, Hadsund.
4657 - Poul Chr. Stougaard, Fensten, Ørting.
4658 - Egon Lübeek, Trinnerup pr. Arden.
4659 - Bjarne Jørgen Christensen, Klostermarken 30,

2. sal, Aalborg.
4660 - Chr. Otte, Visborg.
4661 - Hermann Jørgensen, Albanigade 47, 2. sal,

Odense.
4662 - Arnold Pedersen, Engvej 2, Hadsund.
4663 - Eivind Skousgaard, Vestergade 9, Hadsund.
4664 - Kbm. Frede Nielsen, Bramminge.
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Tidligere medlemmer:
784 - OZ8Q, E. Marrup, Stavangervej 14, Esbjerg. 

1015 - OZ3NA, H. Rasmussen, Sjælør Boulevard 12,
1. sal th., Kbhvn. SV.

2295 - Anker S. Andersen, Feriehjemmet, Bremdal 
pr. Struer.

2443 - Jens Schrøder, Istedgade 30, Aalborg.
2645 - E. Botha Jørgensen, reservehåndv. II, Alme

gårdslejren, Rønne.
3238 - Arne Sloth, GI. Asmild pr. Viborg.

3464 - OZ5BS, Bent Aabal Sørensen, Randersvej, Ry.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren fremsættes motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de 
som medlemmer af EDR.

389 -

807 - 
1005 -

1070 -

1601 -

1640 -

1641 -

1695 -

1815 -

2208 -

2218 - 
2307 -

2378 -

2395 - 
2663 -

2763 -

2874 -

3131 -

3210 - 
3423 - 
3516 - 
3521 -

3564 - 
3840 -

3870 -

3881 - 
4090 -

OZ7ON, O. Nielsen, Vestgrønningen 11, 
Dragør.
OZ2SV, A. G. Hansen, Pergolavej 16, Lyngby. 
OZ9HL, H. F. Larsen, Ryparken 84, st., 
Kbhvn. 0.
OZ2FX, G. Thirup, Poirterslaan 13, Eind- 
hoven, Holland.
OZ2CW, E. Hallberg, Kirkebjerg Alle 121, 
st. tv., Glostrup.
OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Stationsvej 
.35, Ballerup.
OZ3XT, E. Kjeldsen, Thiesens Alle 23, 2. sal 
tv., Korsør.
G. Hermansen, Banegaardspladsen 1, 3. sal 

Kbhvn. V.
Knud Høgh, c/o Jens Thomsen, Hyllested pr. 
Suldrup.
OZ1U, E. Rex Holm Christensen, Holme
gade 1, Ulfborg.

OZ5E, Sven Stidsholt, Ulfborg E/V.
OZ2GR, Kn. E. Rasmussen, Kohavevej 19, 
Trørød pr. Vedbæk.

OZ2BZ, Børge Behrndtz, Ørumsgade 42,
5. sal, Aarhus.

OZ5LN, Erik Nielsen, Menstrap pr. Hyllinge. 
S. Chr. Hansen, I. P. E. Hartmanns Alle 21, 
Kbhvn. Valby.
OZ5SD, S. Dam, Brunbakke, Balle pr. 
Østerbording.

OZ7KP, Kjærgaard Pedersen, Borgergade 21,
3. sal, Silkeborg.
OZ7HT, H. Thomsen, Skibbrogade 10, 
Aabenraa.
A. Andersen, Esbern Snaresvej 10, Sorø. 
OZ5IP, J. Petersen, villa „Emilie", Præstø.
H. V. Bischoff, Herluftsholm, Næstved.
E. Hinrichsen, Carl Bernhardsvej 13, st. tv., 
Kbhvn. V.
OZ4EH, A. Christensen, Buegade 8, Marstal. 
OZ7HW, H. Worsøe, c/o fru Olsen, Aren
dalsgade 9, 5. sal, Kbhvn. Ø.
H. Obel Hinrichsen, Carl Bernhardsvej 13, 
st. tv., Kbhvn. V.

Knud Hansen, Sveavej 40, Rønne.
P. Reedtz Christiansen, Sorgenfrigaardsvej 
51, st., Lyngby.

Oktober 1939.
„OZ" 11. årgang nr. 10: Lederen handler om 

„Sendetilladelsernes suspension". — Post- og Tele
grafvæsenet har meddelt alle licenserede amatører, 
at de fra og med 1. oktober ikke mere må anvende 
deres sendere på grund af „verdenssituationen". 
Senderen skal sættes ud af funktion ved afmonte
ring af væsentlige dele. Fra anden side erfares, at 
sikkerhedspolitiet vil kontrollere, at det virkelig 
sker. —- Sendeforbudet gælder i de fleste lande, og 
der er efterhånden blevet uhyggelig roligt på ama
tørbåndene.

E. D. R.s generalforsamling blev mod forventning 
meget livlig. Navnlig kom det til et principielt opgør 
mellem OZ2Q og OZ7F vedrørende redaktionen af 
„OZ“, idet 2Q fandt lederne og andre artikler for 
skrappe. En heftig debat fulgte og endte med, at 7F 
trods opfordringer til at fortsætte nedlagde sit hverv 
som hovedredaktør efter 7 års virke. Han tilbød dog 
at gøre årgangen færdig. — Kun tre af den gamle 
bestyrelse ønskede at fortsætte, og OZ5Y blev for
mand. OZ7F.

4185 - Peter Madsen, Sønderup.
4251 - R. Ohms, kommunekontoret, Kirke Hyllinge. 
4348 - Leif Dyring Larsen, Niels Ebbesensvej 18, 

Kbhvn. V.
4450 - Bjerre Pedersen, Frøbels Alle 2, 4. sal, 

Kbhvn. F.
4467 - W .  Clausen, præstegården, St. Magleby.
4477 OZ8FV, C. M. J. Nielsen, Mageløs 12, 3. sal, 

Odense.
4522 - Poul Villumsen, Mejerigade, Vraa.

„OZ“ udgives al Landsforeningen „EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79, 
København K.

Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Ve
sterbyvej 9, Gentofte.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet. 
Senest den 1. i måneden.

Formand: C. Reltz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 

Sundby, Nykøbing F.
Sekretær; Erik Langgaard, OZ8O, Hørsholmsvej 49. Gen

tofte.

QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100, 
Vanløse. — Telefon Damsø 2495. QSL-kort kan sen
des til box 79, København K, giro nr. 23934. Træffes 
i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver 
måned.

DR-leder Henry Larsen, OZ7HL. Maagrevej 31, Kbhvn. NV.

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.
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