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Paris 1950 - Buenos Aires 1952
Tiden efter afslutningen af den anden ver
denskrig har været præget af genoptagelsen
af internationalt samarbejde på en lang ræk
ke områder. For os kortbølgeamatører er det
særlig
de
forskellige
frekvenskonferencer,
der har interesse, således ITU’s konference i
Atlantic City 1947, Genevekonferencen i 1949,
den kommende ratificering af dennes resulta
ter, og den næste ITU-konference i Buenos
Aires 1952.
EDR foreslog i 1948 afholdelsen af en re
gion I-amatørkonference i København, men
ulykkeligvis blev denne ikke til noget. Den
havde kunnet give det resultat, at man i tide
havde kunnet drage lære af de indhøstede er
faringer med vor repræsentation ved Atlantic
City konferencen.
Men det er så let at være bagklog; det har
været os en lære, at vi skulle have haft større
tro på vor idé og ført den igennem! I stedet
fik man en repræsentation på Genevekonfe
rencen, som det ikke i øjeblikket er hensigten
at behandle her, idet bl. a. de officielle resul
tater endnu ikke er tilgængelige; men som
vistnok med nogen ret kan siges at have kun
net være effektivere.
Imidlertid har man i region I nu indkaldt
til en amatørkonference i Paris i dagene 18.—
21. maj. Man har benyttet IARU’s 25 års stif
telsesdag som „påskud“, og herved opnået at
„slå to fluer med eet smæk“.
Initiativet
til
amatørkonferencen
i
Paris
må vist tilskrives RSGB, hvis generalsekre
tær, G6CL, John Clarricoats, har udfoldet
stor aktivitet, og bl. a. ved sin tilstedeværelse
ved SSA’s 25 års „fødselsdag" i februar haft
kontakt med repræsentanter for LA, OH, OZ
og SM.
Et stort program skal behandles, og dets
omfang og alsidighed peger på den høje stan
dard, som amatørbevægelsen af i dag ind
tager.
Opgaverne fordeles på to komitéer, en ad

ministrativ, der bl. a. skal behandle licens
udstedelse, amatørernes deltagelse i kom
mende internationale konferencer, båndopde
ling, amatørforbindelsers afvikling og tests,
samt en teknisk, der bl. a. skal behandle de
videnskabelige observationer og samarbejdet
med URSI (den internationale videnskabelige
radio union), TVI, QRM i almindelighed, VHF
og disses udbredelsesforhold og tilsvarende
for UHF.
Der bliver nok at tage fat på i de tre dage,
den egentlige konference varer, men med
en grundig forberedelse skulle der være chan
ce for at komme igennem.
Fra de fleste region I-lande foreligger til
sagn om deltagelse. NRAU-landene vil om
muligt i betragtning af sagens uhyre store
betydning — hver sende to repræsentanter,
en til hver af de to komitéer. Fra SM deltager
formanden, SM5ZD, kaptajn Per-Anders Kinman, samt SM5VL, Bengt Magnusson; fra OZ
har foreløbig OZ7GL, Poul Jelgren, påtaget
sig hvervet, medens de øvrige NRAU-landes
deltagelse endnu er ubekendt.
En god koordination af bestræbelser og for
håndsudveksling af synspunkter vil naturlig
vis blive tilstræbt, og har allerede i et vist
omfang fundet sted i løbet af de sidste må
neder.
Et af de vigtigste punkter, der kommer til
behandling, vil utvivlsomt være amatørernes
repræsentation i kommende internationale og
regionale konferencer. Presset på vore bånd,
som altid har været stort, og som gav sig
triste udslag ved Atlantic City konferencen,
vil næppe aftage. Man må derfor ønske for
Pariskonferencen i 1950, at den må komme til
klarhed og enighed om amatørbevægelsens
ønsker og planlægge, hvorledes amatørerne
mest effektivt bliver repræsenteret på konfe
rencen i Buenos Aires 1952.
Men det er det arbejde, vi daglig udfører
som amatører, der skal være det virkelige
grundlag for vor fremtid.
—8T—.
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Rævejagt på 2 meter
Efter en artikel i Veron-afdelingen
Zaanstrecks blad juli 1949.
Oversat af OZ7MP. Bearbejdet af OZ7EU.
Vi viser her diagrammet over en rævemod
tager til 2 meter. Apparatet er meget kom
pakt og enkelt, og der er ikke anvendt spe
cielle komponenter, så enhver skulle nemt
kunne lave det. Det er ikke nødvendigt at an
vende de kostbare specielle batterirør, et par
af de ret almindelige RV12P2000 vil gøre ud
mærket fyldest. Batterierne er almindelige
lommelampeelementer forbundet i serie til 24

volt. Hvis man anvender 4,5 volts elementer,
skal der altså bruges 6 stk., det giver ganske
vist lidt mere end 24 volt lige i starten, men
det betyder intet, og selvom spændingen ef
terhånden går helt ned på 18 volt, vil opstil
lingen alligevel fungere.
Da modtageren er superregenerativ, kan
forstyrrelser fra denne ikke helt undgås, men
grundet den lave anodespænding er disse
yderst minimale; udover en radius på ca. 50
meter kan de ikke mærkes, og da der tillige
med er ret god retningsvirkning på. antennen,
vil de antagelig ikke komme til at genere
noget.
Som bekendt har Teknisk Commision (TS
i Holland) undersøgt mulighederne for en 2
meter rævejagt. Det har vist sig, at anode
spændingen i en superregenerativ modtager
har stor indflydelse her. Holdes den under 35
volt er forstyrrelserne som sagt ret minimale.
Hvis man laver apparatet i to dele, adskilt
som vist ved de to bøsninger på midten af
diagrammet, kan man tillige have en anden
detektordel beregnet til f. eks. 80 eller 160
meter, denne skal så selvfølgelig laves nor
mal med en regulerbar tilbagekobling. Man
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vil så evt. kunne kombinere 2 meter jagten
med en på en anden frekvens.
Pejlingerne på 2 meter er overordentlig
skarpe. En krydspejling her kan være akkurat
ligeså god som på 80 meter. Der pejles også
efter minimum, undtagen hvor senderen evt.
er meget svag, her må bruges maksimum. Det
vil ikke være uoverkommeligt at anvende en
antenne, forsynet med enten en direktor eller
reflektor, så er tillige retningen til senderen
kendt. Husk, at senderen er kraftigst, når man
har antennens bredside i retningen i modsæt
ning til pejlinger med almindelig rammean
tenne. Ved selve pejlingen skal reflektoren
eller direktoren antagelig fjernes.
Et par ord om senderen. Denne må enten
tonemoduleres eller der må udelukkende
bruges telefoni, og selvfølgelig skal den være
så stabil som muligt, ganske vist er selekti
viteten ikke så stor på de superregenerative
modtagere. Som antenne må anvendes en
rundspreder, og helst med vandret polarise
ring.
Det skal indrømmes, at det kan være en
ulempe at fremme bygningen af superregene
rative modtagere, men da disse jo faktisk er
ret uanvendelige på den moderne 2 meter sta
tion, håber vi alligevel ikke, at forstyrrelserne
herfra vil blive øgede. Rævejagterne trænger
absolut til fornyelse, så, kære rævejagtsar
rangører: prøv at agitere lidt for en jagt på
2 meter, gør det i god tid, så jægerne kan få
grejet i orden.
Tag selvfølgelig ikke et for stort terræn i
første omgang. Det kan måske være vanske
ligt at skjule en så speciel antenne, men di
mensionerne er jo ikke store, så med nogen
fantasi til hjælp vil det nok kunne gøres.
Hvilken afdeling kommer først med en sådan
jagt?

Se side 67 om
det første landskursus.

DR- NYT
Hvordan man selv bygger sig et
universalinstrunient. II.

og et potentiometer på 1000 ohm, og får her
ved de kalibrerede måleområder:
1)

Af OZ-DR 064
Denne gang begynder vi med den simple
og praktiske målebro, som benyttes ved til
pasningen af modstandene i grundinstrumen
tet.
Kredsløbet er det kendte „Wheatstone“,
som i grundprincippet ser ud som vist på
figur 4.

2)
3)
4)
5)
6)
7)

60 Mohm
0,6 ohm
6 ohm
60 ohm
600 ohm
6 kohm
60 —

1 ohm broforhold
10 ohm
100 ohm
1 kohm
10 —
100 —

1 Mohm

N=
N =
N =
N =
N =
N =
N=

0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000

Strømskemaet er vist på figur 6.

Figur 4: Den simple Wheatstone-bro.
Figur 6: Det fuldstændige strømskema.

Når broen er i balance, hvilket viser sig
ved at strømmen gennem det indikerende in
strument er nul, er
(1)

I den foreliggende målebro lader vi RI og
R2 være faste modstande med indbyrdes for
hold afpasset efter de forskellige måleområ
der. Forholdet mellem R1 og R2 kalder vi bro
forholdet, N, og vi skriver (1) lidt om, (vi
finder R3), til:

Broen indretter vi nu på den måde, at R3
er den ukendte (søgte) modstand, som vi nu
kalder Rx, og R4, ,,normalmodstanden“, som
vi nu kalder RN, gøres variabel (bestående
af en fast og en variabel modstand i serie),
således som figur 5 viser:
Broen benytter i sin praktiske udformning
RN bestående af en fast modstand på 47 ohm

Målebroen består som tidligere af dele, der
direkte kan købes i handelen. Der er anvendt:
R11 Vitrohm 1000 ohm 1%
R12
—
100 ohm 1%
R13
—
1 ohm 1%
R14
—
10 ohm 1%
R15
—
100 ohm 1%
R16
—
47 ohm
R17 MP potentiometer 1000 ohm
R18 se teksten

type SF
type SF
type SF
type SF
type SF
type ABT

04 to enpolede omskiftninger med 7 stillin
ger, f. eks. Torotor type OK med to dæk
og 7 stillinger eller tilsvarende M. E. C.
Al simpel fjedrende trykkontakt, f. eks.
Tage Schouboe nr. 8642.
A2 enpolet afbryder, f. eks. Torotor type
TuC, topol, med isoleret knebel (kon
taktkredsene parallelforbundne).
Endvidere klemskruer, telefonbøsninger,
knapper og batteri.
Man bemærker, at der er sparet på mod
standene i broen, idet „Rl“ og ,,R2 's mod
stande skiftevis benyttes i den ene og den
anden brogren.
R18 skal fungere som beskyttelsesmodstand
for måleinstrumentet mod overbelastning, når
broen er ude af balance, altså under grov
indstillingen. Når broen er ved at være i ba55

lance, sluttes Al, og
der er fuld følsomhed
ved finindstillingen.
R18 ! s størrelse afpas
ses efter det benyttede
instrument og batterispændingen. I det fo
religgende tilfælde be
nyttes R18
= 1000
ohm og en batteri
spænding på 3 volt.
Når der skal måles
store
modstande, må
batterispændingen
sættes op, og det er da
praktisk at sætte en
modstand ind i selve
instrumentkredsløbet,
evt. variabel, der så
kan skydes ud, når
finindstillingen skal finde sted.
Monteringen sker med svær kobbertråd, f.
eks. 1 mm, men R12 (100 ohm) og R14 (10
ohm) indloddes dog ikke, idet de skal bruges
til
justeringen
der sker i område 3 (6—100 ohm). 10 ohms
modstanden sluttes til Rx’s klemmer, broen
bringes i balance ved at dreje på potentiome
tret indtil instrumentet — koblet ind uden
formodstande — intet udslag giver, og i ba
lancestillingen afmærkes på den i forvejen
indtegnede cirkel med centrum i potentiome
trets omdrejningspunkt 100. 10 ohms mod
standen ombyttes med 100 ohm, og ved den
nye balancestilling afmærkes 1000.
Den mellemliggende cirkelbue forsynes nu
med 100 inddelinger, (først deles ind i 10 dele,
og derefter underdeling), og hver tiende af
mærkes 200 — 300 — . . . . — 800 — 900,
under 100 afsættes 4 inddelinger, og ved den
sidste afmærkes 60. R12 og R14 indloddes
herefter.
Som kontrol kan 1 ohms modstanden til
sluttes Rx’s klemmer, og „100“-punktet i stil
ling N — 0,01 kontrolleres. Ønsker man stør
re nøjagtighed, kan man anskaffe sig nogle
\% modstande til brug ved en efterkontrol
af målebroen, f. eks. kan man have nytte af
Vitrohm type SF 1, 10, 100, 1000, og 10000
ohm samt eventuelt 100000 ohm Vitrohm type
SW.
Bemærk, at de benyttede Vitrohm mod
standes maksimale belastning er 1 watt, og at
batterispændingen derfor må afpasses her
efter; den kommer således til at variere noget
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Figur 8: Målebroen set nedenfra.

efter området og Rx’s størrelse. (1,5 v i om
råde N—0,001, 4,5 v i 0,01 og 12 v i resten af
områderne vil i praksis være passende).

De danske radiofonistationer.
I tiden fra den 15. marts til omkring midten af
1951, til hvilket tidspunkt de ny danske stationer for
udsendelse
brug,
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vil
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program

taget

blive

i

udsendt

over følgende stationer og frekvenser:
Kalundborg radio ............................. 60 kW

245 kHz (1224 m)

Københavns radiofonistation
i Herstedvester.............................. 30 kW 1430 kHz ( 210 m)
Midlertidig
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på postgirobygningen i Kø
benhavn
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CQ 2 meter
Frit efter QST, REF og QTC af OZ7EU,
Paul Siørner,

Alt i år tyder på, at interessen for 2 meter
er i stærk stigning. Det er også herhjemme
konstateret, at frekvenser omkring 50—60
MHz kan række langt, og da det er tvivl
somt, hvorlænge vi får lov til at arbejde på
disse frekvenser er det naturligt, at de eks
perimenterende amatørers interesse samler
sig om 2 meter båndet. Men det er ikke no
gen helt lille opgave at bygge en god station
til dette bånd. Vi beskriver her et par convertere til at sætte foran den almindelige
stationsmodtager samt i næste OZ en kry
stalstyret sender.
Superreggens tid, selv på dette bånd, bør
med undtagelse af ganske specielt brug være
forbi. En tranceiver kan, anvendt som mod
tager, ødelægge modtagelsen komplet i en af
stand af 10—15 kilometer. Dette bør være
skræk og advarsel nok til ikke at begå en så
dan uhyrlighed. Det er kedeligt at en bestemt
gren af radiopressen stadig fremkommer med
sådanne konstruktioner som i al deres enkel 
hed virker stærkt tillokkende for unge og
uerfarne mennesker. Det tyder på, at de på
gældende konstruktører aldrig selv har for
søgt sig med alvorligt arbejde på dette bånd.
Havde de det, havde vi været forskånet for
rædslerne. Lad os indenfor EDR være enige
om, at vi til VHF arbejdet vil bruge gode

modtagere, en naturlig følge vil nemlig så
blive, at de dårlige sendere også vil forsvinde,
idet den med den dårlige, ustabile og fre
kvensmodulerede (utilsigtet) sender overho
vedet ikke vil blive hørt, eller i hvert fald
ikke forstået, og som følge deraf heller ikke
vil modtage noget svar.

Diagrammet fig. 1 er taget fra QST februar
1950. Det viser en converter bestående af et
6J6 som kombineret blander-oscillatorrør.
Fordelene ved at anvende denne kombination
har vi tidligere omtalt i OZ for nogle måne-

Fig. 1.

Ved en fejltagelse er C6 og L$ ikke angivet
på diagrammet. Co er blokken over L±, og L3
er spolen over C4—C5.
C1 — 15 pF lufttrimmer. PRAHN.
C2 — 100 pF ker. el. glimmer.
C3_C8 — 50 pF ker. el. glimmer.
C 4 — 2 X 15 pF lufttrimmer. PRAHN.
C5 — 3 ø pF lufttrimmer. PHILIPS.
C s-Ci 2 . Se teksten.
C7 -9 -1 0 - 1 1 — 5000 pF rubin glimmerblokke.

+100 v
1 mohm.
R 1-5
10000
ohm. 1 watt.
R2-3
4 -9 - 1 0 — 1000 ohm, y 2 watt.
R____
R6 — 220 ohm, y 2 watt.
rt — 2000 ohm traadv.potentiom.
R8 — 22000 ohm, 1 watt.
Spoler — se teksten,
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der siden i artiklen „Modtagere og antenner
for 144 MHz“. Derefter følger en stejl hfpentode som mellemfrekvensrør. Såfremt den
modtager man vil koble converteren til er en
moderne,
følsom
kommunikationsmodtager,
vil der i og for sig ikke være noget i vejen
for at undvære dette trin og alene nøjes med
6J6’en. Opstillingen vil så være yderst sim
pel, og vil være lige så let, eller endda lettere
at bygge end en superregenerativ modtager.
1.
halvdel af 6J6 røret er blandingtrinnet.
Gitterkredsen afstemmes til signalfrekvensen
med kredsen L2—C1, og pladekredsen til
mellemfrekvensen med kredsen L 4—C6. Den
anden halvdel af røret er oscillatoren, og af
stemmes med C 4, C 5 og L3. På C 4 bør mon
teres en god mikroskala, og med denne fore
går hele converterens normale afstemning.
Mellemfrekvensen er valgt til 10,7 MHz,
som er den amrk. standard for sådanne convertere. Da imidlertid ikke alle amatørmod
tagere kan gå udenfor båndene angives også
data for en mellemfrekvens på 7,4 MHz.
Fotografierne af converteren viser opbyg
ningen, som må foretages meget omhygge
ligt. Der må ikke være noget med dårlige
forbindelser eller flagrende ledninger. Særlig
opmærksomhed må man have henvendt på
oscillatorkredsen,
hvoraf
hele
converterens
virke afhænger. Kondensatoren kan være en
PRAHN split-stator lufttrimmer, 2x15 pF
med dobbelt pladeafstand, og der må absolut
ikke være noget med løse plader eller andet,
der kan give anledning til besvær. 6J6 røret
er monteret med selve røret under chassiet
og således, at kortest mulige forbindelser til
oscillatorkredsen kan opnås. Tank-spolen L3,
der består af en bøjle af 1,5 mm kobbertråd,
2,5 cm lang og 1,25 cm bred, er loddet direk
te på kondensatorens statorplader, og den
understøttes på midten af modstanden R3, der
er fastgjort på en lille stand-off eller andet
passende. Trimmeren Cr, er på 30 pF og må
være absolut stabil. Det skal helst være en
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lufttrimmer f. eks. af Philips typen, til nods
kan bruges en keramisk trimmer. men brug
endelig ikke en af de almindelige glimmer
trimmere, som vil være fuldstændig ubruge
lig her. Trimmeren monteres også direkte på
drejekondensatoren. Ellers fremgår den øvrige montage med al tydelighed af illustra
tionerne. — Spolerne Li og L: består hver
af 2 vindinger 1.5 mm kobbertråd med en
diameter af ca. 1.5 cm. Mellemfrekvenserne
er afskærmede i hver sin skærmdåse med de
til hver tilhørende blokke og modstande som
vist punkteret på diagrammet. Spolerne kan
vikles på PRAHN's KB form 5013 og vikles
af 0,3 laktråd med silkebespinding. Der er 24
vindinger, og der vikles 2 vindinger pr. rille.
Spolerne forsynes med 6 mm hf. jernkærner.
Til 10,7 MHz mellemfrekvens er paralelblokkene på 33 pF, keramiske eller gode
glimmerblokke, anvendes 7,4 MHz mellem
frekvens forøges kapaciteterne til 50 pF.
Linken Lg har 3 vindinger viklet tæt til
den kolde ende af L.- (eller L 4 såfremt MFrøret udelades).
Når converteren er færdigmonteret, så gå
den først omhyggeligt igennem, om den nu
også er forbundet rigtigt. Er der alle de led
ninger der skal være, og er lodningerne gode?
Sæt så de fornødne spændinger på og afstem
først mellemfrekvensen efter en målesender.
Det gøres på den sædvanlige måde ved at
føre signalet 10,7 eller 7,4 MHz direkte ind
på blandingsrørets gitter. Converteren skal
selvfølgelig nu være tilsluttet den pågælden
de modtager, og denne skal være afstemt til
den valgte mellemfrekvens.
Er mellemfrekvensen i orden kigger vi på
oscillatoren. Svinger den? Det undersøges
lettest ved at sætte et 1 milliamperes instru
ment ind i serie med R 2, og selvfølgelig nær
mest stel. + på meteret skal forbindes til
Stel, og der skal nu gå en strøm gennem in
strumentet. Berører man en af kredsens
„varme“ ender skal strømmen ophøre. Hvis
oscillatoren ikke svinger må komponenterne
undersøges nærmere, er forbindelserne rig
tige, komponenterne i orden, kan den sim
pelthen ikke lade være med at svinge.
Til afstemningen af oscillatoren er det næ
sten nødvendigt at have en eller anden type
frekvensmåler, helst en følsom absorbtions
måler, men i mangel af andet kan man selv
følgelig klare sig med lecher tråde. Koblin
gen til såvel frekvensmåleren som til lechertrådene må være så løs som muligt. Fre
kvensmåling med lechertråde har tidligere
været beskrevet udførligt her i bladet samt
er også beskrevet i „Kortbølgeamatørens

Haandbog“. Er mellemfrekvensen valgt til
10,7 MHz afstemmes oscillatoren med C 5 så
ledes, at den dækker fra ca. 132—138 MHz.
Bruger vi 7.4 MHz af stemmer vi til 135—142
MHz. Det vil i begge tilfælde kunne lade sig
gøre med C 5 uden ændring af kredsen.
Hvis alt dette nu er i orden, og conver
teren er tilsluttet modtageren, sætter vi en
antenne på Li og afstemmer så på antenne
kredsen. Denne afstemning er meget bred,
men hvis ellers det hele virker korrekt vil
man mærke en tydelig forøgelse af den støj,
som jo engang skal være i en modtager. Er
der signaler i luften, og er antennen tillige
i orden, skal modtageren nok hente dem hjem
nu. —
*
En anden converter, hvis diagram vi har
hentet i det franske blad REF, viser vi i fig.
2. Her er 6AK5 røret, som vi i forrige til
fælde brugte som MF-rør anvendt som HFrør. Converteren bliver noget vanskeligere
at lave, men for den lidt viderekomne ama
tør vil det selvfølgelig ikke volde større van
skeligheder. Der kan, når opstillingen ellers
fungerer rigtigt opnås en noget større følsom
hed, og måske et noget bedre signal/støj
forhold. De samme komponentværdier kan
iøvrigt anvendes, over split-statorkondensatoren er ikke vist den før omtalte lufttrim
mer, men det kan anbefales at anvende den
og iøvrigt samme værdier for kredsen. Det
samme gælder signalkredsene og mellemfre
kvensen. Potentiometeret P er angivet til
5000 Ohm og R1i til 200 Ohm. R 2 er på 100
kOhm, R 3 er 500 kOhm, R4 50 Ohm, de øv
rige værdier som tidligere.
Der må ved denne opstilling foretages ad
skillelse eller afskærmning af HF-rørets git
ter og anodekreds. Med anodekredsen menes
tillige blandingsrørets gitterkreds. Kondensa
torerne Ci og C 2 vil faktisk godt kunne være
en gang for alle afstemte lufttrimmere. Af
stemningen af converteren foregår så som
med den forrige udelukkende med oscillator
kredsens kondensator.
Har vi nu fået lavet den helt rigtige 2 me
ter modtager, så må senderen også svare her

til. Og lad os slå fast med det samme: Selv
svingere kan ikke mere tolereres, det skal da
lige være ganske specielle opstillinger. Sen
derne må styres, hvadenten det nu er fra en
fuldstændig stabil VFO på en lav frekvens,
her menes 3 MHz eller derunder, eller der
bruges krystalstyring. Dette sidste vinder
mere og mere indpas på dette bånd. Der må
så anvendes et krystal på omkring 6 eller
8 MHz, og ligesom med VFO’en må der så
bruges et antal rør mellem styretrinnet og
udgangstrinnet for at få dette på den rigtige
frekvens. Rørene kan gå som doblere eller
triplere, alt efter hvilke rør og hvilket kry
stal man nu har. Vi skal i næste OZ bringe
en beskrivelse af en krystalstyret sender
samt en beskrivelse af en ny antennetype til
dette bånd.
(Fortsættes).
Forsøg: med fjernsyn.
Ved forsøgsudsendelsernes genoptagelse den 11.
april 1950 vil det nuværende program blive forøget
med udsendelser mandag, onsdag og fredag kl. 1200
—1500, hvor der sendes stillestående elektroniske
billeder af prøvemønstre.
Udsendelsestiderne vil derefter være som følger:
mandag kl. 1100—1600
onsdag kl. 1100—1600 og 2000—2100
fredag kl. 1100—1600 og 2000—2100
lørdag kl. 1100—1200.
Den benyttede standard er:
VIDEO: frekvens 62,50 mhz.
spidseffekt: 100 watt.
modulation: amplitude.
skandering: 625 linier, liniespring, 25 billeder pr.
sekund.
billedmodulation: positiv onsdag og lørdag, ne
gativ mandag og fredag. Båndbredde op til
5 mhz, begge sidebånd udsendes.
LYD: frekvens: 67,75 mhz.
effekt: 50 watt.
modulation: FM.
frekvenssving: max ± 75 khz.

DX!
Berlingske Tidende bragte den 12.-3. under
overskriften: „Radio-amatør med fin placering“ en omtale af OZ3FL’s resultat i W/VEtesten: 984 QSO’s på 45 + 44 timer!

Fig. 2.
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„Selectoject“
En kombineret selektiv lf-forstærker, oscillator og spærrefilter med variabel frekvens.
Af W6QYT og W6VQL i QST nov. 19 49.
Oversat af OZ2SV, Aage Hansen.
Det er ikke ofte man ser saa megen al
sidighed stoppet i en saa lille kasse som det
er

tilfældet

toject”.

Hvad

med

den

enten

her
man

beskrevne
er

„Selec-

begynder

eller

„old-timer”, har den simpleste eller mest kom
plicerede station, fone eller cw, vil man finde
at denne lille „ting” er en yderst nyttig til
føjelse til det øvrige udstyr.

Her beskrives et lf-filter til modtageren,
som vil være af interesse både for CW og
fone-amatører.
Apparatet kaldes „Selectoject”, fordi det
både kan virke som selektiv forstærker, os
cillator eller spærrefilter for en enkelt fre
kvens (select — udvælge, reject = afvise).
Det består kun af to dobbelttrioder, nogle fa
ste og variable modstande samt nogle få
blokke. Ved alle tre anvendelser kan frekven
sen indstilles ved en enkelt knap. Selektivi
teten kan reguleres kontinuert og er, ligesom
dybden af „nullet”, uafhængig af frekven
sen.
Ved fone kan selectojecten anvendes til at
fjerne heterodynfløjt. Bredden af spærreomraadet er mindre end ved et godt krystal
filter. Ved CW kan et forstyrrende signal
fjernes, eller det ønskede signal kan søges ud
og forstærkes. Man kan opnå en hvilken som
helst selektivitet fra slet ingen til den allerskarpeste, der kan opnås med et krystalfil
ter. Da selectojecten virker i modtagerens
lavfrekvens, kan den naturligvis ikke fjerne
de lavfrekvente spejlsignaler, der fremkom
mer ved mellemfrekvensens blanding med
beatfrekvensen.
Foruden de nævnte muligheder kan select
ojecten anvendes som tonegenerator med va
riabel frekvens ved undersøgelse af modulatorer o. 1.
Ved musikgengivelse kan selectojecten an
vendes som regulerbar modforvrænger f. eks.
ved basfremhævelse eller som nålestøjsfilter.
Konstruktionen er egentlig wienbroens og
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heterofilens efterfølger *). Den blev til som
resultatet af et forsøg på at komme uden om
den største ubehagelighed ved wienbroen:
Kravet om, at de frekvensbestemmende va
riable modstande skulle spore fuldstændigt,
hvis
elimineringen
af
den
forstyrrende
frekvens skulle være effektiv. For at und
gå udgiften til præcisionsmodstande blev der
i heterofilen med vilje indført „slør” i kob
lingsmekanismen mellem de to potentiome
tre. Et sådant arrangement er et mareridt
for operatøren, fordi den nøjagtige indstil
ling først fås efter en række indstillinger
ligesom ved indstillingen af en laboratoriemålebro. Hvis det forstyrrende signal driver
en lille smule, bliver det hele endnu mere
kompliceret, fordi man så må gennemgå
denne proces flere gange.
I selectojecten er dette problem løst. Der
skal kun drejes på een knap, hvis frekven
sen skal ændres, og dog kan der bruges sam
menkoblede
standardpotentiometre.
Spærre
virkningen
berøres
i
praksis
ikke
af
frekvensindstillingen.
Forstyrrende
signaler
fjernes lige så let som ved et krystalfilter.
Tilmed er spærreomraadet betydeligt mere
veldefineret end ved wienbroen.
Ganske vist anvender selectojecten to dob
beltrør og er noget mere kompliceret end
wienbroen, men den er også mere anvende
lig. Rørene muliggør, at man ved simpel om
skiftning kan ændre filteret til en selektiv
tilbagekoblet forstærker med variabel fre
kvens. Når tilbagekoblingen er drejet helt
ned, har forstærkeren retlinet frekvensgang.
Kurven, der angiver forstærkningens af
hængighed af frekvensen, vil få en spids ved
den frekvens, kredsløbet er indstillet på, når
tilbagekoblingen forøges.
Jo mere forstærkningen forøges, jo mere
udpræget bliver spidsen, indtil man når det
punkt, hvor forstærkeren gaar i sving. Det
ejendommelige ved kredsløbet er, at tilbage
koblingsgraden er uafhængig af den fre
kvens, forstærkeren er indstillet på. Som
følge deraf bliver forstærkerens relative
!) QST sept. 1939, side 11. R. W. Woodward. „Heterofil — An Aid to Selectivity".

båndbredde konstant, og når apparatet an
vendes som tonegenerator, bliver sving
ningsamplituden
kontant.,
når
frekvensen
varieres.
Selectojecten afviger fra almindelige af
stemte forstærkere med variabel frekvens på
følgende måde: I de hidtil anvendte diagram
mer
kontrolleres
frekvensgangen
direkte,
sommetider ved hjælp af en resonanskreds.
I selectojecten opnås det samme ved hjælp
af et specielt forstærkertrin, hvis forstærkning holdes konstant, men hvis fasedrejning
varierer med frekvensen paa bestemt måde.
Det viser sig at være lettere at kontrollere
denne fasedrejning, end det er at kontrol
lere forstærkningen direkte som ved de
kendte metoder. Ved at kontrollere fasen
kan man stadig opnaa den frekvens, man
ønsker, for ved at sammensætte en spænding
med konstant amplitude og variabel fase med
en spænding med konstant amplitude og
konstant fase. fås en resulterende spænding,
hvis amplitude afhænger af faseforskellen
mellem de to spændingskomponenter. Denne
amplitude vil derfor variere med frekvensen.

R e udgangs° spænding

Fig. 1A: Diagram for fasedrejer.

Det vigtigste i ovennævnte forstærkertrin
er det fasedrejende kredsløb i fig. 1 A, der
har den værdifulde egenskab, at amplituden
af udgangsspændingen eo forbliver konstant,
selv om fasen ændres (ved fast frekvens) ved
ændring af modstanden R. På lignende måde
ændres fasen af udgangsspændingen også
(medens amplituden er konstant), når R hol
x

strøm gennen R og C

konstant udgangsspænd/ng med variabel
fase

Fig. 1B: Vektordiagram for fasedrejer.

des konstant og frekvensen ændres, fordi en
frekvensændring virker som en ændring i
kondensatoren C’s størrelse.
På fig. 1 B er vist et vektordiagram, der
illustrerer forholdet. Man går ud fra spæn
dingerne e1 2 og e 23, der er lige store og i
fase. Det er en forudsætning, at udgangs
klemmerne kun belastes med en høj impe
dans, således at den eneste strøm, man be
høver at regne med, er den, der gaar gennem
C og R. Denne strøm vil i fase være forud
for spændingen eis, der har fremkaldt den.
Summen af spændingsfaldene over R og C må
være lig med denne spænding. Spændingen
over R (= I . R) maa være i fase med strøm
men, og spændingen over C (= I . Xc) må
være 90° bagud for strømmen. Vektor dia
grammet må derfor se ud som på fig. 1 B.
Nu ved man fra geometrien, at lige meget
hvad størrelsesforholdet mellem vektorerne
for de to spændinger er, så må deres fælles
punkt beskrive en halvcirkel.
Hvis man som udgangsspænding tager
spændingen mellem dette fællespunkt og
midtpunktet af spændingsvektoren e13 (på
fig. 1 A midtpunktet af transformatoren), får
man en spænding eo, hvis vektor er radius i
en cirkel, og som derfor har konstant ampli
tude, selv om fasen varierer. I stedet for
transformatoren i fig. 1 A er det mere prak
tisk at anvende et fasevenderrør.
Selv om et fasedrejende trin omtrent kan
vende fasen 180°, hvilket viser sig at være
den værdi, der skal anvendes i selectojecten,
så er det alligevel bedst at bruge to trin efter
hinanden, fordi hvert trin så kun behøver
at give en drejning paa 90°. Det er mest
praktisk at kunne regulere fasedrejningen
lidt på begge sider af de ønskede 180°.

Fig. 2: Blokdiagram for spærrefilter.

Denne fasedrejning kan nu anvendes i et
spærrefilter for en enkelt frekvens som vist
paa fig. 2. Når der er indstillet til den rig
tige forstærkning, vil de to udgangsspændin
ger have samme størrelse. Hvorvidt der kom
mer nogen resulterende udgangsspænding,
afhænger af faseforskellen mellem de to ud
gangsspændinger, der kontrolleres af fase
drejningen i fasedrejningsforstærkeren. For
holdet illustreres af fig. 3. Lad os antage, at
frekvenskontrollen holdes fast. Ved meget
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Fig. 3: Hvorledes de to udgangsspændinger ophæver
hinanden ved en bestemt frekvens.

høje og meget lave frekvenser er de to ud
gangsspændinger meget nær ved at være i
fase og adderes til en meget stor udgangs
spænding. Ved „nulfrekvensen“ er de to
spændinger i modfase, og den resulterende
spænding bliver nul. Ved denne frekvens er
reaktansen af kondensatoren C i fig. 1 A lig
med modstanden R, for ved denne frekvens
giver hvert af de to kaskadekoblede forstær
kertrin en fasedrejning paa 90°. For at æn
dre nulfrekvensen behøver man kun at æn
dre den ene eller begge de to modstande R,
Man må være opmærksom på, at disse
modstande
kun
kontrollerer
fasedrejningen
og ikke størrelsen af den spænding, der af
gives fra hver forstærkerkanal. Modstande
nes ændring betyder en ændring af den
frekvens, hvor den totale fasedrejning er
180 . Hvis man anvender sammenkoblede
potentiometre, kan en fejl i disses sporing
kun influere paa lineariteten af den kurve,
der angiver nulfrekvensens afhængighed af
skaladrejningen. Fejlen vil ikke indvirke på
dæmpningen af nulfrekvensen.

relativ frekvens

Fig. 4: Forstærkningens afhængighed af frekvensen
ved selectojecten som spærrefilter sammenlignet
med wienbroen og det dobbelte t-led.

Fig. 4 giver et billede af, hvor effektiv fil
tervirkninger er ved et arrangement som fig.
2. Her afbildes den samlede forstærknings
afhængighed af frekvensen ved selectojec
ten, ved wienbroen og ved et dobbelt T-led.
(Det dobbelte t-led er vanskeligere at ind
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rette til variabel frekvens end wienbroen).
Selectojecten har et betydeligt stejlere dyk i
denne kurve end baade wienbroen og det
dobbelte t-led.
Diagrammet paa fig. 5 viser, hvorledes fig.
2 kan ændres til en selektiv forstærker med
variabel frekvens eller til en oscillator. Det
ses straks, at man nu har positiv tilbagekob
ling. Den del af udgangsspændingen, der fø
res tilbage til indgangen, har altid samme
størrelse, (ved samme stilling af tilbagekob-

Fig. 5: Blokdiagram for selektiv forstærker
og oscillator.

lingsregulatoren), men fasen varierer med
frekvensen fra medfase til modfase. Når der
er medfase, har man positiv tilbagekobling,
og forstærkningen øges; naar der er modfase,
fås negativ tilbagekobling, og forstærkn ngen formindskes. Tilbagekoblingen vil kun
være nøjagtig i fase (og derfor mest positiv)
ved een frekvens; forstærkningen vil følge
lig være størst ved denne frekvens d. v. s.:
Man har en selektiv forstærker. Denne
frekvens kan ændres ved at ændre modstan
dene R i fasedrejningstrinene. Da tilbage
koblingsgraden er uafhængig af frekvens
indstillingen, vil baade den relative bånd
bredde og forstærkningen midt i gennem
gangsområdet være den samme overalt i selectojectens
arbejdsomraade.
Selektivitetsgraden kan reguleres fra slet ingen selektivi
tet til stor skarphed ved hjælp af tilbagekob
lingspotentiometret. Det er også dette poten
tiometer, der regulerer dæmpningen, når apparatet er koblet som filter. Hvis tilbagekob
lingen stilles lige under svingningsgrænsen,
fås meget stor selektivitet. Man hører da
samme karakteristiske ringen som ved et
krystalfilter indstillet på største selektivitet.
Hvad selektivitet, man kan opnå, ses af fig.
6, der viser forstærkningen ved forskellige
grader af tilbagekobling.
Hvis
tilbagekoblingen
forøges
udover
svingningsgrænsen fås en udmærket tone
generator med variabel frekvens. Da tilbage
koblingen er uafhængig af frekvensen, vil
svingningsamplituden være temmelig kon
stant i hele arbejdsområdet. Ved alminde
ligt eksperimentalt arbejde er det ikke nød
vendigt at indføre speciel amplitudebegræns-

relativ frekvens

Fig. 6: Forstærkningens afhængighed af frekvensen
ved selectojecten som selektiv forstærker for
forskellige selektivitetsgrader.

ning, som ved andre oscillatorer, hvor til
bagekoblingen varierer med frekvensen. I
selectojecten stabiliseres svingningsamplitu
den normalt ved et bestemt niveau på grund
af den dæmpning, der opstår ved rørkarak
teristikkernes krumning. Hvis der anvendes
for meget tilbagekobling, vil amplituden
vokse til det punkt, hvor der opstår gitter
strøm og vil som følge af denne ikke vokse
yderligere. Ved meget kraftig tilbagekobling
vil udgangsspændingen ikke blive s musfor
met, da spidserne bliver skåret af. Det bed
ste resultat opnås, når tilbagekoblingen ind
stilles lige under denne grænse. Udgangs
gangsspændingen bliver da meget nær sinus
formet.
I næste OZ fortsætter vi med den praktiske
udførelse af selectojecten.

VHF-rubrikken
Søndag den 12. marts 1950 var danske 2
mtr. amatører værter for en række svenske 2
mtr. amatører ved en sammenkomst hos
OZ3EP i Gentofte. Til stede var SM7HZ,
SM7PP, SM7BE, SM7CW, SM7CT, OZ7EU,
OZ5AB, OZ9ROS, OZ5HV, OZ5Q, OZ9H og
OZ3EP, og formålet var at etablere et sam
arbejde mellem SM og OZ vedrørende VHFspørgsmålet med særligt henblik på somme
rens arrangementer.
Man enedes om fælles deltagelse i de alle
rede fastlagte tester, om at vælge specielt
onsdage og fredage til 2 meter arbejdet i tiden
fra 2000 til 2050 DNT. Fra 2050 til 2055 sen
des fra SM7 og OZ med henblik paa SM5 og
OH, der paa dette tidspunkt vil lytte. Fra
2055 til 2100 sender SM5 og OH, medens SM7
og OZ lytter. Det oplystes, at OH er hørt i

England, at SM7BE er hørt i Stockholm, at
der flere gange har været forbindelse mellem
Linkøping og Helsingfors og mellem Linkøping og Stockholm.
Fra Gøteborg sender SM6ZW med 60 watts
tirsdag og lørdag fra 2000 til 2005 og lytter
fra 2005 til 2010 m samt søndag 1100—1105—
1110 og 1600—1605—1610.
Denne station
høres af SM7BE, men forbindelse er endnu
ikke opnået. Distancen mellem Gøteborg og
Lund er ca. 235 km.
Vedrørende modtagere vil egnede convertere blive beskrevet i OZ, nemlig en 1 rørs og
en flere rørs converter. Ligeledes vil en egnet
krystalstyret sender blive beskrevet.
Angående antenner enedes man om at gå
over — så vidt muligt — til en mindre selek
tiv antenne end den nu anvendte seks element
beam, og den i QST for november 1949 be
skrevne „City Slicker“ anbefales som særlig
velegnet. En beskrivelse vil fremkomme i OZ.
Endelig enedes man om at henlægge en af
de danske rævejagter til Skåne, med del
tagelse af de svenske amatører, der jo ikke
kender denne form for kammeratligt samvær.
Man enedes om at henlægge stedet for en
eventuel ny drøftelse af VHF-sagen til Sve
rige — eventuelt til maj måned — og skiltes
med ønsket om et godt samarbejde mellem de
to lande til gavn for amatørerne.
2 meter krystalfrekvenser:
OZ5Q
OZ5HV
OZ7KM
OZ9ROS
SM7CW
SM7CT
OZ9H
SM7HZ
SM7BE
SM7XV
SM7CT
OZ3EP
OZ5AB
SM7RP
OZ7EU

144,86
144,00
144,14
144,14
144,14
144,14
144,21
144,29
144,72
144,72
144,40
VFO
VFO
VFO
144,00

Nyt firma i radiobranchen.
En
af
kortbølgeamatørernes
gode
bekendte,
OZ3U, Kai Nielsen, har startet sit eget firma for
alle de ting, en radioamatør har brug for: Løsdele,
rør, specialartikler, reparationer, vejledning m. v
Vi spår „Special Radio Service" — som det nye
firma hedder — sukces, da indehaveren for det før
ste er en kendt aktiv sendeamatør, der ved, hvad
der kan bruges på en radiostation, og for det andet
er en god og hjælpsom ven, der er god at gæste. —
Læg turen til Løjtegaardsvej 8 A og hils på 3U!
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Begynderens spørgsmål - CW eller fone
Af W2PFU.
Oversat fra QST januar 1950 af OZ7BG.

Til trods for de mange bitre ord, der stadig
flyver frem og tilbage mellem cw-folkene på
den ene og fone-amatørerne på den anden
side, har det altid været vanskeligt for den
begyndende amatør at finde ud af, i hvilken
lejr han skulle holde til. Svarene, som de nye,
der er dristige nok til at diskutere sådanne
delikate emner med de gamle, får, går lige fra
„Få din licens, gå på 80 meter fone, og glem
den skøre morse“ til „Fone kan være godt
nok, hvis man ikke har andet at bestille end
at sladre med de lokale, men den rigtige DX
er paa cw“. Disse svar kan måske nok give
begynderen noget at tænke over, men den
hjælper ham afgjort ikke til at få bestemt sig.
Der er heller ikke meget at finde i bøger osv.
angående dette problem, så, hold på hatten,
drenge, nu kører vi.
Den store fordel ved fone ligger i, at de
fleste af os finder tale og lytten til tale
meget nemmere end at hamre i nøglen og
modtage cw. En anden ting er, at fone er
tidsbesparende. Almindelig talehastighed lig
ger omkring 100 ord i minuttet og kan kom
me op på 200 eller derover, hvorimod de fleste
cw-operatører kører omkring 20 ord, og end
og fartkongerne kommer sjældent over 40 ord
(læseligt). Teoretisk set stemmer dette meget
fint, og holder også stik, når talen er om ragchew QSO’er. Lytning på båndene viser imid
lertid, at denne 5- eller 10—til—1 forskel
sjældent overholdes. Fone operatører bruger
almindeligvis en masse tid til unyttigt ævl og
gentagen, mens hovedparten af cw-folkene
anvender en bunke forkortelser og korte ram
mende sætninger. Den meste samtale er ikke
særlig interessant at lytte til, og kunne godt
spares. Når man laver DX, er den tid, der
benyttes til sending, så rigeligt opvejet af lyttetiden, at tidsbesparelsen her bliver minimal,
særlig da de fleste dx-forbindelser er korte.
Det er også sandt, at fone-forbindelser ef
meget mere personlige end cw. Menneskelige
stemmer, krydrede med accenterne fra de for
skellige lande, er varme og interessante. (Og
det er alle de søde YL’s og XYL’s, man møder
på fonebåndene også. På cw lyder „Gloria den
skønne" akkurat som enhver anden gråskæg
get pumpesvinger). Denne personlighed er en
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fordel ved fone, der tæller godt, skdnt erfarne
cw-operatører ofte er i stand til at genkende
deres venner alene på „fisten“.
Hvad besværlighed angår; lad os så se det
i øjnene. Vi må indrømme, at mange menne
sker finder morsen besværlig og ikke spor
sjov. Det skyldes ikke altid åndelig doven
skab; men det kræver års øvelse og erfaring
i cw at være i stand til at tage rst 448 signaler
ved fart 150 gennem QRM, og en masse hams
opgiver det længe før, de har nået noget som
helst. Andre, som er helt slidt op af anstren
gelsen med at mestre de 60 til prøven, vender
ryggen til telegrafien, før blækket på licensen
er tørt. Det skal siges, at for dem, der har
tålmodigheden og karakteren til at holde på
til de mestrer cw-en, er der en virkelig til
fredsstillelse i at kunne sende og modtage
hurtig cw perfekt. For at få dette bevist, læg
så blot mærke til, hvor nogle af de hurtige
signaler på båndene ligefrem oser af selvtillid.
Når man ser på antallet af aktive stationer,
er der næsten lige mange i hver gruppe, i
hvert fald hvad Amerika angår. DX-landene
viser en lille svingning i cw-ens favør (kan
man ikke høre meget til søndag morgen i
sandkassen), og mange af de sjældne DXlande
er
udelukkende
repræsenteret
på cw.
Det var nok om den personlige side i cw
kontra fone spørgsmålet. Hvis du er en old
timer og en af kilowatt-brødrene i det lokale
80 meter net, behøver du vist ikke at følge
med længere, hvis du da ikke vil omvendes.
Men lad os komme helt til bunds i problemet
nu. I følge en nylig udkommet autoritativ
publikation om radio-udbredelse 1 ), er cw’3
effektivitet til sikre forbindelser 17 db. større
end fones. Det er dog også værd at tage med,
17 db. svarer til 50 gange så megen effekt!!
F. eks. hvis mine to 813 med en hel kilowatt
fone ville give mig et R5 S9 signal hos en
amatør i Zanzibar (hvis jeg lever så længe),
ville min nabo med samme antenne og en cwsender med et enkelt 1614 med 20 watts input
kunne opnå en ligeså god og stabil forbindelse
med VQl’eren, som jeg havde.
i)
Manual of Radio Propagation. D. H. Mentzel,
Prentice-Hall. N. Y. 1948.

Læg mærke til, kære begynder, at denne
forskel kun er til stede, når man ser bort fra
de 10 lag andre W-stationer, der kalder VQ1stationen samtidig med os. 17 db. forskellen
skyldes, at ved fone bæres det meste af for
ståeligheden af de relativt svage konsonanter,
hvorimod det meste effekt udsendes i de min
dre effektive vokallyde. Ved cw bliver al
effekten udstrålet i form af nyttige meddelel
ser. Endvidere kan cw-modtagerens bf o hjæl
pe noget på det indkomne signal.
Lad os nu åbne for den infernalske QRM,
der almindeligvis er til stede paa amatør
båndene, og igen betragte situationen. Hvis
mit signal er mindst 6 db bedre end resten
af banden, vil forbindelserne muligvis være
gode nok. Men lad bare en anden fyr med sig
naler lige så kraftige eller lidt kraftigere end
mine komme indenfor 6—8 kc fra min fre
kvens, og besværlighederne melder sig straks
for manden i den anden ende. Men med de
superselektive krystalfiltre vi nu har, kan et
svagt cw-signal høres og nedskrives gennem
signaler, der er mange gange kraftigere og
ligger meget nærmere end 1 kc.!!
Forskellen i forbindelsessikkerhed mellem
cw og fone i kraftig QRM er garanteret meget
større end de omtalte 17 db. Nøjagtig, hvor
stor den er, er meget svært at fastslaa, da den
afhænger af QRM’ens art og grad ved mod
tagerenden. Det er betegnende og overhove
det ikke overraskende, at de militære kom
munikationslinjer er baserede på cw. Længe
efter at fonesignalerne er blevet ustabile eller
helt fadet ud, kan et cw-signal alligevel snige
sig igennem. Dette forhold er også blevet
klart bevist under de mange nødsituationer
her i U. S. A.
Men vent lige et øjeblik, før du smider di
agrammet til din planlagte klasse B modulator i papirkurven og blader om til hånd
bogens kapitel om nøgling. Lad os se lidt på
single-sideband, som er blevet så aktuelt på
det sidste 2 3 4 ). Det er blevet beregnet, at
brugen af single-sideband resulterer i en 9—
12 db. effektiv gain over almindelig AM-fone.
Føj hertil den reduktion i QRM, som vil blive
resultatet, hvis og naar hovedparten af ama
tørerne går over til ssb, og ulighederne mel
lem cw og fone begynder at udjævnes.
Der er endnu en faktor, som man må huske
— økonomien. Per watt vil en fone sender
koste mindst dobbelt så meget som en cw
2 ) D. E. Norgaard. QST maj, juni, juli 1948.
3) O. G. Villard. QST januar, april 1948. Villard
og Thompson. QST juni 1948.
*) Steen Hasselbalch OZ7T. OZ januar 1950.

sender, og den vil bruge 4 til 6 gange så
meget elektricitet. Desuden er den vanske
ligere at indstille og betjene rigtigt. Der er
uden tvivl mange cw-tilhængere, der synes,
at det at bygge en fone sender, er det rene
spild af tid og penge, og det er forståeligt med
en favør til cw bedre end 17 db i kommuni
kationssikkerhed. Manden med en 50 watts
cw-rig er bevisligt bedre i stand til at lave
DX end hans nabo med en kilowatt fone 5 ).
Dette hjælper jo ogsaa med til at gøre amatør
radio den mest demokratiske af alle hobbies.
Jeg? — jeg varmer som før sagt fonebåndene op med 2 stk. 813 med en hel gallon,
men jeg må tilstå, at jeg tidligere svang en
bug på cw-båndene og kunne lide det, for
efter et år fik jeg min klasse A licens, og jeg
lytter stadig til cw rag-chews paa 80 og 40.
Som en old-timer fi ) er mit raad til ny ama
tører, som ikke kan bestemme sig for cw eller
fone, at prøve begge dele og så vælge det,
man synes bedst om, men ikke blive for en
sidig 7 ). I vil gå glip af en masse sjov, hvis
I bærer jer anderledes ad.
5)

Underforstået at begge stationer benytter sam
me antennetype.
6) Talemåde ob. Fik min licens i 1944.
7)
Ifølge ARRL-håndbogen bør amatøren være all
round. (Dette betyder ikke korpulent.)

SM5WZ

OZ7YL

Et eventyr fra virkeligheden.
Hvilket eventyr kunne H. C. Andersen ikke have
skrevet, om han havde lyttet på 40 m båndet! Men
han skulle også kunnet morse — endda med stor
speed! Han ville da måske have overværet en —
ja mange — QSO mellem Odense og Stockholm, og
han ville også have frydet sig over de søde ord,
der da blev sendt. Men vi må nøjes med en mere
prosaisk pen til at fortælle om det eventyr, der da
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begyndte, og som i Odense i påsken resulterede i
en forlovelse mellem en dansk og en svensk ama
tør.
Fortællingen begynder for længere tid siden,
hvor OZ7YL sidder ved sender og modtager og
lader sit kaldesignal lyde på 40 rn. Et øjeblik se
nere svarer SM5WZ i Stockholm — og så er spillet
gående! En så jordbunden ting som en skrivema
skine, som yderligere mangler det moderne å, er
ikke i stand til at nedskrive, hvad resten af even
tyret egentlig skulle indeholde . . .
Men — kort fortalt — i påsken landede en flyver
i Kastrup og ud steg SM5WZ, der på det hjerte
ligste blev budt velkommen til Danmark af OZ7YL.
— Påsken tilbragtes i Odense, hvorefter SM5WZ
atter tog til Stockholm, men 7YL følger snart efter
— og så er der en YL mindre i Danmark — til
gengæld een mere i Stockholm! — Vi ønsker hjer
telig til lykke, men vi vil komme til at savne dig,
YL, i Odense! Alt muligt godt for jer begge!
5AC.

Telefon-Qrm.
Efter at den hjælpesender, som P. og T. har
opstillet på girokontorets bygning i Køben
havn, var blevet taget i brug (1484 kHz, nogle
få kW), kunne man bl. a. i „Information" læse
følgende:
Musik i masser af telefoner!
Fordi statsradiofonien har opstillet en forstærker
sender pa postgirobygningen.
Flere hundrede telefonabonnenter i kvarteret om
kring Frederiksholms kanal i København har nu
radiomusik
i
deres
almindelige
telefon!
Selvom
hverken de eller abonnenten i den anden ende af
ledningen har radio, kan de alligevel ganske tyde
ligt følge radioudsendelserne over telefonrøret. Og
foretrækker de at blive fri for musikakkompagne
ment til deres samtaler, kan de kun blive det, hvis
de lader telefonselskabet sætte en speciel anordning
på apparatet!
—
Årsagen er den, at statsradiofonien til forstær
kelse af Herstedvester-senderen har opstillet en ny
sender på taget af postgirobygningen i Vester Voldgade, oplyser den fungerende vagtchef på telefon
husets fejlkontor, overassistent Brixow, til „Infor
mation".
De
nærmestliggende
telefoner
opfanger
radiobølgerne på samme måde som en radiomod
tager.
Hvis de pågældende telefonabonnenter vil være
fri for denne musik, der ikke kræver licensafgift,
skal de blot ringe til fejlkontoret, så kommer vi og
sætter en lille blokkondensator på apparatet.
Endnu har vi kun haft henvendelse fra en 20—30
abonnenter, men det skyldes sikkert, de fleste har
troet, at de mennesker, de har talt med, har haft
radioen stående åben.
Uvedkommende støj i telefonen kan også fore
komme, tilføjer overassistent Brixow, hvis man bor
i nærheden af en amatør-radiosender. Så er det dog
i reglen signaler og andre lyde, der høres, men de
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abonnenter, der forstyrres heraf, kan også blot ringe
til fejlkontoret, så bliver sagen bragt i orden. t.
OZ bringer ovenstående for at erindre om. at reg
len om. at telefonvæsenet overalt i landet ved hen
vendelse til fejlkontorerne, uden udgift afhjælper
alle forstyrrelser, der skyldes HF i telefonerne. Alle
nyere telefoner er for øvrigt forsynet med den nød
vendige kondensator til fjernelse af denne slags
QRM
8t

E. D. R. arrangementskalender.
22. april: Rævejagt, Fyn.
29. april: Odense afd. Foredrag af OZ7T
om ESB transmission.
30. april: Københavns afd. rævejagt.
14. maj: Rævejagt, Fyn.
18. maj: Københavns afd. rævejagt.
3. juni: Københavns afd. rævejagt.
3.—4. juni: Den store fynske rævejagt.
10.—11. juni: Københavns afd. UKB
Field day 5 og 2 m.
18.juni: Københavns afd. rævejagt.
18. juni: Rævejagt ved Malmø, nærmere
i OZ for maj.
9. juli: Københavns afd. rævejagt.
15.—16. juli: Københavs afd.
UKB hjemmetest 2 m.
29. juli—12. aug.: Sommerlejr paa Fanø.
5. aug.: Rævejagt, Fyn.
19. august: Københavns afd. rævejagt.
26.—27. august: Københavns afd.
UKB Field day 5 og 2 m.
3. september: Københavns afd. rævejagt.
3. septbr.: Rævejagt, Fyn.
23. septbr.: Københavns afd. rævejagt.
1. oktober: Københavns afd. rævejagt.
1. oktbr.: Rævejagt, Fyn.
Alle meddelelser
rekte til R. Brun
København 0.

til kalenderen sendes di
Jørgensen, Silkeborggade 2,

QTH-Iisten —
alle amatørers uundværlige hjælper — kan nu kø
bes i løssalg ved henvendelse til E. D. R.s kasserer,
O. Havn Eriksen, Fuglsangsvej 18, Nykøbing F. Pri
sen er kun 2 kr. stk. plus porto, ialt kr. 2,10, der
blot kan indbetales på giro nr. 22.116, hvorefter
listen vil blive tilsendt.
Eventuelle tilføjelser til QTH-listen vil frem
komme med „OZ“, lige til at klæbe ind på de
blanke sider, der findes i listen til dette formål.
QTH-listen indeholder et væld af oplysninger for
såvel DR- som sendeamatører og burde findes på
enhver amatørstation.

Indbydelse til amatørernes 1. landskursus
Paa grundlag af forslag, indsendt til landsforenin
gens bestyrelse umiddelbart forud for sidste gene
ralforsamling i Odense, er det blevet overdraget for
slagstilleren — Aalborg afdeling — at tilrettelægge
afholdelsen af det første landskursus i teori på basis
af den tekniske prøve.
Det foreliggende kursus er grundet på sin forsøgs
vise karakter af beskedent omfang, men der er ingen
tvivl om. såfremt det falder i god jord, at det i de
efterfølgende år vil kunne udvikle sig til at blive af
væsentligt større omfang og af uvurderlig betydning
for den danske kortbølgeamatørs tekniske standard.
De forskellige afdelinger landet over har hver især
deres kursus, der skal forberede de lokale aspiran
ter til den tekniske prøve, men det er i almindelig
hed ret vanskeligt for afdelingerne indenfor deres
områder at skaffe kvalificerede lærerkræfter, som
ikke blot behersker det krævede pensum, men som
også er i stand til at lære fra sig.
Endvidere er det således, at mange af foreningens
medlemmer, som ønsker at blive sendeamatør, har
en QTH, der ligger udenfor de eksisterende afdelin
gers områder, og derfor er afskåret fra at deltage i
kursus sådanne steder.
Der er derfor ingen tvivl om, at der er brug for et
kursus af denne art.
Interesserede medlemmer af EDR indbydes derfor
til at deltage i dette første kursus, der vil blive af
holdt på „Madumsøhus“, der er beliggende ved Madumsø i den østlige del af Rold skov. Et ganske vid
underligt sted. Kursus vil blive afholdt i dagene: Fre
dag, lørdag og søndag d. 5.—6. og 7. maj.
Det detaljerede program vil senere blive tilsendt
de anmeldte deltagere, men udover behandlingen af
emnerne til den tekniske prøve, vil programmet end
videre komme til at omfatte VHF-forsøg og ræve
jagter o. 1. ting, der skal bidrage til at sætte kulør
på deltagelsen i kursus.
Kursusstedets delvist isolerede beliggenhed vil gøre
det muligt for deltagerne at koncentrere sig om kur
sus, således at man rejser hjem med størst mulige
udbytte.

C. Berndts mek. etablissement i Arnum,
hvis indehaver er Chr. Berndt, OZ7CB, har i en
årrække beskæftiget sig med beregning og vikling
af transformatorer af enhver art.
Firmaet er startet med henblik på særlig at be
tjene
amatørene
med
individuelt
transformatorar
bejde i første klasses kvalitet.
Alle
transformatorer
bliver
vacuumimprægneret
mod fugtighed i specielle anlæg.
Ulovlige radioudsendelser.
Man skal herved til underretning meddele, at der
ved retten i Københavns amts nordre birk i decem
ber 1949 er idømt en ulicenseret radioamatør en bøde
på 50 kr. for overtrædelse af lov nr. 188 af 12.-4. 49
om telekommunikation m. v. ved radio, § 7. Det an
vendte sendemateriel konfiskeredes.

Rammen om kursus er tænkt således:
Ankomst torsdag aften d. 4. maj.
Kursusdage: Fredag, lørdag og søndag indtil mid
dag. Derefter afrejse efter behov.
Der serveres morgenmad, middagsmad og aftens
mad samt eftermiddags- og aftenkaffe. Afgiften her
for er kr. 7,00 pr. dag. Søndag dog kun kr. 5,00.
For københavnske deltagere, der rejser med baad
til Aalborg, vil der søndag blive arrangeret en sam
menkomst i afdelingslokalet indtil damperens afgang.
Den samlede afgift for deltagelsen i kursus bli
ver kr. 25,00.
Angående tilrejse:
Deltagerne skal løse billet til Skørping station. Så
fremt ankomsten bliver nogenlunde ens for alle del
tagere, vil der blive arrangeret rutebilkørsel til for
lægningsstedet — imodsat fald bliver der en herlig
spadseretur på 5 km gennem skoven og langs med
søen.
Foredragsudvalget har givet tilsagn om, at OZ7DR
Bram Hansen vil blive kursusleder, og desuden vil
arrangørerne forsøge at få VHF-specialisten OZ3LM
fra Struer til at undervise i VHF-teorierne, og må
ske også vise noget i praksis. Endvidere vil der blive
mulighed for aflæggelse af morseprøve.
Anmeldelse om deltagelse, ledsaget af et beløb på
kr. 15,00 som 1. rate af deltagerafgiften, skal sendes
til Aalborg-afdelingens adresse: OZ2NU. Himmerlandsgade 1, 3., Aalborg, således at anmeldelsen er
fremme senest onsdag den 26. april 1950.
Umiddelbart efter anmeldelsestidens udløb vil det
ovenfor omtalte detaljerede program blive tilsendt
de anmeldte deltagere, suppleret med de yderligere
oplysninger, der vil være fremkommet til den tid.
Det forventes, at alle, der er interesserede, vil be
stræbe sig mest muligt for at afse tid til at komme
med, ikke blot for sin egen skyld, men også fordi
tilslutningen til og forløbet af dette første kursus vil
være afgørende for landsforeningens indsats på
dette felt i fremtiden.
Sæt derfor kursen mod ,,Madumsø“ i Store Bede
dags-ferien.
73. Aalborg-afdelingen.

Deponerede sendere.
Spørgeskemaerne til OZ3PL, P. Lorentzen
Jensen og M. E. Jessen, sidst kendte opholds
sted Amagerbrogade 62, 3., København, er
forgæves udsendt.
Det menes, at OZ3PL er gået bort i 1946.
og at M. E. Jessen er rejst til Brasilien.
Oplysninger om 3PL’s arvinger og M. E.
Jessens nuværende opholdssted bedes ven
ligst givet til Irs. Holten Kristensen, Ahlefeldtsgade 18, København K.

Pas på højspændingen!
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Kontingentet!
Som ventet kom der en hel del kontingent-opkrævninger uindlost retur, men da jeg formoder,
at den overvejende del af disse er returneret ved en
fejltagelse har jeg ment, at de pågældende burde
have en chance for at indhente det forsomte uden
forst at blive slettet af EDR's medlemsliste, hvorfor
der er udsendt påmindelser til de forskellige efternolere. Allersidste indbetalingsdag er angivet på
den udsendte skrivelse, der er vedlagt et girokort.
Såfremt beløbet herefter ikke bliver indbetalt ret
tidigt vil genindmeldelse kun kunne ske mod be
taling af nyt indskud på 5 kr.
For soldaters vedkommende må det militære num
mer og adresse opgives hertil lige efter indkaldel
sen, såfremt en nedsættelse af kontingentet onskes
under aftjeningen af værnepligten. Såsnart denne
meddelelse er modtaget her, går jeg over til at sende
OZ i kuvert direkte til militær-adressen, og denne
fremgangsmåde skulle sikre, at vort medlemsblad
alt’d kommer i de rigtige hænder.
73,
Kassereren, O. Havn Eriksen, Nykøbing F.

æserne skriver
Kaos eller —?
Når man efter 10—15 års tavshed vender tilbage
til 80 m for at få sig en hyggelig sludder med de
gamle drenge, bliver man noget uhyggelig tilmode.
Båndet minder mest af alt om en velassorteret høn
segård. Det er simpelthen umuligt — i alt fald her
i Københavns omegn — at komme nogen vegne uden
de maksimale 100 watt, som jo forresten stadig kun
er 50. I den mørke situation er der dog også glæde
lige fremskridt at notere. Det er meget sjældent at
høre en QSO på to kanaler. QSY sker hurtigt og
præcist, og for cw har den almindelige anvendelse
af bk givet en væsentlig lettelse. Trods alt er båndet
nærmest håbløst. Dette larmende virvar smider vi
stjerne-amatørerne ud i. Det er hårde betingelser at
starte under.
Nu er det selvfølgelig det nemmeste at skælde ud
på P & T. Det er givet fjollet med hullet midt i
båndet, og hvorfor skal vi stadig nedskæres etc. etc.
Det hjælper bare ikke en døjt. De eneste, der kan
gøre noget effektivt ved sagen, er amatørerne selv.
Tænder man sig en rolig pibe og lytter båndet
igennem nogen tid, får man hurtigt fastslået, at en
væsentlig del af trafikken er rent lokalt betonet.
Denne lokale trafik afvikles dog ikke desto mindre
med maksimalt tilladeligt input. Det er ret alminde
ligt, at deltagerne i et sådant lokalt net modtager
hinanden uden antenne på modtagerne. Det ville
pynte svært på båndet, om der kom antenne på
modtagerne, og inputtet blev skåret ned til det abso
lut nødvendige. Herude i Gentofte kører vi under
tiden tt lokalt net som hjælpenet ved 2 m forsøg
uden antenne på tx. Det går fint.
Deltagerne i en sådan sammenspist lokal ring
kender hinanden så godt personligt, at det meste af
QSO’en faldtr under det, man kalder „personlige be
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mærkninger”. Vel at mærke, hvis man er velvilligt
indstillet. Undertiden er det. som 6EP en aften
sagde, noget underligt noget, der kommer ud af modulatoren. BCL. der er tvangsindlagt, kalder det hele
for noget pjat. Mon de ikke over vandene svævende
myndigheder undertiden fristes til at have den sam
me opfattelse. Og hvad mener dx-manden, der får
en QSO slået i stykker af personlige bemærkninger
over en distance på 600 m? Hvor utroligt det end
lyder, har lokalforbindelserne også bredt sig til 20 m.
Det er iøvrigt ikke meningen at hakke på de per
sonlige bemærkninger, men at påpege, at det vil
gavne forholdene på 80 m at få rent lokal trafik
afviklet på 2 og 5 m båndene. 80 m båndet kan bru
ges over stdrre afstande. Det er meningsløst at øde
lægge båndet med lokale QSO’er. At de stakkels
BCL så bliver fri for at høre på de personlige be
mærkninger, kan kun gavne vort omdømme.
Dermed er sagen dog ikke klaret. Vi skal sikre os,
at de signaler, der udsendes, ikke fylder mere end
strengt nødvendigt. På dette punkt har OZ7T tiden
igennem udført et udmærket arbejde. Det ideelle
ville formentlig være en almindelig anvendelse af
ssb. Nu er 7Ts ssb-sender ikke lige elsket af alle,
men det er et faktum, at en ssb-sender kun fylder
3 kc, og at man får en meget bedre udnyttelse af
hf-energien. At ssb-signaler i en almindelig modta
ger lyder som splatter, er modtagerens fejl. Det vil
slet ikke være nogen skade med mere stabile og
mere selektive modtagere. Det er efterhånden ved
at være en nødvendighed. Nu er det sin sag at gå
konsekvent over til ssb, men selv med de klassiske
modulationsmetoder kan der gøres meget. Det er
slet ikke fint at tilstræbe radiofonikvalitet. Man kla
rer sig udmærket med et lavfrekvent bånd fra 200
til 3000 hz. Så er der plads til sidemanden. Over
modulation og deraf følgende splatter lader sig ud
mærket undgå. Og skal vi ikke være enige om at
myrde de såkaldte modulationsprøver med udsen
delser af grammofonplader med Harry Lime-temaet
etc. En modulationsprøve laves meget bedre med en
kunstig antenne, og det lader sig gøre uden at lægge
beslag på en frekvens.
Stjerne-amatørerne
kan
også
gøre
deres
indsats
ved at vente med at rigge telefonigrej op, indtil de
får fat på teknikken. Og dem er der iøvrigt også
plads til på VHF.
Der synes at være udbredt interesse for arbejdet
på VHF. Men lytter man på båndene, er der tavst.
Og det er tavshed, der møder entusiaster, der fra
tid til anden starter op dernede. QSO’er får de ikke
mange af, og hvad sker — entusiasten vender skuf
fet tilbage til kolonihaven på 80 m. Der har tidligere
i „OZ“ været klaget over danske amatørers mang
lende indsats på VHF. Field days viser med al øn
skelig tydelighed, at der udmærket kan arbejdes på
disse bånd. Der vil ikke komme noget ud af det, før
vi går ind for at anvende båndene i det daglige ar
bejde. Det er givet, at dette vil medføre et vist eks
perimentelt arbejde af den enkelte, men det er en
charme mere, og der vil være hårdt brug for et
organiseret samarbejde mellem amatører inden for
lokalområderne. Bortset fra Struer synes der ikke
at ske noget effektivt i den retning. Altså kort sagt,
hvem organiserer båndarbejdet på 2 og 5 m, eller
hvem har mod på det.
Enhver historie har en morale, og moralen, hvad
80 m angår, må være den, at vi selv må rydde op.
Hvis ikke vi tager vor hobby alvorligt, kan man ikke
forlange, at andre — og da navnlig ikke P & T
OZ7TK.
skal gøre det.

Indbildte bussetnænd.
„OZ“ s 21 årgange (med undtagelse af de 7 iee
redigerede) er præget af en borgerlig pænhed' der
grænser til underdanighed — for ikke at bruge
stærkere ord! Alle vi „gamle“ er opflasket med
forståelsen af, at vi kun er amatører takket være
myndighedernes nåde, og at det endelig gælder om
at tækkes de strenge herrer. Og længere er vi hel
ler ikke kommet i 22. årgang! Dir er stadig nye
amatør-generationer, som synger videre på den
samme vise.
Jeg tænker bl. a. på næstformandens leder i
marts-nummeret. Her har vi det hele igen med
myndighedernes syn på os, som er så afgørende for
den holdning, de indtager på internationale fre
kvenskonferencer. Vi har brug for al den good-will,
vi kan få o. s. v. Og for at afrunde billedet finder
vi rundt om i bladet sentenser som „Pas på høj
spændingen", „Overhold licensbestemmelserne" etc.
Det hele oser jo af mindreværdskomplekser og
barnepigesystem. Sådan noget kan man virkelig ikke
blive ved med at byde voksne mennesker. Eller
er vi virkelig en børnehave, som kun eksisterer,
fordi vi er så rare og medgørlige overfor myndig
hederne? Vi overholder jo troskyldigt alle bestem
melser. Det kunne skam ikke falde os ind at ud
sende grammofonmusik så meget som et halvt minut
udover de to, der er os beskåret. Pedanteriet har
kronede dage, og det er noget, myndigheder elsker!
Men er alle OZ-amatører virkelig tilfredse med
den skolemestertone, som hersker i „OZ“? Er der
ikke en eneste frisk og „revolutionær" fyr, som
væmmes ved det grasserende dukse-princip? Skal
vi alle være så fandens korrekte og dygtige, at der
snart ikke er a m a t ø r i os mere? På mig virker
overkorrekte mennesker i hvert fald irriterende.
Derfor er det så forfriskende med fiskeskipperne,
som er levende mennesker og ikke paragrafryttere.
Hvad kommer det andre ved, at de muntrer sig
lidt, når det sker på deres egne frekvenser? OZ2DR
skal have tak, fordi han forsvarede dem.
De mindreværdskomplekser, vi svælger i, kendes
ikke indenfor andre hobby-grupper. Skulle vi ikke
se at blive dem kvit? Når OZ8T henviser så meget
til myndighedernes syn på os, skulle man tro, vi
levede under et diktatur, hvor det gjaldt om at
fedte for dem, der har magten. Ja, der henvises
endog til eventuelle repressalier på frekvenskonfe
rencer, hvis nogen af os ikke er underdanige nok.
Det ville jo være indførelse af kollektive straffe
på bedste nazi-manér. Så dårligt tror jeg nu allige
vel ikke om vort hjemlige embedsmandsstyre.
Skulle vi ikke lige slå fast, at såfremt vi virkelig
har demokrati her i landet, så er det folket, d. v. s.
os selv, som bestemmer. Vore repræsentanter på
tinge, har vedtaget den lov, der muliggør amatør
sending Det er slet ikke noget, de såkaldte myn
digheder (d. v. s. embedsmænd) bestemmer. De er
betalt af os og er vore tjenere. Mange af dem er
endda sikkert rare mennesker. Der er slet ingen
grund til at gøre dem til de bussemænd, som OZ8T
gør — selv om det er en fortsættelse af god, gam
mel E. D. R.-tradition.
Selvfølgelig skal vi overholde licensbestemmelser
ne, men vi må ikke være pedantiske. Og når vi
overholder bestemmelserne, er det mere for at være
hensynsfuld overfor amatør-kollegaer, som også skal
bruge båndet, end for at tækkes indbildte magt
havere. At være sendeamatør er en demokratisk
rettighed, som vort samfund yder den kompetente.
Det er ikke noget, vi skal takke en myndighed for.

Dette er ligeså absurd, som hvis en billist skulle
takke en myndighed for, at han har kørekort — ja.
ligefrem fedte for denne myndighed for stadig at
beholde kortet!
Vi er kommet lidt for langt ud indenfor E. D. R„
og jeg undrer mig kun over, at der ikke er andre,
der gør modstand. Jeg tvivler slet ikke om bestyrel
sens gode hensigter — OZ8T inklusive — men det
ville alligevel være velgørende, om vi engang fik
lov til at opleve vor forening „tale Roma midt
imod“. Er vi virkelig så enige med embedsmændene
i alt? Hvordan med vore frekvensområder i forhold
til de internationalt tildelte? E. D. R. har nu i snart
et kvart århundrede spillet den lille logrende hunds
rolle. Hvornår skal vi til at holde lidt på værdig
heden? Og hvornår får vi lov til igen at være gan
ske almindelige amatører uden irriterende pege
pinde?
Helmer Fogedgaard,
OZ7F.
❖

Selvom jeg kun har været medlem af EDR i et
halvt år, mener jeg, at jeg nok tør vove at komme
med kritik af bladet. Jeg har via en annonce fået
fat i de sidste 3 årgange af bladet. Jeg har læst dem
igennem, og jeg har faktisk kun fundet meget få
artikler for den begyndende amatør.
Mange af de, der melder sig ind i EDR, står sik
kert på næsten bar bund hvad angår radio og radio
teknik. De har måske bygget en O-V-O med et A415.
Hvordan kommer de videre. Nu kan man sige, at
ældre amatører gerne ville hjælpe en sådan begyn
der. Men hvad med dem, der bor langt fra en lokal
afdeling. De har ingen til at hjælpe sig. Og en be
gynder kan nu en gang ikke bygge en storsuper.
OZ4RH er inde på noget af det rigtige i sin artikel
„Storsuper på afbetaling", men heller ikke den tror
jeg er noget for begyndere.
EDR har sine medlemmer fra alle samfundsklas
ser. Men en skoleelev som jeg, med 20 kr. om måne
den til radioeksperimenter, har ikke råd til at købe
en spolecentral til 100 kr. Se! En ham, der har kom
ponenterne liggende, kan let bygge en modtager, der
kan være dyr. Men det kan den studerende og lær
lingen ikke. Nej, vi må selv vikle spolerne. Men
hvordan? Fejlfinding i modtager har man heller
ikke noget begreb om.
Må jeg stille OZ det forslag, at der hver gang var
nogle sider (bare 2) for begynderen. Vis dem en de
tektormodtager. Fortæl, at man ikke lige netop be
høver at bruge de rør, der er angivet i diagrammet,
og fortæl, hvad der i så fald sker af forandringer.
Fortæl, hvor modstands- og kondensatorværdierne
er kritiske. Og fortæl, at der kun kræves en lille
smule fingernemhed for selv at kunne vikle sine
spoler.
Da jeg fik første nummer af OZ, som jeg i den
første tid ikke havde den mindste fornøjelse af, blev
jeg næsten ked af det hele og var ved at blæse det
hele en lang march. Det er jo ikke meningen fra OZ.
Jeg er elev på Sorø akademi og er nu det eneste
medlem af EDR på skolen. Der var een til. Den ene
ste forbindelse mellem ham og foreningen var OZ,
og han forklarede selv, at det lå for højt for ham.
Han ville ikke spilde 16 kr. om året på det.
Jeg vil foreslå OZ, at bladet ikke blot bliver et
blad for den erfarne OZ-mand, men også et blad for
den skare unge, der gerne vil være OZ-mænd.
Vy 73 S. Dalgaard, nr. 4743.
Hilsen til DR-lederen; jeg venter mig meget af
hans universalmeter!
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Unliss.
Undertegnede har modtaget en række QSL-kort,
bekræftende forbindelser på 80 m.
Da jeg ikke i mange år har arbejdet på dette bånd,
og min sender har været under ombygning i et par
måneder, må det være en „pirat“, der misbruger
mit kaldesignal.
Dette til oplysning for 80 m amatører.
OZ1HP,
Som det ses af annoncen andetsteds i bladet, er
der
oprettet
et
værksted:
„Østerbros
Kunstog
Kleinsmedie“, der påtager sig at fremstille chassi
ser til amatører.
Undertegnede har haft lejlighed til at konstatere,
at værkstedet laver pænt arbejde til rimelige priser.
Foruden ovennævnte påtager værkstedet sig også
andre opgaver, f. eks. fremstilles og opsættes beamantenner.
2SV.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN
Formand:
OZ2KP,
Staack-Petersen,
Risbjerggaardsallé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde
hver mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860”s
lokaler, Nørrevoldgade 9. Fra kl. 19,30 til 20: QS'Lcentral. Alle oplysninger om afdelingens virksomhed
fås på mødeaftenerne hos formanden, OZ2KP.
Månedens program:
17. april: Afslutning på morsekursus. Også andre
end dimittender har adgang.
24. april: 9R taler om modulation.
30. april: Dagrævejagt. Kortområde A 3028, Balle
rup. Se sendetider m. v. i „OZ“ for marts. Ræveud
valget OZ3KU og OZ9NU ønsker gerne tilmelding
snarest. Betalingen behøver ikke som tidligere med
delt at ske ved tilmeldingen, men må dog ske senest
ved samlingsstedet.
1. maj: Lukket.
8. maj: Klubaften, hvorunder 7DR fortsætter sin
gennemgang af stoffet til teknisk prøve.
15. maj: 80 taler om statsradiofoniens reportage
materiel. Statsradiofonien har i de sidste år taget
FM-radioteknikken
i
anvendelse
til
forbindelsen
mellem reporter og reportagevogn og mellem vog
nen
og
radiohuset.
Foredragsholderen
vil
fortælle
om dette radiomateriel og vise en del af det i virk
somhed.
18. maj: Dagrævejagt, se nærmere i næste num
mer.
22.
maj: Antagelig UKB-aften. Nærmere i næste
nummer.
Generalforsamlingen den 20. marts.
Her er et stærkt forkortet referat: Efter beretning
og regnskabsaflæggelse m. m. kom 6PA’s forslag om
at yde et ekstrakontingent på 3 kr. årlig til afdelin
gens byggefond under langvarig og livlig debat. 6PA
begrundede det nærmere, belyste det med eksempler
på forrentning og anbefalede det indtrængende. Af
de medlemmer, der derefter fik ordet, var næsten
alle enige i tanken. Vedtagelsen skete med ca. 70
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stemmer, medens kun 5 stemmer var imod. og under
stærkt bifald.
Derefter drøftede man det af bestyrelsen i hennold til løfte på forrige generalforsamling udarbejdede udkast til ny vedtægter. Den væsentligste sendring gik ud på at slå de to halvårlige ordinære
generalforsamlinger sammen til een, der holdes i
oktober måned. Efter nogle småændringer 1 teksten
blev forslaget vedtaget paragraf for paragraf.
OZ2KP blev under akklamation genvalgt til for
mand, og de afgående bestyrelsesmedlemmer blev
ligeledes genvalgt. Bestyrelsen har herefter fortsat
følgende
sammensætning:
Formand:
2KP,
næstfor
mand: 5AB, kasserer: 7R, sekretær: Levinsen. end
videre 6EP. 81 og 3KU.
Under „eventuelt14 aflagdes beretning og regnskab
for byggefonden, der nu ejer en nettobeholdning på
godt 2.500 kr. Valgene til fondens bestyrelse m. v.
var alle genvalg.
På generalforsamlingen kom formanden for radio
amatørerne i Helsingfors, OH2QM, til stede. Han
blev budt velkommen af 2KP og bragte derefter en
hilsen fra amatørerne i Helsingfors. Også der havde
man oprettet et byggefond og haft de samme diskus
sioner og så videre, som han kunne forstå, der havde
været i København. I Helsingfors var huset nu skaf
fet takket være stor indsats fra medlemmernes side.
Endelig kom E. D. R.s fjernsynsgruppe under de
bat. Det blev fra mange sider kritiseret stærkt, at
den ikke har lavet den for over 1 år siden påbe
gyndte modtager færdig. Medlemmer, der interesse
rer sig for fjernsyn, opfordredes til at melde sig til
bestyrelsen, der så vil søge at træffe en ordning
med
hovedbestyrelsen
om
modtagerens
videre
skæbne.
Byggefonden.
Som det fremgår af ovenstående, blev det med
overvældende
majoritet
vedtaget
at
indføre
et
ekstrakontingent på 3 kr. om året til afdelingens
byggefond, og dermed synes der endelig at være
skabt grundlag for, at virkeliggørelsen af tanken om
et „Radioamatørernes Hus“ rykker betydelig nær
mere. Vedtagelsen er sket i erkendelsen af, at den
første indsats må komme fra medlemmerne selv,
dersom man vil gøre sig noget håb om støtte udefra.
De
nuværende
utilstrækkelige
lokaler
koster
for
tiden hvert enkelt medlem i afdelingen ca. 2,50 kr.
årlig i leje, og det er højst tvivlsomt, om de kan
beholdes ret længe. Byggefondens betydning er så
ledes indlysende. Ekstrakontingentet vil blive op
krævet sammen med det sædvanlige kontingent.

Amagerafdeling oprettet.
På en stiftende generalforsamling afholdt 15. marts
1950 blev et længe næret ønske om en lokalafdeling
under E. D. R. realiseret.
I bestyrelsen sidder nu som formand OZ7NS, som
næstformand OZ7HP og sekretær medlem nr. 4583.
For de medlemmer, som ikke kunne møde på
generalforsamlingen, vil vi opgive følgende telefo
ner, som beredvilligt besvarer enhver forespørgsel
angående afdelingen:
Su. 7361. Am. 3812v. Su. 135. Lu. 1859v.
Månedens program:
19. april: Spørgeaften, old timers fortæller.
26. april: Ing. B. Madsen holder foredrag om
radioproblemer.
3.
maj: Byggeaften, tilrettelæggelse af afd. sender
og modtager.

10. maj: Auktion, skænket materiel, til fordel for
afdelingen.
.17. maj: Klubaften, Hvem ved hvad, på Wirerecorder.
24. maj: Selskabelig aften. XYL, dans. Deltagerne
medbringer en pakke, værdi mindst 1 krone.
Herning. Afdelingen har den 4. marts afholdt
foredragsstævne, hvor OZ7HL holdt et udmærket
foredrag om BCL—QRM for ca. 50 amatører fra
nær og fjern. Efter foredraget var der selskabelig
samvær med dans o. s. v. Afdelingen bringer her
med en tak til deltagerne i stævnet, fordi de var
så flinke til at tage YL og XYL med. En særlig tak
til OZ8 AZ, OZ3KA, OZ5OV for gevinsterne, de
skænkede til lotteriet. Afdelingen har endnu en
uafhentet gevinst, der blev vundet på brun seddel
nummer 6 6 .
73 fra Herning afdeling.
OZ2PI.
Korsør. Med deltagelse af 8 medlemmer afholdtes
23. marts møde på Tårnborgkroen. Af formandens
beretning fremgik det bl. a., at medlemstallet, der
1. novbr. 1949 var 15, nu stadig er 15, idet der i
halvårets løb er afgået 1 (2SM) og tilgået 1 (4817
A. C. Bertelsen).
Selv om forretningsudvalget stadig ikke har sva
ret på vor neon-forespørgsel af 16. decbr. 1949 og
de vestsjællandske afdelinger ikke på vore kom
mentarer til kredsinddelingen i foredragsspørgsmå
let, må man stort set fastslå, at mulighederne for
at afdelingerne kan følge med i hovedledelsens ar
bejde og i hinandens afdelingsarbejde indbyrdes er
blevet væsentligt forbedrede. Dette er bl. a. mu
liggjort ved samlemapperne og de udsendte refe
rater af bestyrelsesmøder samt møderne i teknisk
stab og for afdelingerne indbyrdes ved valget af
landsafdelingslederen. Disse ny muligheder må be
nyttes så meget som muligt. — Der er ikke i vinter
halvåret afholdt kursus eller lign., da der ikke har
vist sig behov i den retning.
Kassereren
forelagde
det
reviderede
regnskab,
som tillige med formnandens beretning godkendtes.
7WX og 3WL genvalgtes som henholdsvis kasserer
og revisor. — 2 og 5 meter blev drøftet, men noget
bestemt ikke aftalt. Interessen samler sig imidler
tid om Fjordvænget med det nye vandtårn (med
220 V. V. i toppen!). — Var det ikke noget for en
trio som 3XT, 3WL og 3Y? — Rævemodtagere drøf
tedes også; men her var der mindre interesse. —
Under eventuelt blev det vedtaget at afholde 3
auktioner på aprilmødet: 1. Alm. auktion over løs
dele. — 2. Pakkeauktion (lukket) til fordel for kas
sen. — 3 . Auktion over afdelingens tidsskrifter
(QST m. v.).
Meddelelse om tidspunktet for aprilmødet på sæd
vanlig måde.
5LS.
Odense. I samarbejde med Kerteminde og Svend
borg afdelinger er der udarbejdet regler for som
merens rævejagter samt for pointsberegningen til
fynsmesterskabet. Interesserede, der endnu ikke har
fået et eksemplar, kan få dette ved henvendelse til
OZ8 WP.
1 . rævejagt 2 2 . april.
Månedsmøde
afholdes
på
brandstationen
lørdag
den 29. april kl. 20, hvor OZ7T holder foredrag om
det aktuelle problem ESB.
Til månedsmødet indbydes alle fynske afdelinger.
Bestyrelsen.

Struer. Torsdag den 2 0 . april: Månedsmøde. Emne
endnu ikke fastlagt. Torsdag den 25. maj: Måneds
møde. 7TS taler om fjernsyn.
OZ3LM.
Vendsyssel. Lørdag eftermiddag den 25. marts
afholdtes der morseprøve i afdelingen. 6 medlemmer
bestod med 60 tegn og 4 med 40 pr. minut.
Derefter har vi påbegyndt en studiekreds i radio
teknik på Hjørring vestre skole.
2346.
Viborg. Tirsdag den 25. afholdes ordinær halv
årlig generalforsamling hos OZ9 AV, Nørremøllevej 44.
Dagsorden: 1 . Beretning. 2 . Regnskab. 3 . Valg
(2NL trækker sig tilbage). 4. Indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen be
des indleveret til 9AV senest den 20.
Da vi vil forsøge at fremskaffe et par specielle
film til fremvisning efter generalforsamlingen, vil
jeg gerne vide, hvor mange deltagere der bliver.
OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
Nedenstående har anmodet om optagelse i EDR:
4867 - S. Thomsen, Lundingsgade 1 0 , Aarhus.
4868 - Hans Grønnegård Schlosser, Klegvangshus,
Eskelund pr. Brørup.
4869 - Gunnar Sørensen, Strømgade 1 2 , Hjørring.
4870 - Preben Sauer, OZ6 PS, Lindenowsgade 6 ,
Kbhvn. Ø.
4871 - Andreas Dahlerup Koch, Hald Ege, Viborg.
4872 - Kn. Bech Thomsen, Langelinie 16, Holstebro.
4873 - Lennart Larsson, Box 132, Reftele, Sverige.
4874 - Karl Mollerup, Thyborøn Havn, Thyborøn.
4875 - Poul Erik Olsen, Frejasgade 15, Vejgård,
Aalborg.
4876 - Lennart Bendix Christensen, Tagensvej 185,
2., Kbhvn. NV.
4877 - Kay Erup, Langagervej 18, Kbhvn., Valby.
4878 - V. Nielsen, Rolighedsvej, Lemvig.
4879 - Peter Boisen, Storegade 51, Hasle.
4880 - Poul Damsgård, Set. Jørgensgade 16, 1.,
Holstebro.
4881 - Søren P. Heldahl Pedersen, Bredgade 75,
Brønderslev.
4882 - Hans K. L. Wind, Hundslev pr. Ketting, Als.
4883 - Knud Hornvech-Madsen, Vestergade 34,
Hadsund.
4884 - W. Valentin Pedersen, Gladsaxevej 76, Søborg.
4885 - Knud Smith, Toldbodgade 31, Aalborg.
4886 - Sv. Aa. Demant Justesen, Marslev Mølle,
Marslev.
4887 - Mogens Bispelund Knudsen, Stengårds
vænge 36, Lyngby.
4888 - Erik Nielsen, Almindingvej 9, Rønne.
4889 - J. E. Hansen, Nygade 14, Haslev.
4890 - Niels Chr. Larsen, „Lillevang“, Lynge Eskildstrup pr. Sorø.
4891 - Leo Wolsing, Harald Jensens Plads, 2., st. th.,
Kbhvn. SV.
4892 - Werner Mørk, Algade 13, Sæby.
4893 - Walther H. F. Edill, Skælbækgade 38,
Kbhvn. V.
4894 - Werner Paulsen, Nygade 1. a., Holbæk.
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4835 - Finn Lacoppidan Jensen, Bolbrovej 70, Rung
sted Kyst.
4896 - Kaj Strandberg, Theatercafeen, Køge.
4897 - Jørgen Petersen, Suhrsvej 2, 2., Maribo.
4898 - Niels Jørgen Hansen, Bag Haverne 16, Køge.
4899 - Carsten Andersen, Overgade 6, Svendborg.
4900 - Georg M. E. Jensen, Grønnegade 16, Ribe.
4901 - Egil Lohmann Hansen, Lille Lundsgård, Aasum pr. Seden.
4902 - Søren Trier, c/o Amtslægen, Ribe.
Tidligere medlemmer:
1492: - Peder Thorkild Kragelund, Fyensgade 55, 1.,
Herning.
3553 - Kurt Winkler, Frisenborg Allé 8, Ikast.
3781 - Leif Nordstrøm, Frimestervej 34, 1., Kbh. NV.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de som
medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
419 - OZ9MG, Ditlev Jensen, c/o Nyemann, Hønefosvej, Aabenraa — lokal.
851 - Erik Frandsen, Dalmosevej 15, Kbhvn. NV —
ex provins.
1021
OZ7UC, Johs. Lindegaard, Frederik d. VIII’s
vej 16. st., Kolding, ex provins.
1142 - OZ4BN, K. V. Eriksen, Knudsvej 17, Rønne —
lokal.
OZ2CX,
H. Frederiksen, Østerbrogade 222,
1157 Kbhvn. 0. — lokal.
1290 - OZ3Y, H. Rossen, Fjordvænget 9, st., Korsør
— lokal.
1499 - OZ6B, Arne Jensen, Glentevej 26, Silkeborg
— lokal.
1665 - OZ3AC, E. Bogø Jacobsen, Østergade 38,
Rødby — lokal.
2137 - OZ2FS, Kornet F. Sørensen, I. B. S., Ryvan
gen, Kbhvn. 0. — lokal.
2182 - Egon Therkelsen, Haumannsgade 29, 1., Hor
sens — lokal.
2493 - OZ3SL, Sv. Lauth, sergentmessen, Karup, J.
— ex Kbhvn.
2549 -- Aa. H. Jakobsen, Bygaden 14. B. st. th.,
Søborg — lokal.
2586 -- OZ5BO, Bruno Poulsen, Vestergade 23, Give
— ex Tølløse.
Arnold Jensen, beboelsesvognen, Hjulby —
2704 -ex Kbhvn.
OZ2KB, Henning Hansen, c/o billedhugger
2788 -Jørgensen, Otterup ex Nyborg.
OZ2C, 301-P. Bundgaard Andersen, Flyve2938 mekanikerskolen, Værløselejren ex Kbhvn.
3057 - P. Larsen, Slettens ldv. 94, Søhus — lokal.
OZ3PT, Poul Tøttrup, Dronningensgade 5,
3105 Randers — lokal.
1561/49-Larsen, 7. komp., 5. deling, ing.
3212 Kasernen, Kbhvn. Ø., ex. Slagelse.
3229 - Harry Medak, Willemoesgade 34,
Kbhvn.Ø. — lokal.
3233 - OZ7EA, 3442-Andersen, Radarstationen,
Gedser ex Kbhvn.
-
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3342 - Bent Andersen, c o Victorv. Veflinge ex Aarh.
3513 - OZ3PQ. Ib Eigil Olsen. Kirkevej 1, Hornbæk
ex Hellebæk.
3626 - 2521 512-Skødt (OZ4KW), Marinestationen.
Borre. Møen ex Kbhvn.
3627 - Ragnar Thomassen. Ny Carlsbergvej 90 st. th..
Kbhvn. F. — lokal.
3731 - Hermann Kjær, Ndr. Ringgade 98. 3. th.,
Aarhus — lokal.
3821 - Henning Schiott, Brovænget 2, Holte ex
Middelfart.
3873 - OZ3QA, Erik Magnussen, Biblioteksvej 12,
Valby — lokal.
3881 - Knud Hansen, Sveasvej 40, Rønne ex Store
Heddinge.
3908 - Bent Jensen, Sølsted pr. Visby ex Esbjerg.
4109 - Rich. Maule Frederiksen, Tovkussak, Grøn
land ex Mariager.
4200 - 507/Jensen, 9. ingeniørkomp., Langelands
gades kaserne, Aarhus — ex provins.
4252 - 430/49-Rønsow,
1. pionerbat., 3. ingeniør
komp., ingeniørkasernen, Kbh. Ø — ex prov.
4423 - OZ3KM, Kne. 125-Mortensen, Kornetskolen,
1.
deling, A. B. S.. Holbæk — ex Aarhus.
4525 - Hans Kjærsgaard, Søndermarksvej 29,
Hjørring — lokal.
4639 - Thorleif Liiders, Lundsfrydvej 11, 1., Valby
lokal.
4677 - OZ4IP, Th. Ibsen Pedersen, D. K. A., Brejninge ex Vejle.
4771 - Poul Hansen, c/o Josef sen, Ndr. Frihavns
gade 27, 4., Kbhvn. ø ex Aarhus.
4842 - Jørgen Lehm, Aarhusvej 20, Randers.
Rettelse til QTH i marts måned:
Nr. 4520 rettes til nr. 4531.

„OZ“
udgives
af
Landsforeningen
„EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79,
København K.
Teknisk stof sendes til
sterbyvej 9, Gentofte.

TR,

Paul

Størner,

OZ7EU,

Ve

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. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn
Sundby, Nykøbing F.

Eriksen,

OZ3FL,

Fuglsangsvej

18,

Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
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: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag,
København K. Ttf. Central 230.
Foredragsudvalget:
Einar
Pedersen,
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Akts.,

Sølvgade

OZ6EP.

10,

Ålekiste-

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
angivelse.
FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI

kilde

