
NR. 5 . MAJ 1951 . 23. ÅRGANG

Sommerens VHF-arbejde.
Det var faktisk meningen, at dette nummer 

af OZ skulle have været den festlige indled
ning til sommerens VHF-arbejde. Grundet 
forskellige omstændigheder er desværre 
et par af de påtænkte artikler udgået, men 
som læserne vil se er der blevet noget VHF- 
stof tilovers alligevel. — Interessen for VHF 
har herhjemme indtil for ganske få år siden 
været forholdsvis ringe, men de sidste års 
field dage har tilsyneladende sat lidt gang
i arbejdet. Her tænkes i dag kun på 2 meter, 
idet vi jo ikke har 5 meter mere. Men på 
dette bånd er der sandelig også nok at gøre. 
Ganske vist laves der jo ikke de store dx 
her endnu, men afstande op mod 500 kilo
meter er dog allerede overvundet herhjemme, 
og det går stadigt fremad.

Og så er 2 meter jo det helt ideelle bånd 
for lokal sludder. I gamle 80 meter rotter, 
tag en dag hen til en 2 meter amatør og hør, 
hvilken velsignet ro og fred der er på dette 
bånd, om sommeren er der betydeligt mindre 
atmosfærisk støj hernede, og så er der 6—7 
gange så mange kilohertzer at vælte sig på 
her. Kan det virkelig ikke lokke jer? Nå, 
sandt at sige er det morsomt nu at konstatere, 
at der er virkelig mange af de gamle hams’er, 
der er blevet for alvor interesseret, og de går 
til arbejdet her med en mægtig lyst, det er 
ligefrem en hel adspredelse fra den normale 
lavfrekvente atmosfære. Og sikke så nogle 
pragtfulde antenneforsøg, der kan laves på 
dette bånd. Tænk, en halvbølgeantenne er 
knapt en meter lang. I den nystartede 2 meter 
klub i København demonstrerede OZ7G for
leden alle mulige antennesystemers virke
måde ved hjælp af en lille VHF- sender og

en krystalmodtager. Og det hele kunne fore
gå nede i E3P’s kælder. Vi så karakteristik
ken for zepp-antenner, alle mulige beam- 
antenner, ja, selv en V-beam manglede ikke, 
det var virkeligt interessant.

Og så gælder det i særdeleshed på 2 meter, 
at her er det slet ikke den megen power, der 
gør sig gældende, dette selvfølgelig specielt 
som følge af de yderst effektive antenner, vi 
kan få. En lille sender med 5 watt i en god 
antenne gør sig mange gange ligeså godt gæl
dende som den store 50 watts sender med en 
lidt mindre god antenne. Og når man på field 
dag kravler op på den høje bakke eller et 
højt vandtårn, så er det forbavsende som det 
går. På en af de første af vore field dage 
herhjemme var undertegnede oppe i et vand
tårn i Sydsjælland. En af vore rigtig gamle 
amatører, som I alle kender, han sender jer 
som regel en lille hilsen een gang om året, 
og hans kaldesignal begynder med 3, var og
så med deroppe, og han, som ellers er vant 
til at worke VQ, ZL, KZ og alle mulige andre 
lande, var lige ved at tabe næse og mund, 
da den ene station efter den anden begyndte 
at vælte ind. Efter forlydende er han nu også 
godt bidt af 2 meter bacillen.

Der er i år påtænkt 2 field dage, een den 
24. juni og en den 25. og 26. august, men her
om vil testudvalget nok give nærmere besked. 
Men nu, I gamle hams’er, på med vanten og 
lad jer ikke sejle agterud af de nye amatører. 
Kan I ikke overgå dem, så vis i det mindste, 
at I kan komme på siden af dem.

Og så på genhør på 2 meter.

OZ7EU.
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2 meter antenner til „field day”
Af OZ7G, Gerhard Hansen.

OZ7G, vor VHF-antennespecialist bringer 
her anvisning og nojagtig mal på et par 2 m 
antenner. Med sommerens fielddays in mente 
vil det være værd at undersoge, om nu også 
ens antenne er som den skal være. TR.

Når man på „field-day“ bestiger de høje 
bjerge med den transportable 2 meter station, 
er en god antenne en meget vigtig ting at få 
sat op. Det er vel i almindelighed sådan, at 
hele grejet må transporteres i adskilt tilstand, 
som må kunne samles forholdsvis hurtigt og 
enkelt på stedet. Dette vil igen sige, at man 
må tage sigte på, at stationens enkelte dele 
skal være lette at få bragt i stilling, samt at 
opgaven at gøre stationen køreklar må være 
godt gennemprøvet. — Der må ikke være 
glemt noget hjemme, og de 2 eller 3, der skal 
passe stationen under testperioden, skal væie 
klar til at tage fat straks, når stationen skal 
rigges op.

Antennen kan ikke transporteres i hel til
stand. Derimod er der mulighed for — når 
transporten foregår pr. vogn — at transpor
tere selve antennesystemet i 1 stykke, samt 
at have dens drejelige opstander delt i f. eks.
2 eller 3 stykker, lige til at skrue sammen og 
til at sætte selve antennen op i toppen af.

Antennen skal så højt op som muligt — jo 
højere jo større styrke. Antennen skal helt 
op i fri udsigt over det omliggende terræn. 
Træer skygger meget stærkt. Men naturligvis 
er der grænser for, hvor høj en mast man kan 
transportere til sit opholdssted på en field- 
day. Jeg skal anbefale anvendt stålrør, even
tuelt og 1/4“ vandrør, der samles med 
fittings. Masten kan man gøre 8—10 meter 
lang, adskilt i 2—3 stykker, og det betaler sig 
at udføre antennesystemet således, at hele 
masten drejes. Sender og modtager skal vel 
i almindelighed anbringes i et telt, og anten
nen kan passende placeres lige udenfor telt
døren, så manden ved modtageren kan dreje 
antennemasten direkte fra sin plads. Anten
nemasten sættes forneden i et leje, der f. eks. 
kan være et stykke rør, der bankes ned i jor
den. Et stykke oppe på masten, ikke for langt 
under toppen, sættes der en drejelig ring ned 
om masten, f. eks. med anslag mod det øver
ste sammenskruningsled, og i denne ring (en 
plade med et passende hul i midten samt 3 
huller i 120 graders afstand i kanten for bar
duner) bindes 3 stykker flagline, der er for

trinligt egnet som barduner til en field-day- 
antenne. Disse sættes i trekant til hver sin 
nedrammede pløk i jorden. Den angivne me
tode til opsætning af en field-day-antenne er 
hurtig og sikker, og antennen kan modstå 
stærk blæst uden vanskelighed. Det bemær
kes, at bardunerne skal staa godt skraat ud fra 
antennemasten.

Hvilken antennetype?
Det siger sig selv, at den station, der har den 

bedste position, d. v. s. største højde, bedste 
antenne og kraftigste sender samt mest føl
somme modtager, og som iøvrigt har fundet 
et sted, der giver mange lange afstande, vil 
vinde i field-day konkurrencen. Tages anten
nen for sig ud af dette kompleks af mulig
heder, kan det ses, at det betaler sig at be
nytte en god retningsantenne. I almindelig
hed har der til field-day-arbejdet været an
vendt Yagi-retningsantenner i 1 plan og med 
elementantal fra 4 til 6. En 5 element anten
ne, godt udført, og med alle elementer i 1 
plan (vandret) vil være en type, der kan an
befales. Konstruktionen er meget enkel, an
tennen er meget let, og dens vindmodstand er 
lille, og den kan derfor placeres forholdsvis 
sikkert og enkelt på en høj mast, der ikke 
behøver at have ret svære dimensioner, når 
den som ovenfor angivet er godt afbarduneret.

Jeg skal anbefale en antenne, udført i di
mensioner som angivet i fig. 1, hvori alle mål

Fig. 1.

i mm er angivet. Reflektor og de tre direc
torer er af 6 mm kobber (det er ikke let at 
få sværere rør, men massive tråde af kobber
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eller messing, 5—6—7 mm tykke, eventuelt 
også aluminiumtråd, er velegnede til disse 
elementer, og længderne skal være som angi
vet, uanset tykkelser mellem 4 og 7 mm). 
Selve antennen er en foldet dipol, hvis gen
nemgående element er et aluminium- (eller 
messing- eller kobberrør), 14—18 mm i dia
meter, idet der optimalt er regnet med 15 mm 
diameter. Tilbageføringen er af 3 mm kobber
tråd, der ligger i en afstand fra antennen på 
15 mm (fra overflade til overflade). Kobber
tråden kan loddes direkte til antennerøret, 
(hvis dette er af kobber eller messing), i 15 
mm afstand fra enderne, og kan derpå buk
kes i stilling, eller antennerøret kan yderst 
ude klemmes fladt (som det ses på fotografiet 
af antennen), og tilbageføringen kan monte
res på 5/32 messingbolte. På midten samles 
foldningens 3 mm tråde til en 300 ohm feeder, 
lettest ved hjælp af en dobbelt kronemuffe.

Antennens forskellige elementer monteres 
på en træstok, 1700 mm lang og passende 
svær, f. eks. 20X30 mm. De 4 tynde elemen
ter kan sættes stramt gennem huller på tværs 
af bommen, eller de kan simpelthen slås fast 
med søm, f. eks. tagpapsøm. Ligeledes anbrin
ges selve antennerøret enten med søm eller 
skruer, idet der bores et par huller gennem 
antennerøret på midten til dette. Antenne
røret anbringes på træstokkens nedadvendte 
side, og kronemuffen for feederen sættes på 
plads ved hjælp af en skrue i den rigtige af
stand fra antennen. Feederen kan holdes fri 
af antennemasten ved at bindes op med sejl
garn, idet antennen kan støttes i stilling på 
masten ved hjælp af et par barduner, som det 
ses på fotografiet.

Antennen har et retningsdiagram, der frem
går af følgende målinger: Er spændingen i 
antennens frontretning 1 volt, målt på en 
modtagerantenne og et vhf-voltmeter i pas
sende afstand, vil spændingen ved forskellige

drejningsvinkler fra maksimalstrålingsret
ningen have følgende værdier: for 20°: 0,87 v, 
for 40°: 0,54 v, for 60°: 0,26 v, for 90° ca. 0 v, 
og for 180°: ca. 0,1 v. Diagrammet er typisk 
for en 5 element Yagi-antenne med ca. 0,2 
bølgelængde spacing mellem elementerne. 
Den foldede antennes dimensioner er således 
tilpasset, at der fremkommer ingen eller be
tydningsløse stående bølger på en 300 ohm 
feeder.

Antenner i 2 planer:
Hvis man nu vil arbejde med et noget større 

gain end den enkelte 5 element beam, der kon
servativt ansat vil give ca. 10 db mere end en 
alm. dipol, d. v. s. ca. 10 gange effektforstærk
ning såvel af det afsendte som det modtagne 
signal, må der en mere indviklet konstruktion 
til. Alle danske 2 meter amatørers gode ven, 
SM7BE, med QTH henholdsvis i Lund eller 
Bj erred, benytter til sine fremragende fine 2 
meter forbindelser en antenne, der principielt 
består af 2 stk. 5 element antenner, anbragt 1 
bølgelængdes afstand over hinanden, d. v. s.
i afstanden 2,06 m. Bygges 2 antenner med 
ganske samme mål som angivet ovenfor, og 
anbringes disse således, at de kan forbindes 
med 2 stk. 3 mm kobbertråde i en afstand af 
ca. 50 mm fra hinanden og med længden 2,06 
mm, kan hele dette antennesystem feedes på 
midten mellem de to antenner ved at koble et 
150 ohm twinleadbånd til de to 3 mm trådes 
midtpunkter. En feeder på 300 ohm giver for 
høje stående bølger, med mindre der anven
des matching stub, men en 150 ohm feeder vil 
give under 2 i SWR over hele 144—146 båndet
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med en sådan dobbeltantenne, og antennens 
samlede gain vil ligge omkring 15 db, en me
get høj værdi, ligesom udstrålingsvinklen vil 
blive meget flad. Men konstruktionen er na
turligvis mere indviklet end den enkle 5-ele- 
ment antenne, og den er tungere. Antennehøj
den over jorden må regnes som afstanden fra 
jordoverfladen til antennemidtpunktet, d. v. s. 
der hvor feederne er koblet til. Afstanden mel
lem forbindelsestrådene skal være overholdt,
3 mm tråd og 50 mm afstand, så der må benyt
tes et andet monteringssystem for tilkoblingen 
til de foldede dipoler. Der kan f. eks. anvendes
2 stykker af plexiglas med huller i passende 
afstand. Ligeledes kan det betale sig at mon
tere et stykke plexiglas ind, hvor feederen går 
på, og støtte isolationsstykket fra antennema
sten på en udligger, f. eks. af et stykke flad
jern.

En anden antenne i 2 planer er angivet i det 
fotografi, der viser placeringen af en lille dob
belt 4 element antenne i en tagetage. Her er 
der kun plads til 2 stk. 4 element antenner, og 
afstanden mellem dem er kun ½ bølgelængde. 
En sådan dobbelt 4 elementantenne kan frem
stilles udelukkende af 4—6 mm kobbertråd, og 
gain ligger over 10 db. Hver antennes elemen
ter har følgende dimensioner: Spacing 400 
mm; Reflektor 1030 mm; antenne, foldet rundt 
i 1 stykke, længde 970 mm; 1. director 930 mm 
og 2. director 915 mm. Afstanden mellem an
tenneplanerne er 1030 mm, og forbindelses
stængerne, af samme dimension som elemen
terne, har samme længde, medens deres ind
byrdes afstand er 30 mm. Antennesystemet er 
feedet på midten af forbindelsesstængerne med 
et 300 ohm kabel, d. v. s feedet over 1/4 bølge
længde afstande til hver enkelt af de 2 anten
ner. Stående bølger kan reguleres til et lavt 
minimum ved at variere lidt på afstanden mel
lem forbindelsesstængerne, men ca. 30 mm vil 
være omtrent optimum. Antennen giver en 
god, flad udstråling, men er lidt bredere i sit 
horisontale strålingsdiagram end en 5 element 
beam.

Til slut vil jeg bemærke: De, som første 
gang drager ud på 2 meter field-day skal helst 
benytte en beam svarende til den enkle 5 ele
ment type og prøve den ekstragodt af hjemme 
inden testen. De skrappere field-day-amatø- 
rer skulle forsøge med en beam af dobbelt
typen, f. eks. 5 element-typen med 1 bølge
længdes afstand, der formentlig er een af de 
bedste typer, som i øjeblikket er fremme. 
Denne antenne har været beskrevet i CQ i 
marts 1950 med mål og dimensioner, der meget 
svarer til de her angivne.

Med BC 624 på 2 meter.
Af A. Bergstrdm, OZ5AB.

Fra forskellige sider er VHF-udstvret SCR 
522 (senderen BC625 og modtageren BC624) 
strømmet ind over Danmark. Disse apparater 
lader sig forholdsvis let ombygge til 2 meter, 
og vi skal i dette og næste OZ kigge lidt på 
modtagerens ombygning. Vi begynder her 
med at vise det fuldstændige diagram over 
modtageren samt stykliste og rørbesætning, 
og i næste måned følger så selve ombygnin
gen med diverse diagrammer.

(Diagram og stykliste næste side).

V.  S. A.

Som tidligere omtalt er der kommet nye bestem
melser vedrørende amatørsendere i U. S. A. Neden
stående er en kort oversigt over de vigtigste æn
dringer. Særligt interesserede henvises til QST for 
marts 51, hvor de nye vedtægter er udførligt be
handlede.

Der er nu følgende 6 licensklasser:
Amateur Extra Class (ny).
Advanced Class (tidligere A).
General Class (tidligere B).
Conditionel Class (tidligere C).
Technician Class (ny).
Novice Class (ny).

Extra Class licens træder i kraft 1.—1.—52. Hertil 
kræves, at man har haft licens i en af de andre 
klasser (undtagen Novice og Technician) i mindst 
to år, at man består en morseprøve på 20 ord pr. 
minut, at man består eller har bestået den gældende 
skriftlige eksamen i teori og vedtægter samt består 
en ny skriftlig eksamen i den højere radioteknik. 
Amatører i denne klasse får foruden alle hidtidige 
privilegier en del nye, som dog endnu ikke er 
nærmere fastlagte.

Advanced Class er som nævnt den tidligere klasse 
A og amatører, der har licens i denne klasse, kan 
få fornyet deres licens til Advanced Class uden ny 
eksamen og beholder de hidtil gældende rettig
heder (inclusive tilladelse til at sende telefoni i 
75- og 20-meter båndene). Nye licenser i Advanced 
Class udstedes ikke før efter 31.—12.—52 og disse 
nye licenser gælder ikke til telefoni i de nævnte 
telefonibånd. Hertil kræves licens i Extra Class.

I de næste to klasser er der ingen ændringer.
Technician Class træder i kraft 1.—7.—51. Hertil 

kræves eksamen svarende til den tidligere klasse B 
og en morseprøve på 5 ord pr. minut. Tilladte fre
kvenser er alle højere end 220 Mc.

Novice Class træder ligeledes i kraft 1.—7. 51.
Hertil kræves en simpel skriftlig eksamen samt 
morseprøve på 5 ord pr. minut. Licensen gælder 
kun for eet år (de øvrige 5 år) og kan ikke fornyes. 
Hvis man ønsker at fortsætte efter eet års forløb, 
må man kvalificere sig til en af de andre klasser. 
I denne klasse må sendes telegrafi i båndene 3700— 
3750 og 26960—27230 kc og telegrafi og telefoni på 
145—147 Mc. Senderen skal være krystalstyret og 
max. input 75 watt.

92



Stykliste til BC624-A

Cla, b, c =
C2a. b, c. d, e =
C3a =
C3b =

36 pF min. 6 pF 
10 pF var.
36 pF var. min. 6 pF 

39,6 pF var. min. 6,5 pF

C4 : 
C5 : 
C6 : 
C7 : 
C8 : 
C9 : 
C10 : 
C11 : 
C12 : 
C13 : 
C14 : 
C15 : 
C16 : 
C17 : 
C18 : 
C19 : 
C20 : 
C21 : 
C22 : 
C23 : 
C24 : 
C24a: 
C25 : 
C26 : 
C27 : 
C28 : 
C29 : 
C30 : 
C31 : 
C32 : 
C33 : 
C34 : 
C35 : 
C36 : 
C37 : 
C38 : 
C39 : 
C40 : 
C41 : 
C42 : 
C43 : 
C44 : 
C45 : 
C46 
C47 
C48 
C49 
C50 ; 
C51 
C52 : 
C53 : 
C54 : 
C55 : 
C56 : 
C57 
C58 : 
C 59 
C60 
C61 
C62 
C63 
C 64 
C65 
C66 
C67 
C68 
C69 
C70 
C71 
C72 
C73

10
680
680
680
680
680
47

680
680

6800
680
680
680
680
47

680
680
680
220
15

680
6800
6800
6800

60
15
15
60

6800
6800

680
6800

69
15

680
60

6800
6800
6800
680

6800
6800

60
15
15
60

6800
6800

680
6800
6800

60
15
15
60

6800
47
0,1

6800
5

6800
100
0,1

5
6800

10
20

680
680
0,1
82

pF
pF
pF
pF
PF
pF
PF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
PF
pF
pF
PF
pF
pF
pF
pF
PF
pF
pF
pF
PF
pF
pF
pF
pF
pF
PF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
PF
pF
PF
pF
pF
pF
pF
PF
PF
PF
PF
pF
(211-B) μF 
pF
(212-D) μF  
pF 
pF 
(211 
(212

A) μF 
■C) μF

pF
(212
(212
pF
pF
(211
PF

•A) μF 
-B)μF

-C) μF

C74 = 680 pF
C75 = 680 pF
C76 = 680 pF
C77 = 680 pF
C78 = 680 pF
C79 = 680 pF
C80 = 1 (213) μF
C81 = 6800 pF 
C82 = 6800 pF 
C83 - 6800 pF 
C84 = 6800 pF 
C85 = 47 pF
C86 = 6800 pF 
L7 =       (227-4)
L8 =        (227-3)
L9 =        (227-2)
L10 =     (227-1)
RI = 470 kΩ
R2 = 100 kΩ
R3 = 3300 Ω 
R4   = 100 kΩ
R5 = 6800 Ω 
R6   = 10 liΩ
R7 = 270 kΩ 
R8     = 1 kΩ
R9 = 330 kΩ 
R10 =  4700 Ω 
R11 =   6800 Ω 
R12 =   3300 Ω 
R13 = 100 kΩ
R14 = 1,8 MΩ
R15 = 27 kΩ
R16 =    1200 Ω 
R17 =       560 kΩ
R18 = 10 kΩ
R19 =     270 kΩ
R20 =     2700 Ω
R21 = 100 kΩ
R22 =       390 Ω
R23 = 100 kΩ
R24 =       100 kΩ
R25 =     4700 Ω
R26 = 100 kΩ
R27 = 270 Ω
R28 = 100 kΩ
R29 = 100 kΩ
R30 =     4700 Ω
R31 = 1 MΩ
R32 =      470 Ω
R33 = 82 kΩ
R34 =      4700 Ω
R35 = 150 kΩ
R36 = 470 kΩ
R37 = 270 kΩ
R38 = 2,2 MΩ
R39 = 150 kΩ potm. (236)
R40 =       1800 Ω
R41 = 18 kΩ
R42 = 2,2 MΩ
R43 = 270 kΩ
R44 = 680 kΩ
R45 =       1500 Ω
R46 - 120 kΩ
R47 =      5600 Ω
R48 = 47 kΩ
R49 = 47 kΩ
R50 = 2 kΩ potm. (237)
R51 =     3300 Ω
R52 = 470 kΩ
R53 = 470 kΩ
R54 = 560 kΩ

9003 
9003 
12SG7 
12SG7 
12SG7 
12C8 
12J5GT 

= 9003 
9002 

12AH7 
12H6 
12A5
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Krystalstyret 2 meter sender
specielt beregnet for field day, og som styresender for hjemmestationen.

Af Gorm Niros, OZ9ROS.

Nar vi til sommer skal ud på field dag, så 
er nogle i stand til at transportere hele den 
store hjemme station ud, men hvorfor have 
dette store besvær? Resultaterne har vist, at 
det slet ikke er den store effekt, der gør ud
slaget, det er meget mere en god antenne og 
en god beliggenhed. Her viser OZ9ROS os en 
lille sender, som man faktisk godt kan drive 
på batterier, hvis der ikke kan skaffes elek
tricitet til veje. Og de resultater, der allerede 
er opnået med denne sender er ret enestående.

TR.

Det er efterhånden almindelig anerkendt 
blandt 2 meter folk, at en sender for 2 meter 
ubetinget bør være krystalstyret.

Normalt indebærer det at konstruere en 
krystalstyret sender for dette bånd et vist 
arbejde med at skaffe styring nok til de for
skellige trin, og specielt da udgangstrinet. 
Mange har på grund af manglende tålmodig
hed eller måleinstrumenter opgivet en ellers 
sandsynlig opstilling, fordi „der var for lidt 
styring" til udgangsrøret.

Man er så begyndt på en frisk med større 
rør i fordoblertrinene, udfra den særdeles 
logiske tankegang, at når man ikke kunne 
opnå den nødvendige virkningsgrad i et lille 
rør, kunne man fremskaffe den absolut kræ
vede styreeffekt ved at anvende et stort rør, 
der kunne tåle at få tilført stor effekt uanset 
om kun en brøkdel blev til nyttig energi, der 
kunne leveres videre. Berettigelsen af et så
dant argument kan diskuteres, men sikkert 
er det, at der kører mange 2 meter sendere,

hvor den samlede virkningsgrad er for ringe. 
Ved den samlede virkningsgrad forstås her 
forholdet mellem senderens udgangseffekt 
paa 2 meter og den samlede tilførte effekt fra 
alle de til senderen hørende anodespændings
kilder.

Mange kommercielle opstillinger har også 
en meget dårlig samlet virkningsgrad, selv 
om årsagen hertil vel næppe altid kan søges
i forhold analoge med de ovenfor omtalte.

Tager vi som et eksempel den kendte sur
plus sender for 2 meter BC625, som er blevet 
meget populær blandt amatører, vil vi se, at 
denne normalt opgives at kræve et anode
strømsaggregat på 300 volt ved 250 mA. En 
del heraf går dog til modulatordelen, men 
målinger viser, at der ikke går mere end 50 
mA til dette formål. D.v.s. at den samlede til
førte effekt er 300 X 0,2 = 60 watt. Målin
ger viser — forøvrigt i overensstemmelse 
med de for senderen opgivne data, at ud
gangseffekten maksimalt er 10 watt. Dette 
vil sige en samlet virkningsgrad paa Ve. 
Mange amatørsendere for 2 meter arbejder 
med en endnu ringere samlet virkningsgrad.

Man kan nu spørge, om dette forhold i og 
for sig har nogen betydning? Hertil kan sva
res, at elektricitetsregningen i alle tilfælde 
bliver større end strengt nødvendigt. Dette 
spiller under normale forhold ikke nogen 
større rolle. Tungere vejende er imidlertid 
den kendsgerning, at anskaffelsesprisen for 
en netdel er nogenlunde proportional med 
den effekt, delen skal afgive. Ligeledes vil 
prisen for de større rør i senderens fortrin 
være væsentlig kostbarere end de almindelige 
modtagerrør, som man i en fornuftig dimen
sioneret sender kan anvende i samme trin. 
Foruden den økonomiske synsvinkel, er der 
den plads- og vægtmæssige synsvinkel. En 
fornuftig dimensioneret sender vil fylde gan
ske væsentlig mindre end en sender, der 
„skyder spurve med kanoner", subsidiært 
styrer det ene 829 B med det andet.

At det er teknisk utilfredsstillende, at f. 
eks. anvende et 807, hvor den ene halvdel af 
et ECC91 lige så godt kunne være brugt, er
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en sag for sig, som vi ikke skal gå nærmere 
ind på. Følelsen heraf har vi sikkert alle 
umiddelbart.

Disse tilsyneladende småproblemer vokser 
sig store og betydningsfulde, når tanken om 
en sender til field day kommer frem.

Når grejet skal ud i marken (eller helst op 
på et bjerg) og arbejde, er det af allerstørste 
vigtighed, at

1) apparatet fylder mindst muligt og vejer 
mindst muligt,

2) den tilhørende ensretter ikke skal trans
porteres på en særlig lastvogn,

3) der er anvendt så få rør som muligt og 
af så billig type som muligt, samt at alle rør 
helst er af samme type.

Medens punkt 1 ikke behøver at uddybes 
nærmere — de færreste amatører råder over 
en bil —, kan punkt 2 suppleres med ønsket 
om, at senderen eventuelt skal kunne dri
ves fra batterier, idet der jo findes mange 
fortrinlige 2 meter field day positioner, hvor 
der ikke er nettilslutningsmuligheder. Her er 
det klart, at man ikke alene må se på den 
samlede virkningsgrad, men også på det ab
solutte Torbrug. Dette vil naturligvis i første 
række være afhængigt af, hvor stor energi, 
man ønsker tilført antennen. Erfaringen vi
ser, at dersom man har en blot nogenlunde 
god position, spiller det ikke særlig stor rolle, 
hvor meget effekt der udstråles, alle andre 
forhold holdt konstant (antenne etc.). Natur
ligvis vil den styrke, man rapporteres med, 
være afhængig heraf, men i så ringe grad, 
at man vel næppe vil komme ud for i prak
sis ikke at kunne få en forbindelse, fordi rnan 
har for ringe effekt på senderen.

Erfaringer fra tidligere field days viser, at 
med et output på 2—3 watt kan man gøre

sig fint gældende. Denne effekt er samtidig 
passende for en styresender for hjemmesta- 
tionen, idet det er nok til at styre selv et 
829B til „fuld gitterstrøm1 og gøre det på 
mest økonomisk vis.

Dersom der er en blot nogenlunde samlet 
nyttevirkning på styresenderen, vil den sam
lede nyttevirkning på hele hjemmestationens 
sender — altså styresender plus PA-trin — 
hovedsagelig være bestemt af nyttevirknin
gen i PA-trinet. (Selvfølgelig forudsat, at 
man ikke anvender de 2 watt fra styresende
ren til at styre et PA-trin, der afgiver tre.) 
Det er indlysende, at den samlede nyttevirk
ning for en lille sender vanskeligt kan blive 
så god som en stor senders.

Den her viste konstruktion opfylder for
uden kravet om krystalstyring, de under 1,
2 og 3 nævnte punkter, og giver 3 watt fra 
sig uden at bruge mere, end at den med rime
lighed kan drives fra batterier. En egentlig 
batterisender er det naturligvis ikke, idet en 
saadan med de typer batterirør der kendes 
ikke er særlig nem at konstruere (der ses 
her bort fra røret DC80, idet dette er oppe 
i en nærmest uanstændig pris).

Kravet om et ringe absolut forbrug er til 
en vis grad i modstrid med kravet om en stor, 
samlet nyttevirkning, og den her viste kon
struktion har da også „kun“ en samlet nytte
virkning på 1/6, men det absolutte forbrug er 
ringe, og anvendes senderen som styresender 
for et 829B vil den samlede nyttevirkning 
nemt kunne bringes op på ½, altså 3 gange 
så meget som for SCR 522 (BC625).

Da mange amatører påstår, at der skal stor 
effekt til at styre 829 B, vil det måske være 
på sin plads at forsvare dette rør i den hen
seende her.



Senderen sel fra bunden

Det kan nævnes, at målinger har vist, at 
med 1,5 watt fra styresenderen og ca. 1 meter 
twinlead til PA-trinet kan 829B styres fuldt 
ud til den rigtige gitterspænding og strøm. 
(Gitterspænding opnås ved gitterafleder, som 
er oftest anvendt). Dataene for røret siger 
0,8 watt, men dette er sikkert eksklusive 
kredstab, og tilmed er der i dette tilfælde her 
beskrevet et mindre tab i twinlead’en. Nor
malt bør man altid have ca. det dobbelte af 
det, der kræves i følge dataene, til rådighed. 
Den beskrevne sender, med sine 3 watt out
put,, giver altså rigeligt til at styre 829B.

Gennemgang af diagrammet:
Senderen består af 4 trin og indeholder 

ialt 3 rør af typen ECC91 (6J6). Vi betragter 
først røret længst til venstre i diagrammet. 
Den første sektion arbejder som almindelig 
krystaloscillator med et 24 MHz krystal. Der
som et sådant ikke haves, kan kredsløbet ved 
en mindre ændring bringes til at arbejde med 
et 8 MHz krystal, forsåvidt dette er af en så
dan art, at det kan svinge på sin tredje me
kaniske harmoniske. (I håndbogens kapitel 
11 findes et sådant kredsløb omtalt, ligeledes
i mange amerikanske konstruktioner). Ano
dekredsen er afstemt til 24 MHz, og fra denne 
føres HF spændingen ind på anden halvdel af 
første rør, denne halvdel arbejder som fre
kvensfordobler, idet anodekredsen på denne 
sektion er afstemt til 48 MHz. Anodekredsen 
er HF jordet i midten, idet næste trin er et 
push-pull trin, som kræver to styrespændin
ger 180 grader faseforskudt. Anodekredsen er 
vist afstemt med en enkeltkondensator, det 
vil være mere korrekt at afstemme med en 
split-stator eller en butterfly, men det er ikke 
nødvendigt. Modelapparatet anvender en al
mindelig enkeltkondensator.

Over kredsens ene ende ligger rørets ud
gangskapacitet, og der burde teoretisk kom
penseres for den herved indførte skævhed, 
f. eks. ved at lægge en tilsvarende kapacitet 
over den anden ende, men det er ikke nød
vendigt i praksis. Næste trin arbejder som 
tripler. Styringen tages via smaa keramiske

kondensatorer på 50 pF. Triplerens anode
kreds. der er afstemt til 144 MHz. med en 
Philips Butterfly på 2 gange 6.4 pF kobler 
induktivt til PA-trinets gitterspole. PA-trinet 
er også push-pull koblet og gitterspolen er 
uafstemt, men ret fast koblet til triplerens 
udgangskreds. I PA-trinets gitterforbindelse 
kan som vist et milliamperemeter indskydes. 
Dette letter indstillingen af senderen, men 
instrumentet behøver normalt ikke at være 
indskudt, da senderen, når den først er trim
met, ikke behøver røres, med mindre man da 
skifter til et andet kanalkrystal.

PA-trinet er neutraliseret, idet det består 
af trioder. Neutraliseringskondensatorerne 
består af 2 længder 72 Ohms twinlead, een 
for hver i diagrammet vist neutraliserings- 
kondensator. Begyndelseslængden kan være 
ca. 10 cm for hver. PA-trinets udgangskreds 
er ganske mage til triplertrinets udgangs
kreds, og antennelinken kobler hertil.

Komponenter:
I VHF-kredsløb bør kun anvendes første 

klasses komponenter. Alle afkoblings- og 
overføringskondensatorer er keramiske, til
svarende gælder rørsokler. Alle spoler er 
viklet på luft med svær stiv kobbertråd, 
emailleisoleret. Forsølvning kan anvendes, 
men betaler sig næppe.

Alle komponentværdier er opført på dia
grammet, på nær spoledata, som er som 
følger:

Oscillatorspole: 18 mm indv. diam., 12 mm
lang, 1,5 mm tråd, 7 vind

Doblerspole: 16 mm indv. diam, 17 mm
lang, 1,5 mm tråd, 8 vind.

Triplerspole: Som PA-anodekred.
PA-gitterspole: 13 mm indv. diam, 7 mm 

lang, 1,8 mm tråd, 3 vind.
PA-anodespole: 13 mm indv. diam, 17 mm 

lang, 1,8 mm tråd, 2 + 2 v.
Antennespole: Som gitterspole, men kun

2 vindinger.

Opbygningen:
Fremgår af fotografierne. Alle ledninger 

må være så korte som overhovedet muligt, 
og isolationsmateriale bør undgås. Soklerne 
bør vendes således i chassiset, at den mest 
hensigtsmæssige ledningsføring, d. v. s. den 
korteste, opnås. Antennelink og krystal mon
teres med hver sit trolitulpanel, for hvilke 
der bores tilstrækkelig store huller i chas
siset. Bemærk tilsvarende for opstillingens 
to første variable kondensatorer, der DC-
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mæssigt ligger på spænding i forhold til 
chassiset. Den viste HF drossel i triplerens 
anodekreds kan eventuelt udelades, ellers be
står den af 4 gange 6 vindinger 1 mm email- 
leisoleret tråd på en form ca. 10 mm tyk. HF- 
droslen i PA-kredsen kan forsøges udeladt, 
den bør være anderledes viklet end gitter
kredsens drossel, kan f. eks. bestå af en 6 mm 
form beviklet med ca. 30 vindinger 0,5 mm 
tråd, tæt viklet.

Indstilling af senderen:
Forbindelsen til modulator afbrydes, her

ved afbrydes PA-trinets anodespænding. 
Første indstilling af senderen bør foretages 
med ikke over 130 volt anodespænding.

Et milliamperemeter indskydes i serie med 
plus 130 volt.

Kry taloscillatorens anodekreds drejes igen
nem, til et dyk i anodestrøm konstateres. Der 
indstilles, til dette dyk er størst muligt, hvor
efter kondensatoren drejes en anelse mere ud, 
end svarende til denne indstilling, for at sikre, 
at krystaloscillatoren vil forblive i sving, selv 
om en lille netspændingsændring eller lig
nende skulle indtræde. Derefter drejes dob- 
lerens anodeafstemningskondensator igen
nem. Ved en indstilling svarende til konden
satoren ca. halvt inddrejet, ses et lille dyk i 
anodestrøm. Dette finindstilles, hvorefter 
anodekredsen paa tripleren drejes igennem, 
indtil et i PA-trinets gitterledning indskudt 
milliamperemeter (fuldt udslag for ca. 10— 
25 mAmp.) slår mest muligt ud. Dette udslag 
skal være ca. 10 mA. Drejes nu — stadig 
uden anodespænding på PA-trinet — dettes 
anodekondensator igennem, vil ved en vis 
indstilling gitterstrømmen give enten et dyk 
eller en stigning. Dette skyldes tilbagevirk
ning gennem gitter/anodekapaciteten. Denne 
skal udbalanceres. Dette gøres med de viste 
neutraliseringskondensatorer, som beskrevet 
bestående af twinlead.

Det ene stykke twin lead er med sine to 
ledere i den ene ende forbundet til gitter på 
det ene rør med den ene leder og anode på 
det andet rør med den anden leder. De to le
dere ender blindt i den anden ende af dette 
stykke twinlead. Det andet stykke twinlead 
forbindes tilsvarende, idet i ovenstående be
skrivelse af operationen ordet gitter erstattes 
med ordet anode og omvendt. De to stykker 
twinlead skal hele tiden være nøjagtig lige 
lange og være placeret symetrisk med hensyn 
til chassisets længdeakse. Med en bidetang 
klippes nu et lille stykke af hver, indtil man 
ved gennemdrejning af anodekondensatoren

i PA-trinet ikke kan konstatere nogen va
riation i gitterstrømmen. Skulle gitterstrøm
men blive mindre, når bidetangen har været 
anvendt, må triplerens anodekondensator 
efterindstilles hver gang. Når trinet er neu
traliseret, tilsluttes — f. eks. ved at kortslutte 
modulatorklemmerne, anodespænding til PA- 
trinet. Med en lille lommelampepære over 
antenneklemmerne konstateres resonans i 
anodekredsen, og derefter kan antennen til
sluttes. Det kan betale sig at eksperimentere 
med koblingen mellem spolerne mellem trip
ler og PA og mellem PA og antenne.

Med 200 volts anodespænding og et samlet 
forbrug af ca. 80 mA var den målte udgangs
effekt 3 watt (målt på bolometerbro). Ved 
180 volt var output 2,5 watt. Udgangstrinet 
trækker 30 mA ved 200 volt, og de viste 
værdier. Dette svarer til en virkningsgrad 
på 50 pct., hvilket er rigtig pænt. Modulato- 
ren kan være et enkelt 6AQ5 eller et EL41, 
hvortil er koblet på gittersiden en mikro- 
fontrafo og en kulkornsmikrofon, medens på 
anodesiden en modulationstrafo med et om
sætningsforhold passende til EL41 eller 6AQ5 
til 7 kOhm kobler modulationen ind som vist 
på diagrammet. Selv med en kulkornsmikro
fon lyder modulationen fint på den lille sen
der, og der kan moduleres fuldt ud uden for
vrængning.

PS.: OZ7EU har kigget lidt i rørlisterne fra 
Tungsram, og fundet ud af, at der eksisterer 
et „6J6“ for universaldrift, nemlig røret 19J6. 
Dette kan umiddelbart indføres i opstillingen 
her, når de gængse forsigtighedsregler for 
universaldrift iagttages.

For field day brug kan røret også have stor 
interesse, idet det er behageligere at skaffe 
glødeefekt fra batterier ved større spænding, 
men lavere strøm end gældende for 6J6 glø
detrådene.

OZ7EU vil muligvis komme tilbage til kon
struktionen af en 2 meter universalsender.

På genhør field day. 9ROS.

Ti for een!
Til EDR’s arkiv mangler vi et 

eksemplar af OZ for september 1943. 
Skulle nogen være i besiddelse af 
dette nr. og vil overlade det til EDR, 
gives 10 andre eksemplarer af nyere 
OZ i bytte. Skriv venligst omgående 
til OZ5AC i Odense.
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Supermodulation.
(En vurdering og et indlæg i diskussionen.)

Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

I 1942 fik Taylor amerikansk patent på 
sin „supermodulation”. Efter krigen er prin
cippet blevet offentligt kendt, og har affodt 
megen diskussion. Vi har selv her i OZ, 
presset af læsernes interesse, bragt en ar
tikel om en supermoduleret sender, det har 
vel forøvrigt de fleste radioblade verden 
over, men indenfor teknisk stab har der 
stedse været en vis utilfredshed med, at der 
ikke er fremkommet nogen antagelig forkla
ring på, hvorfor denne modulationsart skulle 
have så mange fordele fremfor andre modu
lationsarter, og i og for sig heller ikke nogen 
fyldestgørende forklaring på selve virke
måden. OZ7T, som har været levende inter
esseret i spørgsmålet, bringer her et indlæg, 
som sikkert vil bringe røre i andedammen.

TR.

„Men han har jo ingen klæder på!“ sagde 
det lille barn i H. C. Andersens eventyr „Kej
serens nye klæder“. — Er der „stof“ i Tay- 
lors „Supermodulation", som nogle påstår, 
eller er der, som andre siger, kun tale om et 
dygtigt gennemført bluff-kunststykke, vævet 
af tågestof og prydet med forziringer af di
skrete dollar-tegn? — Det er vist ganske vig
tigt at få et svar på dette spørgsmål. Mange 
har jo til dato stillet spørgsmålet, og nogle 
har forsøgt at besvare det. Nu vil jeg også 
forsøge at gøre det.

Hvis man skal tro Taylor, har han udviklet 
et nyt og simpelt modulationssystem, som 
indebærer følgende fordele:
1) Reduktion af BCI (idet „splatter” ikke 

optræder ved kraftig modulation).
2) En fordobling (eller endnu mere) af sen

derens samlede virkningsgrad.
3) En 1 kW sender kan moduleres fuldt ud 

med kun 8 Watt LF-effekt.
4) En væsentlig forbedring af virknings

graden i udgangstrinet.
5) Stor effekt kan opnås med relativt små 

rør ved talemodulation, idet belastningen 
kun optræder i „spidserne”.

6) En „kommunikations-effektivitet”, som 
er større end ved normale systemer, stør
relse og vægt forudsat lige.

7) Samme fordeling af effekten for bære
bølge og sidebånd, som man har ved 
bredbånds FM med 30 kHz frekvens
sving og 15 kHz modulationsfrekvens.

8) En betydelig formindskelse af støj
niveauet i modtageren.

Det er helt klart, at hvis et nyt modula
tionssystem virkelig kunne opfylde alle de 8 
ovennævnte løfter, ville alle være glade, 
amatører såvel som kommercielle. Hvis man 
vil prøve at vurdere sandheden i påstandene, 
må man nødvendigvis gennemlæse Tavlors 
originale artikel. Den står i „Radio News” for 
september og oktober 1948. Mange har vel 
læst artiklen, og det har jeg nu også gjort. 
Ganske sikkert er mange — som i „Kejserens 
nye klæder” — blevet mægtig imponerede. 
Det var dog som bare pokker! — Men et lille 
barn, jeg siger ikke navnet, sagde ganske 
ærligt forleden dag „jeg forstår ikke et muk 
af det hele”. Det siger jeg også nu, og her
med risikerer jeg selvfølgelig, at resten af 
denne artikel ikke vil blive læst.

Jeg kører dog videre med forholdsvis frisk 
mod og foreslår, at vi kigger lidt på de 8 
løfter, Taylor har givet os, og at vi prøver 
at resonnere lidt over, hvad de indebærer. Vi 
må stille det lidt skematisk op:
A) Nr. 3 siger, at der må være tale om git

termodulation af én eller anden art. Nr.
2 siger noget lignende. Nr. 4 siger des
uden, at der er tale om modulation med 
høj virkningsgrad, ellers kun kendt ved 
anodemodulation.
Altså: Taylormodulation er gittermodula
tion med høj virkningsgrad.

B) Nr. 6 og 7 siger noget om, at effektfor
delingen mellem bærebølgen og sidebån
dene er anderledes end ved „normal” mo
dulation. Ved „normal” modulation kan 
den samlede sidebåndseffekt højst blive 
lig med bærebølgeeffekten, hvis „splat
ter” ikke skal optræde. Ved „supermo
dulation” må sidebåndseffekten derimod 
gerne blive højere end bærebølgeeffek
ten. Dette skulle netop være systemets 
centrale idé og betinge den forbedrede 
„kommunikations-effektivitet”. At dette 
er idéen, står med rene ord i indlednin
gen til Taylors artikel i sept. 1948 Radio 
News.
Altså: ved Taylor-modulation kan side
båndseffekten væsentligt overskride bæ- 

bølgeeffekten.
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C) Nr. 1 siger, at der optræder ikke „splat
ter" ved supermodulation. Dette må be
tyde, at bærebølgekonturen (som iagt
taget på skærmen af et oscilloskop) må 
gengive den påtrykte LF-modulation 
uden formændring som for eksempel ved 
begrænsning (afladning) eller „mere- 
opad-end-nedad-modulation“. Begge ar
ter af formændring vil nemlig frembringe 
sidefrekvenser, som ligger længere fjer
net fra bærebølgefrekvensen end modula
tionsfrekvensen. På den anden side er su
permodulation en modulationsart med to 
sidebånd og fylder derfor (frekvensmæs
sigt) ganske som et amplitudemoduleret 
signal.
Altså: Taylormodulation fylder frekvens
mæssigt et bånd, som er det dobbelte af 
den højeste modulationsfrekvens, altså 
samme båndbredde som ved amplitude

modulation.
Som bekendt beror Taylors supermodula

tion på et sammenspil mellem to rør, der 
begge tilføres såvel HF som LF. Output for
enes i en fælles anodekreds. Vi bringer ikke 
noget diagram*), da metoden, hvormed funk
tionerne udføres, i denne forbindelse er 
uvæsentlig. Vi nøjes med at kigge på output
kurveformen, som Taylor viser detailleret i 
oktober-nummeret. Det vises i fig. 1, og den 
tegner sig som en smukt amplitudemoduleret 
HF. Den er sammensat af to dele, den ene 
vist med lodret, den anden med vandret skra

Fig. 1.

vering. Den lodret skraverede part skulle re
præsentere output af det ene af rørene, „puls- 
røret"; den vandret skraverede part skulle 
være den til enhver tid eksisterende „bære
bølge", som hovedsagelig leveredes af det 
andet rør.

Under modulation „opad" skulle „bære
bølgen" i følge tegningen tage en tur „nedad", 
så der kan blive plads til endnu mere „opad- 
modulation". Under „nedad-modulation" 
kommer „bærebølgen" netop i rette tid op 
igen, så nullinien ikke bliver nået, hvorved 
forvrængning ville opstå. En heldig følge af 
reduktionen af „bærebølgen" under positiv 
modulation er, at der da ikke dannes bære
bølgefløjt med andre stationers bærebølge 
på nabofrekvenser!

Vi har altså — stadig ifølge Taylor — en 
meget kraftig modulation, d. v. s. stor side
båndseffekt forenet med meget lille bære
bølgeeffekt uden at forvrængning opstår: 
nullinien bliver ikke tangeret under negativ 
modulation, og da „bærebølgen" viger under 
positiv modulation, nåes affladning foroven 
heller ikke.

Nu kan jeg ikke mere: mage til omgang 
vrøvl skal man lede længe efter. Det tegnede 
output — uanset hvorledes det er frembragt 
— repræsenterer ganske almindelig AM med 
henved 95 % modulation af en konstant bære
bølge, hvis amplitude er givet ved den punk
terede linie mærket „N“. Bærebølgeeffekten 
er større end den samlede sidebåndseffekt 
ganske som ved korrekt AM. Der kan ikke 
være nogensomhelst forskel at høre mellem 
dette signal og et AM-signal med samme bæ
rebølge og samme modulationsdybde.

Da den fyldige originale artikel fortsætter 
i samme spor og med et væld af ukorrekte 
oplysninger, hvoraf den ene bygger på den 
næste og så fremdeles, vil jeg afholde mig 
fra trætte OZ’s læsere med mere vrøvl.

Der er tidligere udviklet modulationsprin
ciper, der muliggør gittermodulation med høj 
virkningsgrad. Terman og Doherty har angi
vet sådanne metoder. Det er muligt, at Taylor 
nu har lavet et nyt og bedre system (fordi 
det tilsyneladende er simplere), og i så til
fælde kan man ikke blankt afvise den mulig
hed, at man med fordel kan taylor-modulere 
en sender. Men det er efter min mening al
deles ansvarsløst at fremføre et nyt (og må
ske i visse henseender brugbart) system med 
et sådant væld af forkerte angivelser og be
tragtninger.

Jeg hører for mit indre øre indvendinger: 
den og den har hørt den eller den amatør, 
som brugte supermodulation, og han var
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Til vore annoncører!

usædvanlig kraftig. Javel, enhver  modulation 
kan være kraftig, og den vil lyde endda kraf
tigere, hvis man giver modulationskontrollen 
en ekstra drejning opad. Men lyder det bedre, 
og er det da mere forståeligt? Nej, og atter 
nej. Begrænsning med efterfølgende filtrering 
kan give en forøgelse af LF i modtageren og 
også bedre forståelighed, men Taylor nævner 
intet om begrænsning, hverken af HF eller 
af LF.

Ifølge Taylor er den såkaldte 900-A sender, 
i hvilken der anvendes supermodulation, i 
stort tal blevet benyttet af amerikansk mili
tær. Er dette da ikke tilstrækkeligt bevis for, 
at systemet holder hvad det lover? Mit svar 
er da, en 900 Watt AM-sender er selvfølgelig 
anvendelig til udsendelse af musik og tale 
uanset hvorledes man frembringer de ampli
tudemodulerede 900 Watt. Man kan gøre det 
på mange måder, og nogle er vel billigere 
end andre. Det er muligt, at supermodulation 
kan opfylde fordringen billigst, men det har 
Taylor i hvert fald intet bevis ført for.

Det var min ærlige hensigt, da jeg påtog 
mig at skrive denne artikel, at indlede en 
fuldkommen saglig og upartisk diskussion om 
supermodulation. Sagligheden kan forhåbent
lig ikke omdiskuteres; derimod har jeg ikke 
kunnet undlade at tage tydelig stilling. Skal 
jeg beklage det? Nej, nu måtte jeg have lidt 
luft.

DX -jægeren

Mange OZ’ers gode ven PY2JU og hans smukke
station.
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Det meddeles herved, at EDR pr. 1.  
maj 1951 selv overtager tegningen af 
annoncer til OZ.

Alle henvendelser angående annon
cer bedes rettet til sekretæren, Henry  
Larsen, Mågevej51, København NV.

Forretningsudvalget.

Arrangementskalender
Foredraget den 25. maj udskydes p. gr. af 

indtrufne omstændigheder til næste sæson.

Rævejagtsprogram for København 1951: 
2. juni (nat). 17. juni (dag). 29. juli (dag). 18. 
august (nat). 19. august (dag). 15. sept. (nat). 
30. sept. (dag).

Rævejagtsprogram for Odense 1951: 9. juni 
kl. 22 (nat). 10. juni kl. 8 (dag). 4. august kl. 
kl. 22 (nat). 2. sept. kl. 9 (dag). 29. sept. kl. 20 
(nat).

Aalborg afdelings rævejagter: 5. juni. 24. 
juni. 5. august. 23. august. 9. september.

19.—20. maj: RSGB 144 mc/s contest.
2.—3. juni: RSGB national field day. —

USKA national field day. — EDR national 
field day.

8. juli: RSGB 144 mc/s field day.
22. juli: USKA 144 mc/s test.
18.—19. august: EDR VHF-dag.
Okt.: EDR marathontest.
13.—14. okt.: USKA VHF.
1.—2. dec.: RSGB europ. DX-contest CW.
8.—9. dec.: RSGB europ. DX-contest, fone.
26. dec.: EDR juletest.

Alle meddelelser til kalenderen bedes sendt 
til OZ2KG, Oskar Hansen, Kochsgade 73, 
Odense.



Fig. 1 Fig. 2 a lig. 2 b Fig. 3

mum anodestrøm med den variable dreje- 
kondensator C, svarer dette til, at anodekred
sens impedans (impedansen over klemmerne 
1—2) er størst mulig og samtidig ren ohmsk. 
Størrelsen af den impedans, der ved resonans 
fås over klemmerne 1—2, er afhængig af fre
kvens, L og C og ikke mindst af den ohmske 
modstand, der findes i kredsen. Jo større 
kredsens ohmske modstand er, jo mindre er 
kredsens resonansimpedans og jo mindre ud
præget bliver dykket i anodestrømmen ved 
indstilling til resonans. Hvis anodekredsen 
sidder i en senders udgangsforstærker (PA- 
trinnet), er den i almindelighed belastet med 
en antenne, (som eventuelt kan være tilkob
let gennem en fødeledning) og denne belast
ning bevirker, at udgangskredsen tilsynela
dende får en større ohmsk modstand. Kred
sen med den ohmske modstand kan se ud som 
vist fig. 2a. Antennen kan f. eks. være til
koblet som vist på fig. 2b, altså ved induktiv 
kobling. Afstemmes kredsen med kondensa
toren C (fig. 2b) til minimum anodestrøm, 
vil der samtidig være maksimum strøm i an
tennen, såfremt trinnet er stabilt, altså fri 
for fremmede svingninger. Er trinnet derimod 
ikke stabilt, hvilket f. eks. kan skyldes en 
forkert indstillet neutrodynkondensator, fin
der en tilbagevirkning sted fra anodekreds
løb til gitterkredsløb, som bevirker, at an
tennestrømmen ikke bliver maksimum ved 
den indstilling af kondensatoren C, som giver 
minimum anodestrøm. Denne prøve kan for
øvrigt benyttes ved indregulering af neutro- 
dynkondensatoren.

Ingeniør Søren Gregersen fortæller i denne 
artikel lidt om de problemer han til daglig 
under sit arbejde paa Skamlebæk Radio kom
mer ud for. TR.
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Afstemning af udgangskredsløb.
Af ingeniør Søren Gregersen.

I almindelighed foretages afstemningen af 
en hf-forstærkers anodekreds på den måde, 
at man ved hjælp af en variabel spole eller 
en variabel kondensator indstiller til mini
mum (dyk) i forstærkerrørets anodestrøm. 
Ser forstærkerkredsløbet ud som vist ske
matisk på fig. 1, og der afstemmes til mini-

Hvis resonansafstemningen i fig. 2b fore
tages ved at variere spolens selvinduktion 
f. eks. med et variometer, vil man opdage, at 
det ikke er muligt at få minimum anodestrøm 
og maksimum antennestrøm ved samme spo
leindstilling; det vil sige, at trinnet arter sig 
som om det ikke var stabilt. Selvfølgelig skal 
trinnet arbejde stabilt, og derfor prøver man 
sikkert endnu engang at efterindstille den 
eventuelle neutrodynkondensator efter en af 
de utallige mere eller mindre anvendelige 
metoder, og når man mener, at resultatet her 
er godt, forsøges igen med tilkoblet antenne 
(forsøg gøres altid med kunstantenne!) og 
igen opdager man, at der ikke er overens
stemmelse mellem minimum anodestrøm og 
maksimum antennestrøm. Grunden hertil er 
simpelthen den, at en sådan overensstemmel
se ikke er mulig ved afstemning efter omtalte 
fremgangsmåde.

Ved hjælp af den variable spole, kan man 
udmærket afstemme til minimum anodestrøm, 
men denne afstemning svarer ikke til, at im
pedansen over klemmerne 1—2 er ren ohmsk; 
den indeholder en reaktiv komponent, og 
derfor kan der ikke ved denne indstilling 
overføres maksimum effekt til antennen.

Indstiller man i stedet for til maksimum 
antennestrøm, vil denne indstilling ikke svare 
til maksimum impedans over klemmerne 1-2 
og som følge heraf heller ikke til minimum 
anodestrøm.

Som det ses, er det en uheldig form for 
anodekredsafstemning, idet kredsen ikke kan 
afstemmes efter de sædvanlige kriterier, og 
den bør ikke anvendes, da den kan volde 
store kvaler. Til trods herfor anvendes kreds
løbet, og en senderfabrik giver følgende an
visning for afstemning af en sådan kreds: 
Først indstilles normalt til minimum anode
strøm ved hjælp af variometer. Derefter ind
stilles variometret mod højere frekvens, ind
til rørets anode lyser mindst muligt. Virk
ningsgrad og udgangseffekt skulle herved for
bedres noget. — Ja, der er mange måder at 
gøre en ting på, men man skulle umiddelbart 
synes, at det var bedre at lave kredsløbet, 
sådan at det kan afstemmes på normal måde.

Kredsløbet, der er vist på fig. 2b med vari
abel L, er ikke det eneste, der ikke kan af
stemmes på normal måde; på fig. 3 er vist 
det fundamentale uafstemmelige kredsløb. I 
praksis vil det sige, at kredsløbet ikke kan



I BC 348R kan de ekstra komponenter let 
anbringes på indersiden af det firkantede 
dæksel til højre for skalaen, der dækker MF- 
rørets ledningsføring. Se fotografiet figur 2, 
der viser komponenternes anbringelse.

Figur 2.
Hvorledes de få ekstra komponenter let  anbringes  

bag på dækslet .

Instrumentets skala kan naturligvis kali
breres direkte i S-grader. I den originale ud
førelse varierede aflæsningen på instrumentet 
i forhold til indgangsspændingen som angivet 
i tabel 1.

Indgangs
spænding

Visning på instrument: 
0—1 mA 0—100 mA

μV mA ma

1 0 0
10 0,01 4

100 0,34 47
1.000 0,52 69

10.000 0,62 84
100.000 0,70 95

(Efter R.S.G.B. bulletin, april  1950
.A.J. Bayliss,  B.Sc. Bearbejdet af OZ-I)R 064)
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afstemmes, når belastningen indkobles i serie 
med den reaktans, der varieres ved afstem
ningen.

På fig. 4a—e er vist en række kredsløb, 
som ikke kan afstemmes med de reaktanser, 
der er vist variable. Fig. 4b er en temmelig 
anvendt kobling, som kan gøres afstemmelig 
ved at indføre en afstemningskondensator* 
som vist punkteret.

Det er dog ikke helt rigtigt, at de omtalte 
kredsløb ikke kan afstemmes; ved hjælp af 
en højfrekvens målebro, er det muligt at ind
stille kredsene sådan, at impedansen over 
klemmerne 1—2 bliver ren ohmsk, men mon 
ikke de fleste vil foretrække, at kredsene kan 
afstemmes uden at senderen helt skal skilles 
ad, — og derfor: benyt aldrig de viste kreds
løb, de giver kun besvær.

Litteratur: E. K. Sandeman, Radio Engineering, 
volume 2, side 401 f. f.

DR=rubrikken.
Et simpelt S-meter for BC 348 o. 1.

S-meterkredsløbet, som skal beskrives i det 
følgende, har været anvendt med held i en 
BC 348R; dog kan det naturligvis i lignende 
udførelse tilpasses andre modtagere med AVC.

Strømskemaet fremgaar af figur 1. Der an
vendes foruden R1 og Cl, der allerede findes i 
modtageren, to nye modstande, R2 og R4, et 
potentiometer, R3, hvis værdier alle i det fore
liggende tilfælde fremgår af tabellen under fi
guren, samt et passende instrument. I praksis 
har det vist sig, at enten et 0-1 mA instrument 
med ca. 100 ohms indre modstand eller et 
0-100 mA med ca. 1000 ohms indre modstand, 
vil give tilfredsstillende resultater. Instru
mentet kan om ønskes indskydes ved hjælp af 
en jack, der slutter, når instrumentet fjernes.

Opstillingen virker som følger: R3 indstilles 
således, at der uden signal på modtagerens 
indgang og med AVC’en i funktion, intet ud
slag er på instrumentet. Når et signal modta
ges, forøger AVC’en MF-rørets negative git
terforspænding. Herved falder skærmgitter
strømmen, hvorved skærmgitterets spænding 
bliver mere positiv. Derfor går der strøm gen
nem instrumentet, en strøm, der vokser med 
voksende signalstyrke.

En S-grads-inddeling kan f. eks. foretages 
som vist i tabel 2, hvor der er gået ud fra 
anvendelse af 100 μA-instrumentet samt at 
S1 svarer til 1 μV, og at en S-grad svarer no
genlunde til 6 db.

Tabel 1.



EDR-lotteriet.
En så forrygende succes, som det tegner til 

at blive, havde sommerlejrudvalget ikke tur
det drømme om. Der er kun trykt 1000 sedler 
til lotteriet, og over 500 af dem er allerede 
solgt eller forudbestilt. Det er altså på høje 
tid, hvis De, Ob, vil sikre Dem en eller flere 
af disse sedler for kun 1,00 kr. pr. stk. De 
har da sikkert set præmielisten i sidste OZ, 
ikke? Hvem vil ikke gerne vinde et radio
apparat, et ur, en Shaver eller en af de mange 
andre dejlige ting. Hvem vil ikke gerne for
ære sin YL eller XYL gavekortet til Magasin 
du Nord! Det gælder til alle afdelinger landet 
over. Trækningen finder sted hos Notarius 
publicus den 3. juli, således at alt foregår 
under betryggende kontrol. Mange afdelinger 
har forudbestilt en masse sedler og hver dag 
strømmer breve ind til mig med frimærker 
samt frankeret svarkuvert til lodsedler.

Det er jo lavet så let, at enhver lige meget 
hvor han eller hun bor i landet kan få sedler. 
Enten kan man få dem via sin lokale afde
lingsformand eller man kan få dem hos mig 
ved blot at indsende frimærker for de lod
sedler, man vil have samt en frankeret svar
kuvert. Lodsedlerne afsendes omgående.

Hvis De endnu ikke har fået sedler, Ob, 
må De skynde Dem. Det varer ikke mange 
dage, inden der må meldes udsolgt. Og når 
De bestiller Deres sedler, husk så på, at De 
ikke alene har chance for at vinde en af de 
dejlige præmier, men De har også den glæde 
at støtte EDR på en nem og tiltalende måde. 
Måske vil nogle af Deres kammerater eller 
kolleger også gerne købe nogle sedler, hvem 
ved.

Som sagt, Obs: Der er kun 1000 numre og 
over halvdelen er allerede solgt. De må skyn
de Dem, hvis De vil have nogle. Og De kan 
enten købe dem hos Deres afdelingsformand 
eller direkte mod frimærker eller checks hos

Paul Heinemann, OZ4H, 
Vanløse Allé 100, Vanløse.

Nye lande.
Landelisten til DXCC vil i nær fremtid blive for

øget med to nye lande, Saarområdet samt Amster
dam og St. Paul øerne. Derimod vil Sicilien ikke 
blive regnet for et land. 7CC.

Læserne skriver:
Fotoalbum med danske amatører.

Hvor ofte ønsker man ikke, når man sidder i en 
hyggelig QSO, at man vidste lidt mere om den, man 
sludrer med, for eksempel hvordan han ser ud.

Det er dette ønske, der ligger til grund for den 
idé, jeg her, efter samråd med andre amatører, åben
barer for en videre kreds.

Idéen går ud på at samle fotografier af alle OZer 
og indsætte dem i et album, som derefter skulle ud 
på en rundtur til de amatører, der er med i albumet.

Jeg har talt med en del amatører om sagen, og 
det er da foreslået, at Albummet skulle skænkes til 
EDR efter endt rundtur, hvorfra det så eventuelt skal 
kunne rekvireres f. eks. ved større amatør-stævner.

For at føre idéen ud i livet, er det jo altså nødven
digt, at så mange som muligt går ind for sagen, selv
følgelig helst alle OZ er; så vil du være med, så send 
et billede med fulde navn og adresse samt alder og 
kaldesignal til undertegnede, der bistået af en kreds 
af OZ’er har påtaget sig arrangementet.

Skulle een og anden have noget forslag til nær
mere retningslinjer for arrangementet eller nogen 
kritik af det, så modtages det med tak.

Der er jo visse udgifter forbundet med arrange
mentet: derfor beder vi om, at alle vil vedlægge et 
25 øres frimærke, der, hvis idéen ikke slår an, da vil 
blive brugt til returnering af billederne, og, hvis der 
viser sig at være interesse for idéen, vil blive brugt 
til indkøb af det nødvendige til idéens realisering.

Slut nu op om idéen og send inden 15. juli et bil
lede til OZ-5-KD, Holstebrovej 50, Struer.

Med hilsen og på forhånd tak. På flere amatørers 
vegne. OZ-5-KD.

Danske 
hams

*

O Z 5 A B

*

„Danske Hams“ bringer denne måned en amatør, 
som er kendt over det ganske land, og langt udenom 
for såvidt også. Det er OZ5AB, hvis licens kom i 1937. 
Indmeldelsen i EDR skete i 1938, og 5AB blev snart 
en kendt mand på 80 meter. Efter krigen har VHF 
haft hans store interesse, og ingen field dag har end
nu måttet undvære OZ5AB. Som regel sker det 
fra Vejrhøj, som 5AB har monopol på. 5AB er 
blevet tildelt EDR’s æresnål for sine VHF-resultater, 
har gjort et stort stykke arbejde indenfor den kø
benhavnske afdeling som næstformand gennem flere 
år og er nu sekretær i den nystartede 2 meter klub.

Også sommerlejrene har 5AB's store interesse, og 
de fleste lejrdeltagere kender ham.

Gennem adskillige år har 5AB næsten været fast 
ræv i afdelingen, men nu lader det til, at han selv vil 
til at jage.

5AB har aldrig arbejdet på andre bånd end 80 me
ter og 2, respektive 5 meter, men alligevel hales der 
skam adskillige fine fone dx’er hjem på 80. Det sker 
som regel i de sene nattetimer, hvor lyset hos 5AB
stadig brænder.

Vi behøver vel ikke at nævne, at det er 5AB, der er 
indehaver af det kendte firma BETAFON RADIO.
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RESl’LTATLISTE FRA R. A.  IT.-TESTEN
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56

Call
OZ7BO
SM6EY
OZ2LX
LA7Y
OZ7DR
OZ7BG
OZ1W
OZ7T
OZ7G
LA4U
SM5AQV
SM5YS
OH2NZ
SM5AMJ
LA8M
SM5RC
LA3D
LA8J
SM5AFB
OZ3FL
SM6AKC
SM7AJD
LA3DC
SM7QY
LA3VA
OH2OP
SM7BJ
SM4APZ
LA7DA
SM4AOK
LA6U
SM5OL
OH3NY
LA8UB
SM3ARE
SM5JJ
OZ3Y
SM5JN
LA8B
OZ4H
LA5DB
LA3P
OZ2PA
OH6NR
SM7ACO
LA2B
LA2ZA
SM7AML
OH2RB
OZ1B
 LA3ZA
LA3B
SM7BHZ
LA4ZC
OZ7HM
SM7BFL

Inp W 
100

100

35

100

350

150
60

250
100
60

130
50

100

150

50

48
48

25
100
75

100
60

25

40
35
50
75

50
60
60

15

40

Points
403
328
325
319
306
303
300
295
291
274
272
268
265
260
258
257
245
243
234
229
22o
226
219
216
213
210
208
206
197
194
191
186
182
180
180
176
167
167
157
157
155
152
151
150
150
149
148
143
141
138
138
133
132
125
125
123

S. S. A. Contest. manager. SM6ID)

Antal lic. medl. i de resp. forenin
ger den 31. dec. 1950 .....................................
Antal delt. i NRAU-testen 1951 . . . .
Deltagelse i procent .......................................
Foreningens samledes points ........................
Points pr. deltager..........................................
Landenes placering ....... ................................
Præmietagere i de respektive lande

Nr.
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 

100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114

Call
LA4EC
OZ2NU
LA6F
OZ5XY
LA4S
OZ7KX
OH6OB
OH8NV
LA1P
OZ4X
OH2SV
OZ3G
OZ2E
LA4KC
LA6DA
LA7F
OZ7LS
SM2BJE
OH5OE
SM7AUH
LA5RB
LA6Z
OH2UD
OZ7BR
LA8TB
LA8YB
SM6QP
LA3GA
OZ4IM
LA4PC
SM4AEE
SM6AFK
LA8RB
OZ4AH
SM7VH
LA7MB
SM6ID
OH2OX
LA4K
OZ7HW
OZ7WD
LA9QB
SM5TK
OZ7GL
LA4HC
OH2PB
SM5BKH
LA2XA
SM4AAO
LA7JB
LB1TC
SM5ARL
OZ4SM
LA5OA
LA8V
OH6PT
OZ4TF
SM6CJ

Inp W

35

40
100
20

20
50

50
45
8

60

50
125

50
75

50
50

100
45

25
8

30

10

20
30
50

300
20

60
12

Points
122
121
121
118
118
117
117
116
116
115
114
112
112
108
108
106
104
104
102
102
101
100
100
98
97
95
95
93
93
92
90
90
87
85
85
84
84
81
81
81
79
75
75
73
72
70
70
68
68
66
63
61
60
60
59
56
55
52

STATISTIK

1.
2.
3.

LA
800
60
7,5

6020
188,1

1
LA7Y (4)
LA4UU0)
LA8MU5)

SM
1224

43
3,5

5378
109,7

2
SM6EY (2)
SM5AQV(11)
SM5YS(12)

Nr. Call Inp W Points
115 OZ4GG --- 51
116 LA4YA 50 50
117 OZ9DR — 48
118 OZ6SN — 47
119 LA3JA — 47
120 SM5ABR 80 44
121 SM7PN — 43
122 SM5AQW — 42
123 LA1V — 41
124 OZ7SB 50 40
125 SM5BAD 56 40
126 LA9XB 40 38
127 LA2MA — 37
128 OZ3LF 4 36
129 LA4R — 35
130 OH3OY — 31
131 OH2SD — 31
132 OZ3QA 22 31
133 OH5OP — 30
134 LA6FA — 30
135 OZ9A — 30
136 SM5ASE 15 29
137 SM4BTF — 28
138 SM5AFU 10 26
139 OZ7HL — 26
140 OH8OA — 23
141 LA9S — 23
142 LA9HA — 22
143 OZ3J — 20
144 SM6PF 50 20
145 LA4FB — 19
146 OZ5AA — 18
147 OZ7SI 35 16
148 OH1PI — 16
149 OH2OM 40 16
150 OH2OS 25 15
151 OH2VA 40 14
152 LA3V 2 14
153 LA9CC — 13
154 OZ7FP 20 13
155 OZ5OF 50 12
156 OZ7HC — 12
157 LA6UB — 12
158 LA9T — 12
159 LA9HC 40 11
160 LA8ZB 50 10
161 LA5R — 8
162 OZ3GW 20 8
163 SM5GG 20 8
164 SM5AI 300 8
165 OZ4Z — 6
166 OH3OG — 6
167 OH1DI — 6
168 LA2AB — 6
169 LA5DC — 4
170 SM5DZ — 4

NRAU/SM SM5ZP

OZ
1250

44
3,5

5037
100,7

3
OZ7BO(l)
OZ2LX(3)
OZ7DR(5)

OH
590

23
3,9

1892
78,8

4
OH6NZU3) 
OH2OP(26) 
OH3NY (33)
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Fra Testudvalget.
LA tog holdsejren i NRU-testen

Vi kan jo godt være ærlige og indrømme, at en 
„OZ“ sejr i årets NRAU-test var ventet, grundet på 
den ærligt talt store deltagelse, der var konstateret 
fra de „OZ-hams“ side. Tidligere år har deltagelsen 
været ret minimal, og det højeste antal, vi har mødt 
med i de senere år, er så vidt, det har kunnet konsta
teres 21.

Så deltagelsen på de 44 denne gang, hvorved man 
næsten nåede det 4%’s beregningsgrundlag på 50, 
fandtes på forhånd at være ret anstændigt.

Men vore norske radiobrødre i LA gjorde os trods 
dette frygteligt til skamme ved at stille med næsten 
det dobbelte antal af de deltagere, der var beregnet 
på forhånd, således at de, trods ret dårlige topplace
ringer, vandt en meget sikker sejr, som også må si
ges at være fuldtud fortjent på grund af den ener
giske indsats.

Det kan være interessant at fastslå, at såfremt der 
fra vor side havde været udvist samme aktivitet, 
ville det danske deltagerantal have ligget på 94 — 
altså praktisk talt det samme som i E.D.R.s juletest.
— Tænk venligst over det til næste år, og ikke mindst 
hvis NRAU-testen får samme beregningsgrundlag.

Idet vi fastslår vor beskæmmelse, sender vi vor 
uforbeholdne lykønskning op til vore venner i LA.

OZ2NU.
Omstående bringer vi så resultatlisten med hil

sen fra SM61D.

*

„Almindelig forvirring".
Den kvikke læser har sikkert opfattet den rigtige 

mening med datoerne i sidste måneds „OZ“ i for
bindelse med afleveringsfristen for loggene fra „OZ- 
contest“ den 2. og 3. maj, hvor jeg ikke havde været 
tilstrækkelig opmærksom overfor forholdet mellem 
test og aflevering af logs. Imidlertid skyldtes fejlen, 
at testen oprindeligt var fastlagt til afholdelse i be
gyndelsen af april, men da det ikke var muligt for 
mig at faa stoffet tilstrækkeligt tidligt ind til „OZ“, 
forandredes tidspunktet for testens afholdelse til den 
ovenfor nævnte, medens jeg derimod ikke huskede at 
ændre fristen for afleveringen af logs. Det skal der
for bekræftes her, hvad der iøvrigt direkte er til
gået de forskellige afdelinger besked om, at fristen 
for aflevering af logs er den 23. maj, og at testens 
resultat offentliggøres i „OZ“ for juni måned. Jeg 
beder læserne undskylde denne min foranledning til 
„almindelig forvirring", som er kommet til orde 
bl. a. på 80 m. OZ2NU.

*

Københavns afdelingens Field Day 
23. og 24. juni.

Københavns afdeling indbyder atter i år til VHF- 
Field Day, som er fastlagt til afholdelse lørdag den
23. og søndag den 24. juni 1951 med følgende arbejds
perioder:

Periode 1: Lørdag kl. 19—22 DNT
— 2: Søndag kl. 9—11 —
— 3: Søndag kl. 13—16 —

Frekvens: 144—146 mc/s.

Licenserede skandinaviske amatører kan deltage i 
testen, og der tillades een Qso med hver deltager i 
hver periode.

Pointsberegning: Der gives 1 point for hver kilo
meter mellem stationerne. Denne udregning er ens 
både for fone og telegrafi. Konkurrencens vinder er 
den deltager, der har opnået flest godkendte points.

Der udveksles sædvanlige kodegrupper som f. eks. 
59013, Køge, hvilket betyder, at man hører modpar
ten RS 59, at det er afsenderens QSO nr. 13, og at 
positionen er Køge.

Logs: Logbladet skal foroven være mærket med 
eget kaldesignal og position og skal iøvrigt være op
delt i følgende kolonner:

Tidspunkt, modpartens kaldesignal, modpartens 
kodegruppe, modpartens position, afsendt kode- 
gruppe, evt. afsendt position, hvis denne er forskellig 
fra den oprindelige, antal kilometer samt fone 
eller cw.

Hver deltager udregner selv sine opnåede points 
til støtte for afkontrolleringen og vedlægger en kort 
stationsbeskrivelse.

Indsendelsesfrist: De færdigt bearbejdede logs ind
sendes senest den 28. juni til testudvalget v. OZ2NU, 
Børge Petersen, Himmerlandsgade 1, Aalborg. Lad 
os nu få alle loggene ind.

*

E.D.R.s National Field Day 
den 2. og 3. juni 1951.

For at stimulere interessen for arbejdet med trans
portable stationer afholder E.D.R. den 2. og 3. juni 
d. a. sin første „National Field Day“ i tilslutning til 
tilsvarende arrangementer i England og Svejts. 
Regler:

Testen vil tage sin begyndelse kl. 18 DNT. lørdag 
den 2. juni og slutter søndag den 3. juni, ligeledes 
kl. 18,00 DNT.

Enhver OZ deltager må have P & T’s tilladelse til 
anvendelse af transportabel station samt være med
lem af E.D.R.

Al kraftforsyning til modtager og sender skal ske 
fra akkumulatorer eller Tørbatterier.

Det totale glødestrømsforbrug til sender og mod
tager må ikke overstige 6 watts, og den totale anode
spænding, der tilføres patrinet må maksimalt være 5 
watts.

Stationerne skal betjenes fra telte.
Ingen apparater må være i brug på den påtænkte 

position, herunder også ophængning af antenne og 
rejsning og indretning af telt før kl. 12 middag den
2. juni.

Testen omfatter cw og fone efter behag, stationer, 
der på cw konstant kører med en tone på T7 eller 
derunder, vil ikke blive medregnede ved udregnin
gen af testresultatet.

Points opnås ved tilvejebringelse af QSO på føl
gende basis:

Grupe I: Mellem transportabel station og faste 
stationer i

Danmark .............................  1 point
Øvrige Europa.....................  2 —
Udenfor Europa................... 3 —

Gruppe II: Mellem transportable stationer i
Danmark .............................  3 point
Øvrige Europa.....................  6 —
Udenfor Europa .................. 9 —
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Bånd: De almindelige amatørbånd 80—40—20 og 10 
m kan anvendes. Der tillades en QSO med samme 
deltager på hvert bånd.

Opkald: Der kaldes CQ NFD de OZ . . .
Logs: Opnåede forbindelser indfores på ordinære 

logbogsblade, som de der forhandles gennem OZ1D. 
Ahrent Flenborg. Ringsted.

lovrigt opføres kun normale rapporter med ved
føjelse af QSO-nr. som f. eks. 58901. Rapporter skal 
have været udvekslede for at Qsoen kan godkendes. 
Deltagerne udregner selv sine opnåede points. Logs 
skal indsendes af alle OZ-deltagere, medens testud
valget foretager checks på udenlandske forbindelser, 
som der ikke er indgået bekræftelser på.

Indsendelsen af logs skal være indsendt senest 20. 
juni d. a. og sker til testudvalgets adresse: Himmer- 
landsgade 1, 3., Aalborg.

Præmier: Vinderen opnår sølvplade og E.D.R. s 
diplom, medens nr. 2 og 3 får diplomet alene.

Diplomet tildeles endvidere den udenlandske, 
transportable station, der har skaffet flest points til 
de danske deltagere. OZ2NU.

England.
Nedenstående liste omfatter amatører, der regel

mæssigt udsender morse for begyndere. Tiderne er 
G. M. T. og frekvenserne kHz.
Søndage: Onsdage:
09.30 G6NA 1750 18,45 G3CQL 1990
10.00 G6MH 1990 20,00 G2NY 1850
10.00 G5XB 1950 20.00 G3AFD 1783
10.00 G3AEZ 1847 22.00 G6NA 1840
11,00 GM3AVA 1860 22,00 G3DLC 1800
12,00 G3CWW 1730 22.00 GM4JQ 1860
20.00 G3FPS 1870 23,00 G3EIW 1760
21.00 G2FIX 1812
22.00 G2FXA 1900 Torsdage:

18,00 G3AXN 1870
Mandage: 19,00 G3NC 1825
13.00 G3AXN 1870 19.30 G2AQN 1850
19.00 G3NC 1825 19.30 G3BUJ 1990
19,30 G3AIX 1760 20.00 G3FVH 1920
19,30 G3ESP 1850 20.00 G3NT 1805
19,30 G3GYW 1922 21,30 G6DL 1760
20,00 G2AJU 1900 22,00 G2FXA 1900
20,00 G3DSR 1750 22,00 G3ARU 1990
20,00 G2CLD 1775 22,00 G3AEZ 1847
21,00 G3BLN 1900 22,30 G3OB 1803
21.50 G3BHS 1820 23,00 G3EIW 1760
22,00 G8TL 1896
22,00 GM4MF 1860 Fredage:
22.00 G3AEZ 1847 13.00 G3AXN 1870
23,00 G3EIW 1760 19,00 G3BLN 1900

19.30 G3DMP 1850
Tirsdage. 19,30 G2CPL 1900
13.00 G3AXN 1870 20,00 G2AJU 1900
19,00 G5XB 1905 20,00 G2AMV 1870
19,30 G2AVK 1850 21,00 G3BHS 1820
19,30 G2CPL 1900 22,30 G6JB 1820
20,00 GI2HLT 1900 23,00 G3EIW 1760
21,00 G3EFA 1855
22,00 G3ELG 1772 Lørdage:
22,00 G2FXA 1900 22,00 GM3OM 1860
22,30 G6JB 1820 23,00 G2FXA 1900
23.00 G3EIW 1760 23.00 G3EIW 1760

OZ7CC

Til lykke til lykke!
Fra Stockholm kommer meddelelse om, at „Dot*' 

(ex OZ7YL har fået en søn! Vi ønsker Dot og 
Reimar hjertelig til lykke!

Landene, der tæller til WAE.
Europas stater:
Albanien ......................................................................................  ZA
Østrig ...........................................................................................  OE
Belgien ........................................................................................ ON
Bulgarien .....................................................................................  LZ
Tjekoslovakiet ............................................................................. OK
Danmark ......................................................................................  OZ
Irland .............................................................................................  El
Finland ........................................................................................  OH
Frankrig ..........................................................................................  F
Tyskland (tyske amat.) ................................................................  DL
Tyskland (besættelses) ................................................................  DL
Grækenland .................................................................................  SV
Holland ........................................................................................  PA
Ungarn ........................................................................................  HA
Italien ..............................................................................................  I
Luxemburg ..................................................................................  LX
Norge ........................................................................................... LA
Polen ............................................................................................  SP
Portugal .......................................................................................CT1
Rumænien ...................................................................................  YO
Spanien ............................................................... EA1/2/3/4/5/7
Sverrig ........................................................................................  SM
Schweiz ....................................................................................... HB
Jugoslavien ......................................................................  YU/YT
England .......................................................................................... G
Skotland....................................................................................... GM
Wales ................... ................................. ...................................  GW
Sovjetunionen ...........................................................  UA1/3/4/6
Ukraine......................................................................................  UB5
Hviderusland ............................................................................. UC2
Karelen .....................................................................................  UN1
Moldau-området .......................................................................  UO5
Litauen ......................................................................................  UPS
Lettland ..................................................................................... UQ2
Estland ..........................................................................v . . . .  U R 2

Europæiske øer:
Azorerne .....................................................
Baleariske øer .............................................
Nanal-øerne ..................................................
Korsika ........................................................
Kreta ............................................................
Dodekanesiske oer (Rhodos o.s.v.)
Færøerne .......................................................
Frants Josephs land ......................................
Island ..........................................................
Jan Mayen ....................................................
Malta ............................................................
Nord-Irland ..................................................
Sardinien .....................................................
Spitzbergen ..................................................
Man .................................. ...........................
Dværgstater o.  l ign.:
Andorra .................................................................... ...................  PX
Liechtenstein .............................................................................  HE1
Monaco ................................................................................. (CZ)
Saar-området ...............................................................................  EZ
San Marino ........................................................................... (Ml)
Vatikan-staten ........ ........................... ........................................  HV
Triest ......................................................................... I-MF2
Gibraltar ..................................................................................... ZR2

Eftersom denne liste er opstillet i december 1948, 
kan der være enkelte ændringer, foretaget efter 
dette tidspunkt, som ikke fremgår af listen. End
videre gøres opmærksom på datoen efter hvilken 
forbindelserne skal være opnået, idet der ved en 
fejltagelse må være kommet er forkert dato ind i 
omtalen i sidste nummer.

CT2 
EA6 
GC 
FC 

SV6 
SV5 
OY 

UA1 
TF 
LA 

ZB1 
GI 

   IS 
LA 
GD
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Sommerlejren.
Nu skinner solen igen og vi får sommer

feriefornemmelser. Selvfølgelig mødes alle, 
gamle og nye kortbølgeamatører, i EDR’s 
sommerlejr ved Korsør Strandhotel i dagene 

—22. juli, begge dage incl. Mange danske 
amatører har allerede tilmeldt sig og flere 
udlændinge ligeledes. Det må blive festligt, 
når amatørernes telte står i rad og række 
og vi sammen nyder en rigtig kortbølgeferie. 
Der bliver sikkert hyggeligt ved diskussio
nerne om aftenen og ligeledes hele dagen 
igennem.

Bespisningen bliver meget fin og rimelig 
i pris. Den koster kun kr. 9,00 excl. drikke
varer og betjening og omfatter morgenkom
plet, frokost med stort koldt bord og kaffe 
og middag, 2 retter, om aftenen. For børn i 
alderen 3—12 år kr. 4,50 pr. dag og for børn 
under 3 år 3,00 kr. I lejrpenge betales kun 
for voksne og kun 75 øre om dagen. Disse 
priser gælder kun i pension, d. v. s. mindst 
een fuld dag. For gæster ved enkelte måltider 
har vi opnået specielle priser.

Hvad sker der i lejren? Ja, hvad sker der 
ikke? Først og fremmest hyggeligt kammerat
ligt samvær i en lun og god lejr. Dernæst 
populære foredrag af kompetente foredrags
holdere. Der bliver udflugter af forskellig art, 
bl. a. et besøg på en moderne Storebælts
færge. Der bliver rævejagt og UKB-forsøg. 
Ja, det er næsten umuligt at remse det hele 
op. Og forhåbentlig sørger fru Sol for det gode 
vejr. Skulle det knibe, har vi dejlig plads i 
hotellet, der er et rigtigt hyggeligt sommer
hotel.

Forhåbentlig har De sikret Dem Deres ferie 
i tiden 8.—22. juli. Vi glæder os til at tage 
imod Dem og Deres familie til et godt og 
hyggeligt kortbølgesamvær. Foruden den 
skønne omegn og lejrplads lige ved vandet, 
skærmet af smukke, blomstrende rosenhegn, 
er der daglige fornøjelser med minigolfbaner 
etc. Der er noget for hele familien, så skriv 
til mig og meld Deres ankomst.

Best 73s 
Paul Heinemann, OZ4H.

Nyt fra Færøerne.
Sidste nyt fra Thorshavn skulle have været et 

væld af licenser, men på grund af en meget omfat
tende epidemi i hypersensibilitet på det nervøse om
råde blev slutresultatet af første omgang desværre 
kun to licenser, medens resten vil få lejlighed til at 
gøre morseprøven om under mere beroligende 
former.

Et morsefortsættelseskursus bliver straks sat i 
gang, og over denne station, OY1TTS, vil lokale med

delelser samt ekstraordinære møder blive meddelt. 
Ordinære møder er: 12. maj, 26. maj, 9. juni. 23. 
juni. I månederne juli og august holdes ingen møder! 
men eventuelt et par prøver på rævejagter i fjæl- 
dene. (2632)

Fra P. & T. har vi modtaget:

FM radiofoniudsendelser.
Man skal herved meddele, at udsendelserne med 

FM senderen på Bellahøj vil ophøre den 15.5.51. 
Da stationen ved Nørre Hospital, der skal rumme 
de to nye FM sendere ikke vil kunne være færdig 
på dette tidspunkt, har man truffet foranstaltning 
til, at den ene af de nye FM sendere herefter som 
midlertidig foranstaltning vil blive opstillet på post
girobygningen og overtager udsendelserne, indtil 
stationen ved Nørre Hospital kan sættes i drift.

Senderen vil arbejde på frekvensen 90,7 Mhz med 
en sendeeffekt på ca. 1 kW. Forbetoningen er 50 
μsek, og antennepolarisationen er vandret.

Man kan yderligere meddele, at de to FM sendere 
ved de fremtidige dobbeltprogramudsendelser vil 
arbejde med forbetoningen 50 μsek og med vandret 
antennepolarisationsretning.

Gunnar Pedersen / P. Christensen, ing.

Ulovlig benyttelse af radiosender.
Man skal herved meddele, at der i december 1950 

ved Københavns byret er idømt en ulicenseret ra
dioamatør en bøde på 100 kr. for ulovlig benyttelse 
af radiosender. Det ulovligt benyttede sendemateriel 
blev konfiskeret til fordel for statskassen.

Gunnar Pedersen.

Udkigshjørnet.
Frekvensændringer.

Fra 1.—3.—51 er 75-meter båndet udvidet til 3800 
—4000 kc, forbeholdt Advanced og Extra Class. 
NFM og fasemodulation må udsendes på 3800—3850, 
14200—14250, 28500—29000 kc samt på højere tele
fonifrekvenser. 7CC.

Voice of America,
hvis udsendelser blev omtalt i forrige nummer, 
modtager gerne lytterrapporter, kommentarer og 
nye forslag til udsendelser.

Adr.: The Voice of America,
224 West, 57 Street, New York 19, N. S.

U. S. A.

*

QRO. Efter „QTC“.
En amatør på Froson skulle en aften prøve sit 

nye PA-trin på 200 watt. Alt var gået igennem 
og syntes at være i fineste orden. Manden trykkede 
på nøglen. I samme øjeblik oplystes den mørke 
himmel af et blåhvidt skær og det blev lyst som 
midt på dagen. Nøglen blev sluppet hurtigere end 
straks. Det var vel nok QRO.

Dagen efter stod der i aviserne, at et meteor var 
passeret henover Jåmtland og havde forårsaget et 
sælsomt lysfænomen. ,,Men“ skriver QTC „det var 
vel kun sagt som en slags forklaring".

N. B. Det var altså i Sverige og ikke i U. S. A.
7CC.

107



THE VOICE OF AMERICA
224 West 57 Street 
New York 19. N. Y.

Gentlemen:
Herewith transmitted is the latest broadcast Sche

dule for the Radio Amateur Program of the Voice 
of America. The material included is in a form sui- 
table for reproduction and distribution to interested
parties.

In addition to widening the actual program cover- 
age in our short wave services, we are endeavoring 
to broaden the scope of the material presented so 
that the program will be of value to all who engage 
in short wave activities. To that end we take parti- 
cular pride in the propagation information that is 
a regular feature and in the various contruction 
and circuit techniques that form the basis for many 
of the programs.

Since we function as a clearing house for amateur 
information, we are particularly interested in news 
of amateur activities overseas. Therefore, your 
views, comments and program suggestions are cordi- 
allv invited, for the entire program is based on the 
credo enunciated in the opening announcement: „Of, 
by and for the radio amateurs of the world“.

Yours for continued international good will 
through amateur radio.

Dan Scherer W2NVH
Editor

VOA Radio Amateur Program.

Program schedule for VOA Radio Amateur Program. 

Latin American Service
TIME — 0144 GMT Sunday (8:44 pm EST Saturday

evening)

FREQUENCY —- 6080 9530 9670 9700 11710 11790 
15130 15210 15270 15330 15350 17760 17780 17800 
17830 21460 21570

Far Eastern Service
TIMES — 0915 GMT Sunday (4:15 EST Sunday) 

1445 GMT Sunday (9:45 am EST Sunday) 
FREQUENCY — 6060 6185 9515 9570 9600 11730 

(domestic transmitters)
9650 11790 (Honolulu relay transmitters)
6120 11890 15250 (Manila relay transmitters)

European and Middle Eastern Service
TIME — 1915 GMT Sunday (2:15 pm EST Sunday) 
FREQUENCY — 11870 15270 17780 21500 (domestic 

transmitters)
6110 7200 9700 (BBC relay transmitters).

Forudsigelser.
Solplettallet bliver stadigvæk mindre for 

hver dag og der er efterhånden ikke meget 
at lave på 10 meter. — 20 meter båndet der
imod skulle være fint til dx arbejde med hele 
kloden, og på 40 meter skulle det også være 
muligt, især til de tider, hvor 20 meter er 
lukket, særlig gode chancer skulle der være 
for at worke VK om eftermiddagen.

JUNI 1951
.... ........... -1

Rute Afst. Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MHz

Call Mm Grader 
fra nord DNT DNT DNT

W2 6 295 — 1300—0300 
og (0300—1300) Hele døgnet

W6 8.5 320 — 1300—0700 
og (1100—1300)

»

YV 8.5 265 25 MHz 1200 0000—2400 »

CP 11 250 — 0000—2400 y>

     SU 3,2 144 25 MHz (0800 1200)
0400-0000 

og (0000 — 0400)
y>

zs 9 170 25 MHz 0800 1200 0500—0300 y>

VU 7 102 25 MHz (1000 1200) 00002400 »

VK6 13,5 90 — 2300—1130 
og (1130—1230)

JA-UAo 8 40 — 0000—2400 »

ZL 18 48 — 2100-0700 
og (1600—2100)

ZL 22 228 — 2200—1200 »

OX 3-2 315 (2100 0100) 0700-0500
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DX-jægeren ved oz7bg

Fra ARRL’s og DXCC Award Section er kommet 
meddelelse om, at stationerne med kaldesignalerne 
ZA2AA, PX1A, 3A1A og CZ2AC alle kørte fra an
dre lande end de ved prefixet viste. Det kedelige 
ved disse fire stationer er, at de har sendt ægte ud
seende QSL ud. ARRL har derfor trukket fra hos de 
amatører, der har indsendt QSL fra nogen af de 
fire herrer. ZA2AA og CZAC var „pirater" i 
Schweiz, PX1A sidder nu i fængsel i Mexico med 
en stor dom for ulovlig radiosending, og 3A1A var 
i Tyskland.

Den her i DX-jægeren tidligere omtalte PX2MU 
har heller ikke ladet noget håb tilbage. Kortene 
kommer retur fra RSGB med påskriften „Unlicen- 
sed Station“. Vort eneste håb om PX er nu ON4QF, 
der gennem flere år har planlagt en tur til PX med 
radio, og det forlyder nu, at han er i Andorra om
kring 17. juli. Vi står allerede i kø, Mick, og ven
ter på dig!

Men lad os nu se, hvad der sker på de hjemlige 
jagtmarker.

OZ7TS åbner ballet med en imponerende liste af 
fone-DX. Hvad mener I om C02MG 14380, 7AHJ 
14370; CR6AJ 28320, EQ2L 28400. HP1MD 14320, KL’s 
7AGJ — 7AHL 14380. 7AHJ 14370; KH6’s AQ 14200, 
IJ 14275, CD 14295; OQ5DL 14350, PK3WH 28350, 
VQ's 4RF 14380, 5CB 14175; VT1AB 14350 og 28300; 
VP’s 3FD 14320, 3MCB 14180, 6FO 14190, 6SD 14185 
og 3700!, 6MO — 6CJ 14160; ZD1SH 14170 og 28410, 
CZ6JM 3795, Fb, Jens, og lad os nu høre lidt mere 
deroppe fra V-Béam farmen.

OZ5BW laver stadig 28 mc. DX såsom AP2, VU2, 
ZS, OQ, ZE, CR6, VP6, CX6 og LU og rapporterer, 
at båndet ofte er meget fint. 5BW har nu fået det 
sidste kort hjem til fone DXCC!

OZ1W har til trods for de ret svage forhold fået 
en del nye lande: KR6, VT1, TI2, VP9 og LZ, men 
bruger ellers det meste af tiden til rag-chews med 
gamle bekendte.

En gammel bekendt, OZ7X, melder sig med 
FQ8AC, FR7ZA, FI8TP, CP5LK, ZC6UNX (dansk 
op.), ET3Q, XE1XB og en tvivlsom KC6WM, alt
sammen på 14 mc. CW. 7X har i de sidste 6 uger 
lavet 17 nye lande paa grund af en ny foldet dipol.

OZ4KT fortsætter 7 mc jagten med PY4AJN 7025, 
TI2PZ 7015, UA9CR 7025, YV6AO 7015, ZL’s 1GQ, 
3GQ, 4HI hhv. 7004, 7030. ZB1BE 7027. Knuds tal i 
listen er udelukkende 7 mc.!

OZ3PO laver lidt nu og da, bl. a. C020E, OQ5VN, 
VS6ACog VE7PP, alt omkring 14090.

OZ7BA har fået sit PX2MU-kort retur og desuden 
klikket lidt med CE3DZ, JA2KW, KL7’s AEN-AIE- 
AES-PI, og hørt C3FA og FP8AW. Alt på 14 mc. cw.

OZ7SM laver endnu DX og sender JA2HD 14298, 
EQ3FM 14312, JA2MB 14170, DU1AL 14215, VU2WR 
14310, HK6IJ 14300. Herb har forgæves jaget 
FG7XA 14170, og har også forsøgt sig med cw. men 
det resulterede blot i 50 lytterrapporter fra UA. 
Dejlig varme de giver, ikke sandt?

OZ7BG er QRL eksamenslæsning, men fik allige
vel FG7XA 14015 (Ha! 7SM), FQ’s 8AE 14080, 8AF 
14005, HE9LAA 14090, CO2WP 14050. Også her kor
tet til PX2MU retur.

En rapport fra en lytter er heller ikke at foragte, 
og Per Buhi, Gentofte kan vise en fin log med ting 
som FP8BX, YI3BES 14050, FG7XA 14207, VQ5AU 
14160, VT1AB 14260, KG4AC 14225 og 14045. Per 
kommer i luften, naar de 60 tegn er overstaaet hos 
7BG. Call bliver OZ7BB.

FG7XA er CM9AA, som blev omtalt i sidste 
måned. Det vides dog ikke om han fortsætter til 
3A og PX. VQ6BFG er ex-MT2BFC og kører fone 
omkring 14200. ZD9AA skulle være i luften igen 
nu med samme operatør som sidst. FB8XX er igen
i gang på Kerguelen. Hvis QSL fra XZ2FK endnu 
mangler på væggen, vil et kort til G2FK sikkert 
gøre underværker. QTH nedenfor. Saarland gælder 
nu som et separat land. Kontakter med Saar fra 
og med 8. november 1947 vil blive accepteret til 
DXCC etc.

QTH’s:
CR5AF Box 206, Bissau, Port Guinea.
DU1AL 181 San Rafael Street, Manila, Philippines.
FG7XA QSL via CM9AA.
FP8BX Paul Detcheverry, c/o PTT, St. Pierre et 

Miquelon.
FQ8AE Box 69, Fort Lamy, Tchad, Fr. Eq. Af.
FQ8AF Box 375, Pointe Noire, Fr. Eq. Af.
G2FK Frank King, 5 Bure Lane, Christchurch, 

Hants., England.
ZK2AA QSL via W0YXO eller NZART.

Lande og zoner.

Call Lande Zoner
wrkd. bekr. wrkd. bekr.

Fone & CW
OZ7CC 176 140 39 39
OZ7EU 175 154 39 39
OZ7G 158 114 38 38
OZ1W 156 123 39 39
OZ3Y 151 119 39 39
OZ7BG 151 89 37 35
OZ2NU 149 108 36 32
OZ7SS 139
OZ7SN 123 106 38
OZ/X 106 84 36 32
OZ5XY 103 83
OZ2N 103 36
OZ8U 92 75
OZ4KX 90 34
OZ3PO 63 50 25 21
OZ9O 58 18
OZ4KT 54 15
OZ7HT 50 17

Fone
OZ7TS 134 121 36 35
OZ5BW 114 100 36 34
OZ7SM 112 89 36 32
OZ7KU 96 77 31 30
OZ7BG 65 32 26 18

Tallene i listen skal korrigeres eller bekræftes 
mindst een gang hver tredie måned. Ellers bliver 
den pågældende slettet af listen. Første „udrens
ning" finder sted i listen til juni OZ. Det drejer sig 
om 7CC, 7G, 7SS, 7SN, 2N, 8U, 4KX, 9O og 7HT. Så 
pse et brevkort til OZ7BG, Huldbergs Alle 8, Søborg, 
med de nye tal. 73 cu Erik.
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FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVNS KREDSEN
Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 

Allo 63. Valby. Kredsen har normalt møde hver man
dag aften kl. 19.30 i „Martini Selskabslokaler", Bo
rups Allé 233, 1. sal. Fra 19,30—20,00: QSL-central. 
Alle oplysninger om kredsens virksomhed faas paa 
modeaftnerne hos formanden.

Maanedens program:
20. maj: Dagrævejagt. Kortområdet A 2828 Hil- 

lerød. Sendetider 9.3o — 10.00 — 10.30 — 10.45 —
11.00 — 11.15 — 11.30. Position 11.40. Kalibrerings- 
udsendelse dagen før 19,30 — 19,45. Frekvens 1810 
kz. Oplysninger fås på BE 5434u.

21. maj: Field dav-aften og VHF-aften ved 2 ro
klubben.

28. maj: OZ7G holder foredrag om antenner.
2. juni: Natrævejagt. Kortomraadet M 3229 Val- 

lensbæk. Sendetider 21.00 — 21.30 — 22,00 — 22,15
— 22.30 — 22.45 og 23.00. Position 23.10. Kalibre
ringsudsendelse samme dag 16.00 — 16,15. Frekvens 
1810 kz. Oplysninger fås på BE 5434u.

4 juni: Auktion. Tilmeldelse må i god tid ske til 
formanden.

11. juni: OZ8O fortæller om civilforsvarets radio
udstyr.

3T juni Dagrævejagt. Kortomraade A 3028 Bal
lerup. Sendetider 9.30 — 10.00 — 10,30 — 10,45 —
11.00 — 11.15 — 11.30. Position 1140. Kalibrerings
udsendelse dagen for 19.30 — 19,45. Frekvens 1810
kz Oplysninger fås på BE 5434u.

18 juni: afholdes det årlige møde til opstilling af 
kandidater inden for Kobenhavns-kredsen til den
kommende hovedbestyrelse.

Amager kredsafdelingens manedsprogram
Formand OZ7NS Hercules 2. Kastrup. Tlf. Ka. 2667.
Afdelingens mødeaftener er hver torsdag kl. 19,30 i 
lokalerne Strandlodsvej 17.
Al lo oplysninger om afdelingen fåes på møde-
aftenerne.

17. maj. Auktion.
24 maj. Begynderaften. Modtagere.
31. maj. Måleaften eller old timers fortæller.
7. juni OZ7AMG kalder cq 20 meter.
14 juni Konkurrenceaften med præmie (medtag 

grej til en nødmodtager) byg den på kortest mulig 
tid og modtag signal fra nærmere fastsat område.

21 juni. Sommerfest med Xyl. Medbring en pakke 
værdi mindst 1 krone. Overraskelser.

3. juni Skovtur. Indtegning til kassereren. (Fro
kost medbringes Kassereren giver nærmere oplys
ninger og Xyl samt youngsters er selvfølgelig vel
komne

P B V
Vy 73 de OZ7AMG Sekretæren. 7KY.

Aalborg afdeling.
Afdelingen afholdt torsdag den 26, april sin ordi

nære halvårlige generalforsamling, der var henlagt 
til „Ungdomsgården" på Kornblomstvej, således at 
medlemmerne derved havde lejlighed til at besigtige 
de lokaler, der kunne komme i betragtning som afde- 
lingslokale fra efteråret, såfremt der ikke inden den

tid var skaffet selvstændigt lokale et mere centralt 
sted i byen.

Forsamlingen valgte K. Smith til dirigent.
Inden påbegyndelsen af dagsordenen anmodede 

formanden OZ2NU om tilføjelse af et ekstra punkt 
på dagsordenen: Valg af formand, hvilket efter en 
diskussion vedtoges.

Derefter aflagde 2NU beretning for afdelingens ar
bejde i det forløbne halvår, hvorfra man særligt vil 
erindre de to store films- og foredragsarrangementer 
samt den store tilslutning til det teoretiske kursus.

5—6 nye aspiranter havde bestået morseprøven, og 
der kan snart ventes nye stemmer i Aalborg-æteren.

Beretningen godkendtes.
OZ7FN forelagde det reviderede regnskab, der ba

lancerede med 631 kr. og udviste en mindre kasse
beholdning. Der udspandt sig en diskussion om for
men for regnskabets fremtidige opstilling, hvorefter 
regnskabet godkendtes.

OZ2NU motiverede herefter sit ønske om at 
trække sig tilbage, idet han ikke selv mente at ud
føre sit formandsarbejde tilfredsstillende, men med 
dirigenten som talsmand opfordrede generalforsam
lingen formanden til at fortsætte, hvilket blev re
sultatet.

Til kasserer i stedet for OZ7FN, der ikke ønskede 
genvalg, valgtes OZ5MV med OZ8KJ som revisor og 
OZ3PS som revisorsuppleant.

Under det efterfølgende kaffebord diskuteredes 
årets rævejagter, hvorunder det bl. a. vedtoges at 
indkøbe den tidligere af OZ5XY lånte rævesender, 
således at afdelingen selv fremtidigt holder dette 
grej i orden. Til at varetage rævejagtarrangementer
ne valgtes OZ7DP, til hvem alle henvendelser ved
rørende kommende jagter bedes rettet.

På OZ4X’s opfordring besluttedes det at forsøge 
arrangeret kammeratlig sammenkomst efter jag
terne, således at jagterne derigennem kunne få en 
noget mere hyggelig karakter.

OZ4X takkede iøvrigt OZ2NU og OZ8PM for det 
sidste nummer af afdelingsbladet „QSP“ (nr. 25), 
som det virkelig havde været en fornøjelse at mod
tage og gennemlæse.

Med formandens tak til de afgåede bestyrelsesmed
lemmer og velkomst til de nye, sluttede denne for
dragelige generalforsamling. 1517.

Lemvig. Da lokalafdelingen er ophørt med at 
opkræve kontingent til landsforeningen skal jeg her
ved meddele, at kontingent til lokalafdelingen her
efter betales med kr. 1,50  pr. md.. således 1. gang 
1. maj d.  å.  Medlemmerne må herefter selv være  
påpasselig  med at få betalt  kontingent t i l  lands
foreningen hvert  dr og rett idigt ,  da dette er til stor 
hjielp for landsforeningskassereren.

NB. Angående møderne i maj md., se skabet.
N. C. Stausholm.

Odense.
Månedsmøde afholdes på brandstationen lørdag den

26. maj kl. 20. OZ7EU holder foredrag med demon
strationer om VHF.

Mandag den 18. juni mødes vi på brandstationen 
kl. 20 til kammeratligt samvær. Bestyrelsen.

Rmders: Den 5. april afholdt afdelingen ordinær 
generalforsamling, og den nye bestyrelse ser der
efter således ud:

Formand: OZ5WJ H Wolf-Jurgensen. Næstfor
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mand: OZ3K Chr. Møller. Kasserer: OZ3BR E. Bruun 
OZ2IW I. W. Kristensen.

Under eventuelt takkede den nyvalgte formand. 
OZ5WJ, den afgåede formand, DR-319 Berg Madsen, 
for hans 13 års virke som formand, hvortil hele 
forsamlingen sluttede sig. Der blev endvidere ned
sat et 2-meter udvalg, der skulle søge at forandre 
vore FuG16 til 144 m/e, så vi kan være med på 
næste field-day. Den 22. april holdt OZ7SL et ud
mærket foredrag om modulation og frekvensmåling 
og den 3. maj afholdtes rævejagt. Vi vil i den kom
mende tid søge et nærmere samarbejde med nabo
afdelingerne ved foredrag, udflugter, rævejagter o. 1.

vy 73. Bestyrelsen.

Rungsted. Generalforsamlingen den 27. februar 
forløb ret roligt. Såvel formandens som kassererens 
beretninger godkendtes. Ved de efterfølgende valg 
blev formanden genvalgt, medens kassereren, 
OZ5HM, der ønskede at afgå, afløstes af OZ7OV.

73 de 7SI.

Struer. OZ-DR704 har overtaget formandsposten 
efter OZ8KW, der fratræder på grund af militær
tjeneste.

Viborg og omegn: Tirsdag den 17. april afholdtes 
generalforsamling hos Koch, Bækkelund. 9AV af
lagde beretning og 7AJ regnskab, begge dele god
kendtes. På valg var 1CH som formand og 9AV som 
sekretær, begge blev genvalgt. Da der ikke var ind
kommet forslag til behandling på generalforsamlin
gen, gik man over til punkt 5. Her blev der stillet 
forskellige forslag, som 1CH skulle ventilere på for
mandsmødet i Odense i maj.

Næste møde afholdes onsdag den 23. maj kl. 19,30 
hos 3TE, Gylfesvej 8. 9AV.

Indregistrerede modtagerstationer
OZ-DR 897 - Hans Liisberg, Annettevej 6, Charlot- 

tenlund.
— 898 - Karl Nielsen, Søndergade 34, Lemvig.
— 899 - Alfred Grersen, Nordmarksvej 114,

Kastrup.
— 900 - L. Jensen, 8. ing. komp., Langelands

gades kaserne, Aarhus.
— 901 - Holger Høngsfort, Vestergade 28,

Hammel.
— 902 - Bent Sej bæk, Andreasbj ørnsgade 7,

København K.
— 903 - A. P. Mikkelsen, Tordenskjoldsgade 16,

Horsens.
— 904 - Christian Buhi, Kastrup skole pr. Vor

dingborg.
— 905 - Herting Persson, Storegade 41, Bram-

minge.
— 906 - Rigmor Bech Orup, Østerbrogade 37,

Lemvig.
— 907 - Leif Hansen, Havnegade 22, Frede

rikssund.
— 908 - Poul Chr. Skougaard, Fensten, Ørting.
— 909 - N. C. Stausholm, Søndergade 53,

Lemvig.
— 910 - Knud Bagerskov, P. Knudsensgade 5,

København S. V.
— 911 - Arne Bendixen, Grenå havns brugs

forening, Grenå.

Søndag den 29. april kl. 20.15 DNT meddelte The 
Voice of America, der har udsendelser for ARRL 
hver søndag, på nævnte tid i 16, 19, 25, 31 og 41 m 
båndene, at OZ4H efter de foreløbige beregninger 
står som nr. 1 i Europa i A. R. R. L.s cw-contest 1951 
med 350 Qso'er.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i april måned anmodet 
om optagelse i EDR:

5310 - Bent Walther, Egaa Bro pr. Risskov.
5311 - Anker Oscar Olesen, Teglværksbakken 28,

Hellerup.
5312 - Tom Lervig, Smallegade 2 B, Kbh. F.
5313 - Erik Sigersted, Margrethevej 20, Hillerød.
5314 - Knud Bønnelyche Pedersen, Dronningensga-

de 32, Hjørring.
5315 - Mogens Frøkjær-Jensen, Elmevej 16, Hammel.
5316 - Axel Jørgensen, Skovlund, Vinderup.
5317 - Paul Vinter, Kirkendrup pr. Næsby st., Fyn.
5318 - Hans H. B. Rasmussen, dyrlægegården 2 a,

Brønderslev.
5319 - K. Bamberg Nielsen, Flensted pr. Laasby st.
5320 - Niels Riis, Mollerup pr. Nykøbing Mors.
5321 - Axel Petersen, Septembervej 62, Herlev.
5322 - Karl Wagner, Slotsgade 26, Aabenraa.
5323 - Kurt Ehlers Jensen, Skolegade 20, Hornslet J.
5324 - Poul J. Larsen, c/o Elieser Johannesen, Ting-

husvegen, Thorshavn.
5325 - Oddur Arge, Kongabrugvin, Thorshavn.
5326 - Ejvind Schou, Parkgade 89, 1. s., Sønderborg.
5327 - J. Chr. Wolder, Kristianesn, Sdr. Ringgade 32,

Aarhus.
5328 - Niels Rasborg, Kongevej 38, Viby J.
5329 - Poul Warnich Hansen, Vestervang 29, Sla

gelse.
5330 - H. Hansen, Radio-Service, Møldrup.
5331 - Holger Veith, Vedstedvej 12, 1. sal, Rødovre

pr. Valby.
5332 - Arve Andersen, Hornslet.
5333 - Jørgen Bechmann Jensen, Riffelhavevej 9,

Holbæk.
5334 - Charly Hansen, Møllegade 8, Ikast.
5335 - Erik Sørensen, Barthsgade 18, Aarhus.
5336 - Tom Guldbrandsen, Marienlundsallé 35, st. tv.,

København V.
5337 - Harald Høch, Colbjørnesensgade 35, st. tv.,

København V.
5338 - Sven Eric Nielsen, Lyne el-værk pr. Ølgod.
5339 - Poul Tønne, OZ1TP, el-værket, Als, Østjyll.

Tidligere medlemmer:
814 - OZ5AG, G. Christensen, Glumsø.

1837 - OZ7PM, Peter Møller, Bomporten 56, Gen
tofte.

2295 - A. Secher, Ølbyvej, Struer.
3035 - Axel Erikstrup, Silkeborgvej 120, 3. sal th., 

Aarhus.
3619 - OZ4AA, S. A. Andersen, Asger Rigsvej 3, 

Odense.
4119 - OZ1JP, John S. Pedersen, Engvej 2, Hadsund.

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

123 - OZ7GL, Poul J. Jelgren, Aakirkeby, ex Kbh.
706 - OZ3W, Heinrich Kahl, Gramvej, Rødding, 

lokal.
722 - OZ8F, S. P. Møller, Belvedere 25, Svendborg, 

lokal.
736 - OZ3FZ, Asger Knakkergaard, Kronborgvej

22, Thisted, lokal.
790 - OZ5W, Erik Møller, Kløverbakken 11, Lyng

by, ex Kbh.
811 - Erik Gørlyk, Kløverbakken 39, Lyngby, ex 

Kbh.
958 - OZ8SS, Mogens Ambjørn, Reberbanegade 39, 

1. sal tv., Kbh. S., lokal.
1241 - OZ4HF, Fr. Hermansen, Birgersvej 3, Aakir

keby, lokal.
1654 - OZ7WU, Kurt Nielsen, Fr.sundsvej 90 A, 4. s. 

tv., Kbh. NV., lokal.
1817 - C. L. Christensen, Gedved Radio, Horsens, 

lokal.
1928 - Niels Bjarnø, c/o fru Krogh, Øehlenschlæ- 

gersgade 64, 4. sal, Kbh. V., lokal.
2060 - Folmer Andersen, Ravnsnæsvej 15, Birkerød, 

lokal.
2346 - OZ7KO, K. Olesen, Solbakkevej 33 a, Hjør

ring, lokal.
2640 - Menig 618/Rasmussen, Kronborg, Helsingør, 

ex soldat.
2786 - O. Holst, Dansk Skibsradio, Hyltebjerg Allé 

73, Vanløse, lokal.
2824 - 4984/404, Claus Petersen, Flyvestation Køben

havn, Kbh. K., ex Højer.
2935 - OZ3L, P. L. Andersen, Esk. A., Sj. Fl. afd., 

Værløselejren, ex soldat.
2938 - P. Bundgaard Andersen, H. Schneeklothsvej

27, 4. sal, Kbh. F., lokal.
3342 - Bent Andersen, J. Baggesensvej 72, 4. sal, 

vær. 6, Aarhus, lokal.
3489 - OZ7KK, Kr. Kirkeby, c/o Ludvigsen, Færge

vej, Nordby Fanø, ex soldat.
3536 - OZ1AP, Poul H. Abrahamsen, Græsted Over

drev, Græsted, ex soldat.
3685 - OZ6OP. Gramkow Kristensen, Aarhus luft

havn, Stabrand, Kolind, ex Nørresundby.
3840 - OZ7HW, H. Worsøe, c/o Kærgaard, Livjæger- 

gade 45, Kbh. Ø., lokal.
3936 - Rich. Andersen, Herluf Trollesgade 22, 3. sal, 

Aalborg, lokal.
4102 - OZ2MP, Uffe Josephsen, c/o Pedersen, Øster

brogade 138, 4. sal, Kbh. Ø., ex Vejle.
4044 - J. Nielsen, Assensvej 14, Ringe, ex soldat.
4082 - J. Chr. Petersen, Rindsvej 9, Randers, lokal.
4101 - OZ1WA, A. Olesen, c/o Pedersen, Østerbro

gade 138, 4. sal, Kbh. Ø., ex soldat.
4115 - Laurids Knudsen, Lem st., ex Odense.
4150 - OZ9KW, radiovagt 30534/Koefoed, stations

eskadrillen, Værløselejren, ex soldat.
4184 - Erik Lassen, Holger Danskesvej 19, 4. sal, 

Kbh. F., lokal.
4227 - M. Rasmussen, Timianstien 3, Kastrup, lokal.
4398 - OZ3KD, K. Kamuk, Nagelsvej 10, Højbjerg J, 

ex Ullerslev.
4410 - M. Kejlberg Hansen, Sallingvej 74 st., Kbh. F., 

ex soldat.
4452 - OZ9HC, A. Heller Christoffersen, Langenge- 

vej 17, 1. sal, Risskov, lokal.

4471 - OZ8XP, E. Østergaard, c/o fru Martini, Tvær
vej, Nordby Fanø, ex Aalborg.

4502 - H. S. Pedersen, Vintergæksvej 20 st., Kastrup, 
ex Espergærde.

4557 - Ulrik Jakobsn, Bredgade 5. Aarup, lokal.
4642 - OZ8BN, telegrafist Bent Nielsen. Almegårds- 

lejren, Rønne, ex soldat.
4647 - H. K. Thorngård Jensen, Ærenprisvej 10, 

Odense, lokal.
4661 - Herman Jørgensen, Bystævnevej 51, 2. sal tv., 

Bolbro, lokal.
4751 - Carl Vilh. Jensen, Møllevej 26, Thisted, lokal. 
4795 - B. Hildebrandt Andersen, Herregårdsmejeri

et, Faaborg. ex Hjallese.
4917 - 50594/Jensen, 10. Ing.komp., Høveltelejren,

Høvelte, ex Kbh.
4918 - 620/F1. Jessen Pedersen, Flyvemekanikersko-

lens radiohold 50, Værløselejren, ex Kbh. 
4948 - Chr. Iliasoff, Nørrebrogade 33, Fredericia, 

lokal.
4961 - 727/E. Jakobsen, Flyvemekanikerskolens for

skole, Værløselejren, ex Fredericia.
4962 - H.t.K.elev 2088/Buss, Reservehåndværkersko

len, Skrydstrup pr. Vojens, ex Skalborg.
4975 - Ejnar Madsen, Bisgaardsgade 8, Holstebro, 

lokal.
5033 - Aage Juul, Kuleborgvej, Aakirkeby, lokal. 
5061 - Erik Lehmann, Polensgade 35, 4. sal tv., Kbh. 

S., lokal.
5270 - H. Rafn Jensen, Colbjørnsensgade 5, 1. sal, 

Kbh. V., lokal.
5275 - E. Wagner Giversen, c/o S. Dahl, Tovstrup 

pr. Møldrup st., ex Skanderborg.

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

Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, 
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

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 Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 

Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF

Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,

Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn K, giro nr. 23934. Træffes i EDR's Københavns 
afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.

Landsaf delingsleder og kalenderfører: O. Hansen,
OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

Testudvalget: Børge Petersen, Himmerlandsgade 1, 3. s., 
Aalborg.

DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Arhus.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Alekiste* 

vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren

Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, Køben
havn NV.

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.
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