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EDRs jubilæum
Som det vil være de fleste afdelingsfor- 

mænd bekendt, indhentede jubilæumsudval

get forslag fra afdelingerne om, hvorledes 

man bedst på en synlig måde kunne markere 

EDR’s 25 års jubilæum over det ganske land. 

Resultatet er blevet, at der udsendes et ju

bilæumsmærkat. Det vil antagelig foreligge 

omkring den 15. maj, og vi synes selv, at det 

ser tiltalende ud.

Tanken med et sådant mærkat er jo, at 

det skal spredes så langt omkring som mu

ligt. Det er jo ikke meningen, at jubilæums
udvalget alene skal bruge det på sin korre
spondance. Nej, meningen er, at medlemmer

ne skal have adgang til at købe det og bruge 
det i den daglige korrespondance. Her har 

vi kortbølgeamatører jo en virkelig stor 

chance til at udsende vort mærkat over hele

jorden, når vi hjælpes ad. Det er en dejlig 

tanke, at man i hver afkrog af verden kan 
se, at nu har den danske kortbølgeforening 

eksisteret i 25 år og været med til at opret
holde det internationale kortbølgevenskab.

For at gøre det så let som muligt for med
lemmerne at få mærkaterne, kan jeg oplyse, 
at man simpelthen får dem ved at indsende 
frimærker til vor kasserer O. Havn Eriksen,

OZ3FL, i Nykøbing Falster. Hans adresse 

kender vi jo alle. Mærkaterne koster kun 5 
øre pr. stk., og man kan naturligvis få så 

mange, man vil. Der er trykt et stort oplag, 
netop fordi vi venter, at vore medlemmer vil 

hjælpe til med at sprede dem så langt om

kring som muligt. Derfor Obs, forsyn Dem 
rigeligt med mærkater og læg dem ikke til 

side i et hjørne af tegnebogen eller i en ku
vert. De skal bruges, de skal sendes ud. Benyt 

dem til at klistre bag på Deres QSL-kort. 
Brug dem til Deres korrespondance både 
inden for og uden for EDR. Afdelingsfor- 
mændene bør også bruge dem, kort sagt, vi 
kan alle hjælpe til ved at sætte det smukke 
mærkat på alt, hvad vi har af skriftligt.

Kassereren har indvilliget i at modtage 

bestillinger allerede efter udgivelsen af det
te OZ, så det hele ikke skal bryde sammen 
for ham. Så gør alvor af det nu, Obs, send 
ham et beløb i frimærker og en frankeret 
svarkuvert, så får De mærkaterne fra ham, 
lige så snart de foreligger. Som allerede om
talt er prisen kun 5 øre pr. mærkat og det 
bør hverken savnes på QSL eller korrespon
dance resten af vort jubilæumsår.

Vy 73s. OZ4H.
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„OX”-en
En kombination af selektivitet, følsomhed og enkelhed i en ny type MF-forstærker.

Af  Ke i th  Rudk in  A .  M.  I .  R .  E., VK2DG.

Oversat af OZ7BG

Vor gamle ven, VK2DG, har sendt os en 
artikel, som sikkert vil interessere en del 
amatører, der eksperimenterer med modta
gere. Der er i artiklen henvist til nogle 
amerikanske komponenter, men det vil sik
kert ikke volde nogen vanskelighed at over
føre beskrivelsen på hjemlige ting. TR.

Har De nogen sinde ønsket en enkel måde 
at forøge Deres modtagers forstærkning og 
selektivitet på uden at skulle ty til alle disse 
,,ryg-mod-ryg“ MF-transformere, 100 kHz- 
trin og krystalfiltre?? Hvis det er tilfældet, 
skulle det følgende være noget for Dem.

En dag, jeg sad og kiggede i nogle numre 
af ,,Electronics", faldt jeg over en artikel 1)  
om en enkel „Q“-forstærker. Jeg fandt hur
tigt ud af, at her var noget, som en amatør 
ikke kunne lade være med at interessere sig 
for, idet denne artikel lovede en enorm for
øgelse af selektiviteten samtidig med en for
stærkning, der lå på samme niveau, om ikke 
over den forstærkning, der opnås med to 
sædvanlige MF-trin, og kun med een, ja EEN 
afstemt kreds.

Jeg tilstår, at ved første øjekast syntes det 
fantastisk, at man så let skulle kunne opnå 
en kredsgodhed på 15.000 eller mere, men en 
omhyggelig gennemlæsning af artiklen over
beviste mig om, at det ikke var forkert, men 
en afgjort kendsgerning.

Det er ikke mit ønske eller min hensigt at 
opremse en serie matematiske formler, der 
viser, at dit er lig med dat, men at skrive 
denne artikel således, at den klart kan forstås 
af alle de. hvis interesse først og fremmest 
ligger i det praktiske område.

Det forudsættes bekendt, at Q’et eller god
heden i en afstemt kreds er forholdet mellem

1) „Simplified Q Multiplier.  H. E. Harris.  Electro
nics,  maj 1951. s.  130.

kreds lægger et netværk med en negativ 
modstandskarakteristik, vil den således til
lagte negative modstand reducere eller må
ske helt fjerne den oprindelige positive R i 
den ovenstående ligning. Da den effektive 
modstand derfor bliver mindre, bliver kred
sens Q multipliceret enormt.

Begynde vi med en afstemt kreds, der al
lerede har et så højt Q, som det er praktisk,- 
bliver det nu muligt at opnå fantastisk høje 
Q-værdier ved hjælp af den forholdsvis enk
le metode med kontrolleret positiv tilbage
kobling. Da en forøgelse af Q medfører en 
hermed proportional forøgelse af selektivite
ten, giver den høje Q-værdi os en tilsvarende 
høj grad af selektivitet.

En tilsvarende virkning opnås i den nor
male regenerative forstærker eller detektor
kreds, men disse mangler som bekendt en 
meget vigtig ting, stabilitet; den mindste æn
dring i indstillingen eller en spændings
variation forårsager voldsomt selvsving. Og 
ikke nok hermed, men en variation af til
bagekoblingskontrollen medfører uvægerligt 
en tilsvarende frekvensvariation.

Diagrammet vist i fig. 1 afgiver ikke blot 
den nødvendige tilbagekobling til at give den 
effektive Q-multiplikation, men frekvensen 
er uafhængig af tilbagekoblingskontrollen, og 
desuden er opstillingen fuldstændig blottet 
for „gå-i-sving“ tendenser.
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reaktansen og modstanden, altså

Hvis vi nu antager, at vi parallelt med denne



Det vil bemærkes, at kernen i denne op
stilling er katodefølgeren, som har det kor
rekte faseforhold plus en fin stabilitet. Des
værre har katodefølgeren en for lille for
stærkning, og derfor er man nødsaget til at 
indføre et ekstra element. Det gøres ved at 
arrangere indgangskredsen, så at den repræ
senterer en auto-transformer, der giver den 
nødvendige forstærkningsforøgelse til rørets 
gitter.

Vi kan altså summere, at den viste opstil
ling kombinerer følgende ønskelige egenska
ber: høj selektivitet, stor forstærkning og 
absolut stabilitet og enkelhed.

Det første praktiske forsøg blev lavet på 
1550 kHz, da det er første MF i min stations
modtager. Installationen var imidlertid meget 
intermistisk og kun lavet for at få en ide 
om mulighederne, og jeg må indrømme, at 
jeg ikke var særlig omhyggelig med kon
struktionen, der bestod af et 6SH7 og en vik
ling fra en 1500 kHz MF-transformer.

Resultaterne var imidlertid langt over al 
forventning, skønt jeg havde noget ballade 
med temperatur/frekvens ændringer, da spo
len var monteret i en skærmet box sammen 
med to rør, og de resulterende temperatur
ændringer, når disse rør varmede op, nød
vendiggjorde en stadig genafstemning af 
QX’en til de 1550 kHz.

Den store forbedring af modtagerens se
lektivitet drev mig imidlertid til at genop
bygge QX efter rigtige metoder og bygge den 
fast i modtageren i forbindelse med den 2’ 
MF på 450 kHz. Som følge heraf fjernedes 
det første af to 450 kHz-trin sammen med 
dets „ryg-mod-ryg“ transformere. Det andet 
trin blev ladt tilbage i modtageren for at ud
gøre den sædvanlige AVC-spændingskilde 
fra anoden på den sidste MF-forstærker, da 
den nye kreds ikke egnede sig til dette for
mål.

Som vist i fig. 1, forblev den første 450 
kHz transformer også forbundet, hovedsage
lig for at lette tilkoblingen af blanderrøret 
til Q-forstærkeren, skønt det viste sig, at 
denne transformer også kan fjernes, når man 
erstatter primær-vindingen med en HF-dros- 
sel og tager input til QX’en fra blanderens 
anode gennem RC-kombinationen, vist i 
fig. 2.

Der observeredes ingen forskel i ydelse 
mellem de to indgangskoblinger, forudsat at 
indgangsimpedansen, eller bedre kildeimpe
dansen, er holdt så højt som muligt. Serie
modstanden hjælper med hertil og tjener og-

Fig. 2.
Forskellige ind- og udgangskredsløb.

så til at reducere signal-inputtet til fordel for 
den følgende QX-kreds.

Tilvirkningen af den afstemte kreds LC 
kræver nogen forklaring. Spolen L er som 
før sagt en vikling fra en MF-transformer, 
hvilken type er uvæsentligt. Jeg har med 
lige stort held prøvet en RCS 450 kHz-vik- 
ling og en forhåndenværende type fra et 
no. 11 sæt.

Tag skærmdåsen af og løs forsigtigt de to 
tråde, der fører fra den øverste vikling til 
loddefligene i bunden. Derefter skæres med 
en nedstryger gennem spoleformen og pas 
på, at jernkernen ikke kommer i vejen. Det 
er ligegyldigt, hvilken af de to viklinger, man 
benytter. Det ses, at der sidder en konden
sator tværs over hver vikling. Den må fjer
nes, og dens størrelse bemærkes. De sædvan
lige værdier i RCS eller Crown enheder er 
omkring 50 pF, hvorimod No. 11 typen har 
kondensatorer på 115 pF.

Det er nødvendigt at lægge denne totale 
kapacitet tværs over den færdige spole, hvis 
vi skal afstemme til den oprindelige frekvens. 
Refererer vi igen til fig. 1, ses det, at dette 
totale C udgøres af tre separate kondensato-i 
rer kombinerede til at give en omtrentlig lige 
stor værdi på hver side af tilbagekoblingsste
det. I tilfældet med de 50 pF er disse tre’s vær
dier følgende: C1 — 100 pF, C2 = 75 pF og 
C3 en 50 pF variabel sat på halv kapacitet. 
Formålet med denne variable kondensator 
forklares senere.

Det vil ses, at den totale kapacitet over 
spolen nu er tilbage på 50 pF. Et lignende 
arrangement må laves med enhver type MF- 
vikling, idet man må være sikker på, at 
kombinationen af kapaciteter er lig med den 
oprindelige værdi.
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Der kan ikke gives nogen særlige retnings
linier ved den praktiske konstruktion, men 
det bliver sikkert nødvendigt at skærme 
spolen L, hvis den sidder i umiddelbar nær
hed af andre til 450 kHz afstemte kredse, for 
at undgå tilbagevirkning. I min egen version 
er enheden langt væk fra andre MF-kredse, 
og in- og output tages gennem coax-kabel. 
Dette er gjort for at gøre det muligt at mon
tere QX’en foran i modtageren, så det er let
tere at betjene C3 og tilbagekoblingspotentio
meteret.

Og nu til formålet med C3 . Til fone-arbej- 
det kan denne kondensator udelades og er
stattes af en fast kondensator af en passen
de værdi.

Ved CW ændres situationen imidlertid en 
hel del. Der bruges normalt tre forskellige 
måder at modtage et CW-signal på. De er:

a) Modtageren afstemmes til nulstød med 
den ønskede station, hvorefter BFO- 
afstemningen varieres, indtil man hører 
en god beat tone.

b) BFO-frekvensen sættes på en værdi 500 
—1000 Hz højere eller lavere end MF 
og giver således en kraftig beat tone på 
den ene side af nulstødet; den såkaldte 
„single signal“ metode, og

c) BFO’en sættes nøjagtigt på MF’en, og 
man hører en lige kraftig beat tone på 
hver side af nul.

Hver enkelt af disse metoder har sine 
særlige fejl.

a) Den trættende nødvendighed af kon
stant at variere BFO’en.

b) Da man er henvist til en beat tone kun 
på den ene side af nul, har man intet 
valg, når et interfererende signal viser 
sig. Personligt foretrækker jeg

c) men denne metodes ikke ønskelige 
egenskab er, at signalet eller beat tonen 
er modtaget på siden eller flanken af 
MF-kurven, hvilket givet ikke er mod
tagerens følsomste sted.

Men med QX’en tillader den variable Ca 
en variation af hoved-MF’en på ± 1 kHz 
eller mere. Fremgangsmåden er denne: Stil 
ind på signalet på sædvanlig vis og vælg den 
side af signalet, hvor QRM er mindst, således 
som man altid gør. Hvis der kun er lidt QRM, 
og det ønskede signal er kraftigt nok, er det 
ikke nødvendigt at foretage sig mere, men 
hvis det omvendte er tilfældet, og signalet 
er svagt og QRM'en kraftig, som man ofte 
oplever det på vore overfyldte bånd, så stil-

FIG 3. Forholdsvis båndbredde

les C3  blot en smule, så at MF’en falder nøj
agtigt på den frekvens, som det ønskede sig
nal frembringer, og signalet træder straks 
frem foran det interfererende signal, der 
henvises til den baggrund, hvor det retteligt 
hører hjemme.

Ved fone-modtagning står C3 i midterstil
lingen. Det vil dog opdages, at med tilbage
koblingskontrollen sat til den for maximal 
tilbagekobling kritiske værdi, ca. 25000— 
30000 ohm, er selektiviteten så høj, at fone 
stationer synes at være meget undermodu
lerede og med en kraftig basfremhævelse på 
grund af den stærke afskæring eller dæmp
ning af de høje frekvenser i sidebåndene. 
Dette kan ikke undgås i en høj selektiv kreds, 
og det kan derfor være nødvendigt at regu
lere tilbagekoblingen noget for at få mere 
LF igennem. Det overlades til operatørens 
personlige smag, og det er jo en let sag at 
dreje på en knap; den eneste bevægelse, der 
er nødvendig for at skifte fra skarp til bred 
afstemning.

Fig. 3 viser sammenlignende selektivitets
kurver opnåede ved forskellige positioner af 
tilbagekoblingskontrollen R. De skal ikke 
tages for alt for nøjagtige på grund af mang
lende laboratoriegrej, men tjener blot til at 
give en ide om de resultater, der kan opnås 
med den beskrevne enhed.

Skønt QX’en er prøvet med lige stort held 
på 1550 og 450 kHz, er disse frekvenser på 
ingen måde de eneste, hvorpå den kan be
nyttes, og der er al mulig grund til at tro, at 
den kan køre tilfredsstillende på frekvenser 
lige fra de lave MF’er på 50 eller 100 kHz 
helt igennem til de høje frekvenser, hvis man 
blot passer på at undgå faseskift. Det er min 
hensigt engang i nær fremtid (?) at prøve 
den i området 10 til 30 MHz, hvor vanlige 
HF-forstærkere notorisk har store mangler 
hvad selektivitet angår.
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En universal ensretter
Af OZ8AZ  og OZ7LW.

Ensretteren kommer man sjældent uden
om — når der er tale om en amatørstation 
— og selv om det er vanskeligt at bringe 
noget nyt på dette område, synes vi, at denne 
smukke konstruktion, der tillige indebærer 
rige muligheder ved sine mange spændin
ger, skal nærmere omtales. TR.

Fra den dag, vi fik vore amatørbånd til
bage, har eet af vore højeste ønsker været 
at drage effektiv fordel af denne tilladelse. 
Den ene af os for atter at opleve den gamle 
amatørånd, og den anden for at se, om der 
virkelig stadig findes en sådan, og selv om 
vi har erfaret, at amatørernes antal er man
gedoblede, og at ånden ikke helt er som i 
gamle dage, har vi ikke tabt modet, men 
sidder stadig med bacillen i kroppen. Før 
krigen — synes jeg — var det sådan, at da 
lavede man bare noget, og man fik det altid 
til at virke, nu til dags — og i beskedenhed 
måske på grund af en lidt større viden — 
planlægger og beregner man til den helt 
store, komplette og kommercielt udseende 
station, og derfor når man måske så lidt, hm.

Fra „stamherren til himmelpind“, også 
kaldet 9R har vi imidlertid fået et par geval
dige granmaster, hvorimellem vi har spændt 
op en 40 m dipol, og således har vi nu mulig
hed for at modtage den kommende senders 
cutput. Til den anden ende — inputsiden —

QX’en skulle være en stor hjælp til de 
amatører, der kører med almindelige supere, 
idet den giver en selektivitet, der kan sam
menlignes med en mere fuldendt modtager 
med krystalfilter, med meget lettere betje
ning. Jeg vil være glad for at høre fra folk, 
der prøver QX’en specielt hvis prøverne 
foregår i HF-områderne. VK2DG.

Efter gennemlæsning af artiklen mener OZ7T, 
at det bør fremhæves, at når selektivitet opnås ved 
hjælp af een  høj-selektiv kreds, opnås der ingen 
båndfiltervirkning, altså hoj selektivitet med lille 
båndbredde og  stejle flankesider. Man kan ikke  
opnå stejle flankesider samtidig med flad respons 
over et vist område.

QX’ens selektivitet kommer til at ligne den. man 
får med et enkelt krystal. TR.

har vi konstrueret en ensretter, som herefter 
beskrives nærmere.

Som det fremgår af diagrammet, kan den
ne ensretter afgive et overordentlig stort an
tal spændinger — såvel faste som variable. 
Oprindelig var den kun tiltænkt som strøm
forsyning til et større PA-trin, men efter
hånden som der blev hægtet mere og mere 
på, blev det til en ensretter, der kunne for
syne en hel station med de nødvendige strøm
me og spændinger. Da der samtidig var brug 
for en laboratorieensretter, blev alle kontrol
ler og spændinger ført ud til forpladen, så
ledes at man der let og handy kunne udtage 
spændinger til eksperimentel brug samt af
prøve diverse komponenter.

Hjertet i denne konstruktion — transfor
meren — kan afgive 2X1200 V ved 450 mA 
og har udtag ved 2 X 250 V. Højspændings
ensretningen er normal, men der er anbragt 
en omskifter, der enten giver kondensator el
ler choke indgang. Omskifteren er dog an
bragt mere med hensyn til filtereksperimen
ter.

I en ensretter med de anførte høje spæn
dinger er det af vigtighed, at kondensatorer
ne aflades, når nettet afbrydes, og da man 
ikke kan være forsigtig nok, er der anvendt 
en dobbel bleeder, der samtidig har en nyt
tig funktion. Den ene er en formodstand for 
et 10 mA meter, der på denne måde kommer 
til at virke som et voltmeter til 1500 V. Den 
anden bleeder består af en serie strømregu- 
latorrør og stabilovolt, hvorfra man over en 
mangepolet omskifter kan udtage faste og 
stabile spændinger fra 70 til 840 V med et 
fast interval på 70 V. Over den sidste stræk
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ning er anbragt en variabel modstand, såle
des at en hvilken som helst spænding mellem
0 og 70 volt kan udtages. I anodepluslednin- 
gen er anbragt et 300 mA meter shuntet med 
en passende modstand, denne er i sine yder
stillinger enten afbrudt eller kortsluttet. Der
ved opnår man en regulær måling indtil 300 
mA og en beskyttelse af instrumentet ved 
eksperimenter.

Den ene side af transformerens udtag ved
2 X 250 V benyttes til enkeltventilensretning. 
Man opnår nogle stive spændinger til mod
tagere — doblere eller lignende, som blee
der er indsat endnu en stabilovolt STV 150/ 
20 beregnet til oscillatorspændinger. Den an
den side har samme ensretterform, men her 
er ventilen vendt om, således at man opnår 
negative spændinger i forhold til transforme
rens midtpunkt. To parallelle bleedere på 
4000 ohm gør det muligt at udtage alle 
spændinger mellem 0 og 200 V negativ. Som 
„filterdrossel“ er det tilstrækkeligt at an
vende en passende modstand.

At benytte en transformer med midtpunkt 
på denne ensrettermåde vil i almindelighed 
ikke være velset — set fra transformerens 
side. De to jævnstrømme har samme ret
ning gennem denne og vil naturligvis virke 
stærkt magnetiserende. Når det alligvel er 
lykkedes, må det ^tilskrives transformerens 
mulighed for at omsætte 1000 watt, og der-

Ensretterens fuldstændige diagram.

for skyldes en dårlig omsætning på 100 watt 
jo ikke så stor en rolle.

En automatisk sikring på 800 mA afbryder 
netspændingen ved eventuelle kortslutninger.

Fra det store antal glødeviklinger — der 
er anbragt på samme transformer — fik vi 
blandt andet 12 V til senderrørene ved at 
serieforbinde 10 og 5 V og sætte en lille mod
stand i serie.

Der er tillige gjort et forsøg med 4 stk. 
RG62 i graetzkobling monteret over højspæn
dingens yderklemmer, og der blev opnået en 
spænding på 2500 V ved 400 mA, men så blev 
transformeren heller ikke belastet med an
det. I samme forbindelse skal nævnes, at i så 
fald må minus fra de 2500 V ikke have le
dende forbindelse til transformerens midt
punkt.

Et andet forsøg blev foretaget efter fig. 28 
i håndbogen — en spændingsfordobler — og 
derved kom der 500 V 100 mA ud der, hvor 
der i diagrammet er anført plus 250 V.

OZ8AZ es OZ7LW.

LÆREBOG I RADIOTEKNIK II.
Som en slags jubilæumsgave til EDRs medlem

mer har forretningsudvalget besluttet at nedsætte 
prisen — kun i tidsrummet fra 1. april til 30. sep
tember 1952 — fra 15 kr. til kun 5 kr. + porto. — 
Bogen leveres kun som løsblade med vedlagt facit
liste til bogens opgaver. Selv om I del af bogen er 
udsolgt, er der intet i vejen for at bruge II del 
alene — ja, bogen bor faktisk ikke savnes hos nogen 
amatør. Bestilling sker lettest ved indbetaling af 
5 kr. 60 øre til girokonto 22116, EDR, postbox 79, 
Kbh. K. og samtidig anføre bestillingen på giro
kuponen. Bogens oprindelige pris var 25 kr., der 
lige netop dækkede fremstillingsomkostningerne, så 
vort jubilæumstilbud vil sikkert vise sig at have 
interesse for medlemmerne.

73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
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Jævnstrømssender
Af Herluf Halmen, O Z 7 H B ,

„Jævnstrømsamatørerne" er vor hobbys 
benjaminer. Dot er sagt så tit, at det ikke er 
den store effekt, der betinger de godt' resul
tater, det er så sandt, så sandt, men det er 
nu en medvirkende årsag. Lidt power kan jo 
også bøde på andre mangler ved stationen. 
Hidtil har jfevnstrømsamatøren måttet søge 
sine PA-rør blandt modtagerudgangsrørene. 
Fjernsynet har imidlertid frembragt helt nye 
rørtyper, deriblandt fine UKB-rør, og blandt 
linieudgangsrørene er nogle, hvis data nok 
har sat en og anden amatørs fantasi i bevæ
gelse. Det rør, der i databøgerne er smykket 
med de flotteste tal, er nok PL38. Se blot:

Anode- og skærmgitterspænding 200 v.
Anodetab 25 w.
Skærmgittertab 15 w.
Spidskatodestrøm 430 ma.
T. S. har ikke været blind for disse rørs

tilsyneladende fine egenskaber med henblik 
på jævnstrømssendere. Disse data ser næsten 
for gode ud; men røret er også beregnet til 
impulsdrift, og det viste sig hurtigt, at ved 
forholdsvis sinusformede svingninger var det 
ikke muligt at trække ret meget ud af røre
ne. T. S. gennemprøvede nu rørene i forskel
lige koblinger, men det stod hurtig klart, at 
de „tårnhøje" effekter måtte afskrives, og 
resultatet blev, at i en ganske ordinær PP 
kobling kunne PL38 ved et input på 3 watt 
afgive 25 watt ved et anodeforbrug på 40 
watt. Altså en nyttevirkning på 65 pct. I

betragtning af, hvad andre rør kan afgive 
ved en anodespænding på 220 volt, ei det 
ganske pænt, og dette er motivet for denne 
konstruktion.

Senderen består af en ECO med PL33. 
ECO’en er i gitterkredsen afstemt til 160 mtr. 
ved spolen 1.1, en glimmerkondensator på 
250 pF og en drejerkondensator på 100 pF 
Denne dækker godt og vel området 1750 kc 
til 2000 ke, hvis anden harmoniske netop 
giver 80 mtr. området. Anodekredsen er ka- 
pacitivt koblet til PP-gitterkredsen, og ano
despændingen tilføres gennem drossel spolen 
dr. Skærmgitteret får strøm gennem nøglen 
og en modstand på 1000 ohm (R2). Denne 
modstand i forbindelse med afkoblingskon 
den.sat.oren C4 giver en god tegnform med 
passende afrundet tegnfront og tegnafslut
ning, idet skærmgitterspændingen på grund 
af kondensatorens tilstedeværelse vil vokse 
langsomt op, når nøglen sluttes. Når nøglen 
åbnes, vil kondensatorens ladning levere 
strøm til skærmgitteret en brøkdel af et se
kund og aftage til nul-spænding. ECO-røret 
svinger imidlertid med åbent skærmgitter; for- 
at standse svingningen helt tilfører vi 
skærmgitteret en negativ forspand mg fra 
gitterbatteriet gennem modstanden R4. Åb
ning af nøglen giver også et klik, som har 
indflydelse på tegnet, derfor er nøglen shun- 
tet med et klikfilter bestående af R5 og C3. 
Nøgling af senderen gav imidlertid et vold-
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Senderen set f o r f r a

somt klik i en BCL-modtager, der stod på 
prøvebordet. Dette forsvandt ved indsætning 
af C6 .

Gitterkredsen for PP-rørene er afstemt 
med en togangskondensator. Her er anvendt 
en normal BCL-type på 2 X 430 pf. Der må 
dog ved resonans ikke være inddrejet mere 
end ca. V4 , idet afstemningskapaciteten ikke 
må overstige 50—75 pf. Man bemærker den 
usædvanlig lave gittermodstand R5 på 250 
ohm. Rørene PL38 kræver ca. 3 watt styring, 
hvilket netop kan pumpes ud af PL33 med 
anoden afstemt til anden harmoniske. Sty
ringen er meget kritisk, kommer man over de
3 watt, synker udgangseffekten hurtigt. I 
push-pull rørenes styregitre bemærkes to 
modstande R6  og R7, disse forhindrer rørene
i at svinge på ultrahøje frekvenser, en for
anstaltning, som også er nødvendig hos de 
kendte og afholdte 807. Skærmgitrene får 
fuld spænding og af kobles HF-mæssigt med 
Cll. Fanggitrene er forspændte med mellem 
30 og 40 volt, hvilket besørges af spændings
delerne R8 , R10 , R9 og R11. C10 og C12 sør-

— bagfra

ger for HF-afkobling. C13 og C14 er neutro- 
dynstabiliseringskondensatorer. Der er her 
anvendt to MEC-trimmere, den bevægelige 
plade er klippet midt over, og den resteren
de del er derefter bukket ud i en afstand af 
mindst 4 mm fra den anden plade for at re
ducere kapaciteten. Ved hjælp af den sæd
vanlige stilleskrue justeres nu ind til den 
rigtige kapacitet. Med hensyn til fremgangs
måden ved stabilisering skal vi henvise til 
OZ nr. 7 fra 1949, hvor emnet er indgående 
behandlet.

Udgangskredsen er afstemt med en togangs 
kondensator, også af modtagertypen. Da ro
tor er i direkte forbindelse med metalchassiet, 
er der som sikkerhed for gennemslag og der
med kortslutning af anodespændingen indsat 
en kondensator i hver statorledning. Spolen 
er afpasset således, at kondensatoren ved re
sonans på den laveste frekvens, altså 3,5

— og fra bunden

mc, er næsten helt inddrejet. Afstemnings- 
kapaciteten i anodekredsen skal nemlig være 
ca. 200 pF.

Anode og skærmgitter er ført til et bøs
nings-panel i diagrammet mrk. mod. Her 
kan den samlede anode- og skærmgitterstrøm 
måles, og her tilsluttes en anodemodulator, 
som vi håber at bringe i næste nr. Modula
tion kan også foretages på styregitrene ved 
at indsætte modulatoren i serie med gitter
spændingsbatteriet. Ved gittermodulation 
forøges gitterspændingen som sædvanligt, til 
output er faldet til det halve.

Chassiset har målene 25 X 15 cm og højden 
6  cm. Placeringen af de enkelte dele skulle 
fremgå af de forskellige fotos. Før opbygnin
gen af senderen vil vi imidlertid anbefale at 
kigge lidt på artiklen i OZ nr. 4 fra 1951. Det 
skal lige bemærkes, at spolerne er forsynet 
med stikben, og spoleholderne er fremstillet
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af t rolitulpaneler. Senderen er indtil nu kun 
provet på 80 meter, men der skulle ikke være 
noget i vejen for at arbejde med den på 
40 og 20 meter.

Fig. 2.
Glødestrømskredsen.

Anodetilpasningen er 1200 ohm. Ved til
kobling af en 600 ohms dobbeltfeeder tappes 
denne over 3/4 af spolen og ved 300 ohm over 
½ af spolen symmetrisk på spolens midte, 
eller bedre med en svinglink med et vin
dingstal, der udgør henholdsvis 3/4 og ½ af 
PA-spolens totale vindingstal.

Fig. 3.
Netindgangen. Kondensatoren på 10 nF udelades,  

hvis der anvendes bølgefælder som HF-fil ter.

Afprøvning af senderen har givet følgende 
resultat. Frekvensstabilitet for 1 times drift 
var bedre end 100 Hz. Ved nøgling i PA- 
skærmgitter viste tilbagevirkningen sig at 
give en frekvensvariation omkring 10—20 
Hz (space-wave). Hvilket må siges at være 
fint for så lille en sender. Senderen er klik
fri i en ved siden af anbragt BCL-modtager, 
og ligeledes i en båndmodtager også anbragt 
klods op ad senderen.

PL 33

Sokkelforbindelser for rørene.

Følgende strømme er målt i modelopstillin
gen:

PL33 2 stk. PL38
Anodestrøm 60 ma. Anodestrøm 180 ma.
Sg.-strøm 10 ma. Sg.-strøm 60 ma.
Outp. 3 w. Gitterstrøm 60 ma.

 Fg.-spænding 40 v.
Rørene PL33 og PL38 har et glødestrøms- 

forbrug på 300 ma. Glødespændingen for 
PL33 er 20 volt og for PL38 30 volt. Vi skal

altså som glødemodstand for disse tre rør 
sat i serie anvende en modstand på 450 ohm 
og til ca. 45 watts belastning, idet vi natur
ligvis forudsætter en netspænding på 220 
volt.

Det vil være klogt at indsætte et LF-filter 
så vel som et HF-filter i netsiden. Her må 
der dog tages hensyn til strømforbruget, der 
er over ½ amp. Som sikkerhedsmargin for 
spændingsvariationer under nøgling (under 
nøgling ændrer strømforbruget sig henved 
300 ma.) må dette filters modstand ikke 
overstige 2—4 ohm. LF-drosselspolen behø
ver ikke at have nogen overvældende stor 
selvinduktion. HF-netfiltrene vikles bedst på 
pertinaxrør af samme type, der anvendes til 
senderens spoler. De netfiltre, der anvendes 
i BCL-modtagere, har som regel en modstand 
på 5—10 ohm. Men hvorfor ikke anvende et 
sæt bølgefælder, som beskrevet i sidste nr.

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7

100 pf 
250 pf 
200 pf 

5000 pf 
10000 pf 

0,1 μf 
500 pf

Materialeliste.
var. wave master 
glimmer

rulleblok

glimmer
C8 500 pf —
C9 2 X 430 pf drejekondensator
C10 500- -1000 pf glimmer
C11 1000 Pf —
C12 500- -1000 pf —
C13 og C14 MEC trimmere
C15 5000 pf glimmer
C16 5000 pf
C17 2 X 430 pf drejekond.
C18 1000 pf glimmer
C19 1000 pf —

RI 10 k.ohm 2 watt
R2 1000 ohm 2 —

R3 500 — 1 —

R4 100 k.ohm 1 —
R5 250 ohm 3 —
R6 100 — kul eller grafit
R7 100 — — — —
R8 10 k.ohm 1 watt
R9 10 k.ohm 1 —

RIO 50 k.ohm 1 —
Ril 50 k.ohm 1 —

QSL-kort.
Red. har fået forevist forskellige udkast fra 

OZ4WJ. og vi kan anbefale interesserede at rekvi
rere udkastene til gennemsyn. Der er smukke, sær
prægede kort imellem.

LI

L2

L3

DR

ECO-spole, form 30 mm diam., 50 mm lang, 
34 vind. m/udtag ved 11 vind., tråd 0,8 mm. 

Gitterspole, form 30 mm diam., 50 mm lang, 
36 vind. m midtpunkt, tråd 0,8 mm. 
PA-spole, form 60 mm diam., 70 mm lang, 
14 vind. m/midtpunkt, tråd 1½— 2 mm. 

Prahn senderdrosler.



Tryk på en knap
Af Math. Pauisen, OZ7MP. 

(Sluttet).

Elektroniske relæer.

Hvor det gælder om at opnå stor følsom
hed eller hurtig reaktion i et relækredsløb, 
anvendes, som tidligere nævnt, polariserede 
relæer. Der er imidlertid tilfælde, hvor de 
heller ikke slår til, og man går da over til 
at anvende radiorør o. 1., som muliggør prak
tisk talt alt, hvad man kan ønske sig i ret
ning af følsomhed og hurtig virkning. Hertil 
kommer yderligere en række nye muligheder, 
som ligger helt uden for de elektromagnetiske 
relæers evner.

Med almindelige relæer kan man skabe 
koblinger, som kan „tænke selv“. Med elek
tronteknikken kan tænkningen gøres bedre, 
end hvad den menneskelige hjerne kan præ
stere! Men lad os vende tilbage til, hvad der 
falder ind under denne artikels rammer: at 
vise grundprincipperne.

I fig. 17 er vist et almindeligt trioderør 
med almindelige spændinger. I anodekredsen 
er indskudt et følsomt relæ. Gitterforspæn- 
dingen er indstillet således, at relæet lige 
netop ikke trækker. Tilføres de to klemmer 
nu en spænding, som gør gitteret mere posi
tivt (+ foroven), vil anodestrømmen stige 
og relæet trække. Den bedste virkning fås, 
når røret har stor stejlhed, og gitterforspæn- 
dingen er indstillet til den stejleste del af 
karakteristikken. Der skal da kun en lille 
gitterspændingsændring til for at få relæet 
til at trække, d. v. s. stor følsomhed. En an
den fordel er, at der skal kun spænding til 
at styre rør og relæ, ikke effekt. Over for 
almindelige relækredsløb har vi altså samme 
forhold som ved rørvoltmeter over for et al
mindelig strømforbrugende voltmeter.

Det er også muligt at gå den modsatte vej: 
at lade relæet være trukket normalt, og at 
lade en negativ spænding på gitteret få det 
til at falde fra. Derved får man kontrol med 
rør og spændinger, idet en fejl også vil få 
relæet til at falde.
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Fig. 17.

Fig. 18 viser et eksempel på en thyratron- 
kobling. (At røret er gasfyldt kendetegnes 
ved en sort klat eller en skravering af hele 
røret). Sluttes afbryderen A et øjeblik, tæn
der røret, og relæet trækker. Ved hjælp af 
sluttekontakten holdes relæet nu ved eget 
strømkredsløb, mens rørets anodestrøm bry-

Fig. 18

Kobles røret som anodedetektor, kan det 
styres af en vekselspænding.

Endnu større følsomhed kan opnås ved at 
koble hhv. jævnspændings- eller vekselspæn- 
dingsforstærker foran røret.

Skal relæet betjene større strømme eller 
spændinger, vil det være hensigtsmæssigt at 
lade det følsomme relæ i anodekredsen slutte 
strømmen til et andet, kraftigere relæ.

I elektronstyrede relækoblinger har man 
ofte mere fordel af at anvende thyratron- 
røret  i stedet for de almindelige højvacuum- 
rør. Thyratroner er gasfyldte trioder, men 
deres virkemåde er meget forskellig fra alm. 
trioders.

Hvis f. eks. trioden i fig. 17 var gasfyldt 
(ikke husholdningsgas, men helium-, argon
eller kviksølvdamp) og gitterspændingen var 
indstillet til en passende negativ værdi, så 
ville der ingen  anodestrøm gå. Gøres gitteret 
nu mere positivt, vil der ske det, at røret 
(ligesom en glimlampe) pludselig „tændes“, 
d. v. s. der går fuld anodestrøm. Denne ano
destrøm kan nu ikke mere reduceres eller af
brydes ved at gøre gitteret mere negativt. 
For at hindre ødelæggelse af røret, må der 
være en passende modstand i relæet eller i 
serie med relæet.

Thyratronen udfører altså samme funktion 
som et relæ med holdekontakt, kun med den 
forskel, at der kun behøves en ringe spæn
dingsimpuls for at reagere og ingen effekt.

Undlader man relæet i anodekredsen og 
lader kredsen selv fungere som relæ-,,kon- 
takt“, får man et relæ, hvis reaktionstid kan 
måles i mikrosekunder.



des, og det slukker. Når B åbnes, falder re
læet fra igen. R-C hindrer uønsket tænding 
af røret ved åbning af B.

Ved kombination af vacuumrør, relæer og 
thyratroner kan de største effekter kontrol
leres fra de svageste impulser.

Praktiske eksempler.
„Ja, lad os nu komme til sagen“, er der 

sikkert en og anden, der siger, idet han for

venter nogle komplette konstruktioner. Må
ske bliver han skuffet. Kontrolkredsløb er 
ikke noget endeligt eller selvstændigt. De er 
og bliver kun en hjælp  til et forhåndenvæ
rende eller planlagt anlæg og må som følge 
heraf indrette sig derefter. I mange tilfælde 
er kontrolkredsløbet flettet ind i det kontrol
lerede anlæg, udgør en del af et samlet hele.
Det er derfor, det er mere nødvendigt selv at 
kunne bygge det op efter sit behov end at 
kopiere et eller andet, der „ser smart ud“.

Det foregående er altså „byggestenene" — 
de simpleste af dem — og i det følgende skal c-T  
vi eksempelvis prøve at sætte nogle af dem 
sammen.

Fig. 19 a og b viser een og samme kobling, 
nemlig en „elektrisk maksimal-afbryder“. I 
a er relæspoler og -kontakter anbragt sam
men, mens de i b er anbragt på den for led
ningsføringen hensigtsmæssigste måde. Hvil
ken tegnemåde er den overskueligste?

Ved et maksimalrelæ forstås et relæ, som 
falder fra — og forbliver frafaldet — når 
strømmen gennem det overstiger en vis vær

di. Det kan altså bruges — og bliver brugt 
— som sikring. Maksimalrelæer med meka
nisk spærring forefindes i forskellige udfø
relser i handelen. I modsætning til disse kan 
genindkoblingen ved arrangementet i fig. 19 
ske ved fjernbetjening.

Når kontakten K sluttes, trækker A, og det 
kontrollerede kredsløb sluttes gennem al og 
B. B er således dimensioneret, at det trækker, 
når strømmen (spændingen) overstiger en

vis tilladelig værdi. Ved 
større strømstyrker shun
tes B med en modstand. 
Når B trækker, sluttes 
strømmen til C gennem 
bl. C holdes over egen 
kontakt cl og afbryder 
samtidig strømmen til A 
gennem c2. Derved afbry
des kredsløbet gennem al 
og forbliver afbrudt.

Genindkoblingen sker 
nu ved at åbne K og slut
te den igen. Herved falder 
C fra, A trækker igen 
o. s. v. Er strømmen gen
nem B stadig for stor, 
kobles der straks ud igen.

I fig. 20 er to relæer 
og et „Columbustryk“ til 
tidsforsinket indkobling 
af højspændingen i en 
sender. Columbus-tryk- 

ket kendes fra trappeopgange: Lyset tændes 
ved at trykke på en knap, som efter nogen 
tids forløb springer ud igen og slukker lyset. 
Tidsrummet kan varieres ved hjælp af en 
skrue i knappen.

tilsender

+ onodospænd

Fig. 20.

Når hovedafbryderen K sluttes, sættes der 
glødestrøm på senderen. Samtidig trykkes 
C-T ind. Herved trækker både A og B, og 
A holdes gennem sin slutte-før-bryde kon
takt og gennem K. Samtidig slutter a3, mens 
bl åbner. Når C-T efter nogen tid afbryder, 
falder B fra. Derved sluttes bl, og anode- 
spænding" sættes pa senderen. Ved at åbne
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K et kort øjeblik falder A fra igen, og anode
spændingen afbrydes. Tages relæspændingen 
fra lysnettet gennem en ensretter, vil et mo
mentant bortfald af lysnetstrømmen bevirke, 
at anodespændingen afbrydes og forbliver af
brudt, når strømmen kommer igen. NB. Re
læerne må have tilstrækkelig isolation mel
lem kontakter og stel!

En metode til fjernkontrolleret frekvens
skift er vist i fig. 21. PA1 og PA2 kan f. eks. 
være to PA-trin, afstemte til forskellige fre
kvenser. Med Kl, K2 og K3 kan man vælge 
mellem de to PA-trin eller afbryde begge. De 
tre relæer er således dimensioneret, at C 
trækker for batterispændingen, B for en min
dre spænding og A for en endnu mindre 
spænding.

Når Kl sluttes, trækker A. På grund af 
spændingsfaldet over R1—R2 trækker B og 
C ikke. al og a2 sluttes, hvorved A holdes, og 
PA1 får strøm.

Når K2 sluttes, kobles RI ud, og B trækker 
også og holdes over bl. b2 starter PA2, og 
b3 afbryder PA1.

Når K3 sluttes, trækker C også, hvorved 
cl og c2 brydes. Både A og B falder fra, og 
både PA1 og PA2 stoppes.

Ulempen ved dette system er, at det kan 
være vanskeligt at få fat i relæer med de 
rigtige data. Til samme formål anvendes ofte 
et andet system, hvor man har strømkilden 
på fjernbetjeningsstedet. Ved hjælp af en 2- 
polet omskifter sendes strømmen så til 2 
relæer, enten den ene eller den anden vej. 
De to relæer er forbundet i serie og er hver 
især shuntet med en ensretterventil. De to 
ventiler er modsat rettede og vil for hver sin 
strømretning virke kortsluttende på det ene 
relæ.

Ved telegrafisendere afbryder man ofte 
anodespændingen i læn
gere lytteperioder — og 
glemmer at slutte den, før 
der skal nøgles igen. Ved 
hjælp af opstillingen i 
fig. 22 foretages disse 
manipulationer automa
tisk: Anodespændingen
(til PA-rørene) sluttes 
straks ved første prik på 
nøglen og forbliver sluttet fig. 22.

Fig. 21.

under telegraferingen, sålænge denne foregår 
nogenlunde kontinuerlig. Stopper man der
imod i et par sekunder, brydes anodespæn
dingen igen.

Virkemåden er følgende: Duo-trioden får 
sin anodespænding fra lysnettet gennem 
transformator og ensretter. Det samme gør 
relæet A, når nøglen trykkes, og oscillatoren 
starter. Samtidig sendes der strøm gennem 
V1, der opstår et spændingsfald over katode
modstanden, og der sendes en positiv spæn
ding ind på gitteret af V2. Derved trækker 
V2 strøm, og B slutter anodespændingen.

Når nøglen åbnes igen, vil den positive 
spænding på V2’s gitter ikke straks forsvin
de, fordi 1 μF blokken vil opretholde spæn
dingen over katodemodstanden i nogen tid, 
afhængig af potentiometrets stilling. Først 
ved en længere nøglepause svinder gitter
spændingen, og B falder fra igen. Spæn- 
dingsdeleren 10 kohm/1 kohm giver for
spænding til V2. Omskifteren kan sætte sy
stemet ud af funktion. A kan eventuelt for
synes med en ekstra kontakt, som sætter 
modtageren ud af funktion under nøgling. 
Lader man imidlertid B overtage denne 
funktion, er man sikret mod klik — men også 
mod at anvende „break-in“.

Fig. 23 viser et diagram for komplet tryk
knap-kontrol af en sender. Det virker så
ledes: Når hovedafbryderen er sluttet og
senderen har fået glødestrøm og alle dør
låse (!) er sluttede, trækker A gennem bl
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Fig. 23.

modtager og
sender g/pdestrom mm

og holder over al. Trykker man så på knap
pen „Start“, vil B trække og holde over bl. 
Der er nu strøm på omskifterarmen CW- 
FONE. Står denne i stilling FONE, trækker 
E også, og senderen får anodespænding.

Står omskifteren derimod i stilling CW, vil 
tryk på nøglen bevirke, at nøglerelæet C 
trækker. c2 starter senderen, og cl giver 
strøm til D, som igen ved hjælp af dl og E 
giver senderen anodespænding. Da D er 
shuntet med en blok Cx, virker det trægt 
frafaldende og holder D og E sluttet under 
nøglingen. Ved længere nøglepauser falder 
D og E fra, og anodespændingen brydes. Cx 
skal være nogle hundrede μF,  afhængig af 
relætypen.

Der kan fjernbetjenes fra flere steder ved 
at koble flere start- og stop-knapper i paral
lel. Med dette system som basis er der rige 
muligheder. F. eks. kan man indskyde mak
simalrelæer eller minimalrelæer i serie med 
„Låse“, og et tidsrelæ kan 
sørge for en passende blo
kering af „Start“, indtil 
rørene er varmet op. En 
automatisk forsinkelse fås 
dog, hvis der i ensrette
ren anvendes indirekte 
opvarmede rør.

Til slut er i fig. 24 vist 
et eksempel på en ther
mostatkobling. Den an
vendes som bekendt bl. 
andet til at kontrollere 
temperaturen i en krystaloscillator.

Varmelegemet i thermostaten får strøm fra 
lysnettet. Desuden anvendes - og + 150 V 
= fra senderen. Når der sættes strøm på op
stillingen, trækker B på grund af rørets 
anodestrøm og A på grund af glimlampe- 
strømmen. Derved sættes der strøm på var
melegemet, kontrollampen lyser, og kontakt
termometret begynder at stige. Når tempe
raturen har nået den værdi, kontakttermo
metret er indstillet til, lægges en negativ 
spænding på rørets gitter, og anodestrømmen 
standses. B falder så fra, opvarmningen af
brydes, og temperaturen begynder at falde. 
Når temperaturen er faldet noget, afbryder 
termometret, røret trækker igen strøm o. s. v. 
Resultatet er, at temperaturen holder sig 
næsten konstant. Denne opstilling sikrer 
thermostaten mod overopvarmning som følge 
af fejl i kredsløbene.

I følgende numre af OZ kan interesserede finde 
mere om emnet:

Juli 1948: Stationskontrol, af OZ7MP.
Februar 1949: En elektronisk nøgle, af OZ7BO.
August 1949: Mere om el.-nøgle, af OZ5T m. fl.
Septbr. 1949: Start af kviksølvrør, af OZ8AZ.
Marts 1950: BK-nøgling af VFO’en af OZ7BR.
Oktbr. 1950: BK-nøgling af OZ8BN.
Juli 1951: Talestyret break-in, af OZ3UE.

OZ7MP.

Fig. 24.
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Fra testudvalget.

EDRs jubilæumsfest
Testudvalget erindrer om jubilæums-testen den 3. 

og 4. maj og opfordrer alle licenserede medlemmer 
af EDR til at deltage.

Diplomet »Espana« — 
det nye spanske diplom

Villig til at belønne fortjenesten af et bedre sam
arbejde mellem fremmede amatører og EA’erne og 
for at stimulere interessen for en international og 
national trafik og på samme tid at symbolisere tak
nemmeligheden og venskabet mellem al verdens 
amatører har unionen af spanske radioamatører be
sluttet udsendelsen af diplomet „Espana“, hvis mis
sion vil være at betegne diplomindehaveres noble 
strid, et bevis på deres fremragende tekniske dygtig
hed og et dokument på verdens broderskab.

Tildelingen vil foregå på grundlag af følgende 
regler:

1. Tildelingen kan opnås af:
a) alle amatører i ethvert land og sammenslut
ning, medlem af I. A. R. U. med officiel licens, og 
som opfylder kravene, udtrykt i følgende regler.
b) Spanske amatører med officielt kaldesignal, 
som opfylder betingelserne i par. 7.

2. Ved opnåelse af diplom „Espana" skelnes mellem 
forbindelser på telefoni eller telegrafi.
Hvis nogen amatør sender alle sine kort for tele
foni eller telegrafi, vil dette blive anført på di
plomet. Kun de frekvenser, godkendt af konven
tionen i Atlanta City for 1. region (Europa og 
Africa), eller de, der vil blive godkendt i frem
tiden for denne region for stationer af kategori 
nævnt i par. 5, må anvendes.

3. Fremmede amatører, der aspirerer til „Espana“, 
må præstere 125 tovejs forbindelser med forskel
lige spanske stationer fra de 9 distrikter. Der må 
være mindst 3 forbindelser i et hvilket som helst 
distrikt.

4. I relation til den sidste paragraf; det spanske 
territorium er betragtet som delt i ni distrikter 
fra 1 til 9, begge indbefattede. Distrikterne 9 og 0 
betragtes som 1 distrikt.

5. Som bekræftelse på forbindelserne må QST-kort 
for de krævede forbindelser indsendes til U. R. E., 
Apartado de Correos, num. 220, Madrid. De mod
tagne kort vil blive returnerede efter kontrollen.

6. Forbindelser efter 1. januar 1952 beregnes for 
opnåelse af diplomet.

7. Spanske amatører, medlem af URE med officiel 
licens må bekræfte tovejs forbindelse med 125 
stationer fra 30 provinser i de 9 distrikter. 
Spansk Marokko og kolonierne tæller hver for 
sig som provinser. Af de 125 forbindelser må de 
40 være udført på telegrafi.

8. Diplom- og udstedelsesomkostninger skal tilstil
les U. R. E..
(Størrelsen ikke meddelt. O. A.)

9. I særlige tilfælde kan diplomet „Espana“ af 
ærefuld karakter tildeles spanske eller uden
landske amatører, der har udmærket sig i trafi
kal henseende, eller som har præsteret store 
sociale eller teknjgke fortjenester.

10. QSL-kortene må ikke i deres indhold eller dato

om deres ægthed. I ethvert tilfælde vil U. R. E.s
afgørelse være endelig og inappellabel.
vise korrektioner, som giver anledning til tvivl

DX-contest, maj 1952
DX-contest, maj 1952.

Gode nyheder for Hams overalt i verden er at 
Schweiz kortbølge tjeneste afholder en Ham-con- 
test over en 24 timers periode den 6. og 7. maj 
med præmier eller erindringspræmier for alle del
tagere.

Denne dato er blevet valgt som værende for alle 
interesserede, netop den bedste lytte-tid, hvor ud
sendelsesforholdene skulle være bedst.

Testen løber over alle transmissioner fra S. K. T.s 
DX-programmer.

Listen:
(Disse bølgelængder og frekvenser vil være i an

vendelse fra 1. maj og fremover. De er omtalte i 
vor program-schedule, sommerudgaven, som er til
gængelig postfri, paa opfordring).

Kontesten er en blanding af Broadcast og Ham
radio. Det udvikler sig til et race for Hams over 
radiobølgerne.

Tre lytteposter vil blive etablerede i Schweiz, 
lyttende samtidigt i 20 meter-båndet. Deres kalde- 
signaler og frekvenser er hemmelige.

Umiddelbart efter at hver transmission i Schweiz 
kortbølge tjeneste DX-programmer den 6. og 7. maj 
er begyndt, vil et startsignal blive givet efter aver
tering og forklaring fra studiet over Schwarzen- 
burg-senderen.

Det er så de deltagende amatørers opgave (og 
vi håber, at I alle vil være med i det) at kontakte 
en af de tre lytteposter.

Den amatør, der først kontakter en af de tre 
lytteposter, vil være vinder af den pågældende 
transmission.

For at gøre testen så fair som muligt for alle 
deltagere, vil disse blive opdelt i 2 kategorier: De, 
som bor udenfor en radius af 3000 km (1865 miles) 
fra Schweiz og de længere borte.

Alle forbindelser vil blive tidsbestemt og resul
tatet af hver transmission vil blive annonceret i 
løbet af DX-programmet.

Præmier vil blive tildelt indenfor hver kategori 
i hver transmission, men der er ingen zone-begræns
ning bortset fra afstanden. Imidlertid udelukker en 
sejr i en tidligere transmission vinderen fra at del
tage i en senere, medens en andenmand på det 
varmeste anbefales at prøve igen.

En særlig præmie vil blive givet for den bedste 
indsendte rapport, bedømt ud fra orden, akkura
tesse og omfang. Logs skal være S. K. T. i hænde 
inden 31. maj, således at resultatet kan blive med
delt i vor juni DX-program. Naturligvis står det 
amatøren frit for inden contesten at finde ud af, 
hvilken af S. K. T.s transmissioner, der kommer 
bedst ind, hvor han end bor, således at han kan 
deltage i kontesten under de bedste konditioner 
Program-schedules for S. K. T.s programmer til
sendes på opfordring og afsendes med ordinær post.

Good Luck.
73’s

Swizz-Shortwave Service.
DX-Editor 

Sign. Russell-Henderson.
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EDRs sommerlejr 1952 6. Aalborg-stævne
Ja, nu er tiden minsandten inde igen til at 

snakke sommerlejr, og vi kan glæde de tro
faste lejrdeltagere med, at det atter i aar er 
lykkedes at skaffe en herlig lejrplads.

EDRs sommerlejr, der traditionerne tro, 
igen i år afholdes i juli måned, bliver på 
Rågebakken ved Skotterup i Nordsjælland.

Her er alt, hvad der kræves for at få en 
god lejr. Selve lejrpladsen ligger i udkanten 
af skoven, der fornemt tilbagetrukket fra 
Strandvejen, højt beliggende, giver læ og 
samtidig en naturlig indhegning af vor lejr. 
Der er den herligste badestrand på den an
den side af Strandvejen, og måltiderne bliver 
indtaget på hotel MIRASOL, ca. 200 meter 
fra lejren.

Af hensyn til de, der har med arrangemen
tet at gøre, og for at få så samlet en lejr 
som muligt, strækker lejren sig i år kun over 
en uge, nemlig i tiden 12. til 20. juli.

Lejren åbnes lørdag den 12. og slutter søn
dag den 20. juli.

Der vil i forbindelse med lejren blive lej
lighed til udflugter til Nordsjælland og Sver- 
rig. Det tilrådes deltagerne at have pas i 
orden.

Der bliver også i lighed med foregående 
lejre opstillet et stort samlingstelt, og 
OZ7EDR bliver i fornyet skikkelse og med 
teknisk redaktørs hjælp lejrens stemme, der
i år forhåbentlig kan høres over det hele 
land.

Der kan ikke endnu gives helt korrekte 
priser, men det kan dog siges, at fuld for
plejning på omtalte hotel koster for lejrdel
tagerne ca. 10,00 kr. pr. dag; hertil kommer 
så betjening og en mindre lejrafgift.

Hele arrangementet foretages af Helsingør- 
og Københavnerafdelingen, og man håber og 
venter stor deltagelse.

Reserver ugen 12. til 20. juli. Nærmere om 
tilmeldelse i næste OZ.

BK-tip.
Den kombinerede oscillator- og buffernøgling, 

hvor oscillatorens tegn overlapper bufferens, kan 
laves yderst simpelt, hvis man nøgler med el-bug.

Man nøgler blot oscillatoren med en kontakt på 
el-buggen’s a-relæ, og bufferen på normal vis med 
det andet relæ.

Resultatet er, at ose. og bf. starter samtidigt, men 
evt. skavanker i begyndelsen af oscillatorens sig
nal vil ikke gå ud, da signalstyrken på grund af 
nøglefilteret i bufferen vokser langsomt op. Ose. 
stopper først een priklængde efter tegnets afslut
ning, så her er al mulighed for „snusk“ udelukket.

OZ8EM.

Som allerede tidligere meddelt her i „OZ“ afhol
der Aalborg afdelingen i slutningen af maj måned 
sit 6. Aalborg stævne, der imidlertid denne gang bli
ver af en ganske særlig karakter, idet forskellige 
forhold er årsag hertil.

Først må fremhæves, at stævnet som det første af 
sin art får karakter af jubilæumsstævne, således at 
forstå, at det bliver en slags forløber for landsfor
eningens jubilæumsarrangement i august. I stævnets 
program vil der derfor også blive en afdeling, hvor
under et af hovedbestyrelsens medlemmer vil for
tælle om den danske kortbølgebevægelses udvikling 
gennem de 25 år.

Det vil også komme til at sætte sit præg på arran
gementet, at der kan forventes stor deltagelse fra 
foreningen: Goteborgs Såndera Amatører, hvilket 
vil medføre en klarlæggelse af det fremtidigt sti
gende samarbejde mellem de vestsvenske og nord
jyske amatører. Et samarbejde, der fra dansk side 
ikke betragtes som forbeholdt Aalborg-afdelingens 
medlemmer, men naturligvis omfatter samtlige 
EDR-medlemmer i hele Nordjylland, så langt inter
esse herfor findes.

Videre indtræffer også det ualmindelige — for 
Nordjyllands vedkommende — at hele EDR’s hoved
bestyrelse vil deltage i stævnet, da der dagen i for
vejen afholdes hb-møde, hvilket også er første gang, 
dette finder sted i Aalborg.

Naturligvis vil der også blive foredrag af teknisk 
karakter, således som dette er almindeligt ved vore 
arrangementer heroppe.

Programmet vil som sådan blive meget omfat
tende, hvorfor det også allerede nu skal meddeles, 
at stævnet vil komme til at strække sig over det 
meste af dagen.

For deltagere, der kommer langvejs fra, vil der 
af den grund blive foranstaltet indkvartering på 
vandrehjemmet i Aalborg, hvor der også vil kunne 
sørges for morgenmad, men herom skal vi bringe 
mere detaljerede oplysninger i næste nummer sam
men med det fuldstændige program.

— og datoen bliver søndag den 25. maj. Reserver 
den dag og kom til Aalborg. OZ2NU.

SOLDATER!
På given foranledning henledes opmærksomhe

den på, at EDRs medlemmer kan opnå nedsættelse 
af kontingentet under aftjening af værnepligten til 
½ kontingent. Betingelsen herfor er, at den mili
tære adresse og nummer opgives hertil straks efter 
indkaldelsen. OZ vil så blive inddraget pa den 
hjemlige adresse, og bladet sendes i stedet i kors
bånd direkte til militær-adressen. — Såfremt alle 
betingelser ikke er opfyldt, kan nedsættelse af kon
tingentet ikke fås.

Og så burde det være en selvfolge, at det straks 
blev meddelt hertil, nar hjemsendelsen finder sted! 
Husk det venligst!!

73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
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QSL-centralen
I sidste nummer af OZ skriver OZ2NU og OZ5HS 

noget om QSL, og jeg føler også trang til at sige 
et par ord i den anledning. Redaktøren klagede 
over, at det var længe siden. QSL-centralen havde 
haft et inserat i OZ, men i disse papirknappe tider, 
synes jeg, der var andre og vigtigere ting, der bur
de have plads i OZ. Der er dog kommet mange nye 
amatører, og et lille, hjælpende ord med på vejen 
er måske ikke af det onde.

2NU omtaler QSL-marodører og 5HS, at flere 
amatører lover kort, men ikke sender dem. Lad 
mig først sige, at statistikken for QSL er nedad
gående, og det er ikke alene her i OZ-land. Der er 
almindelig tilbagegang over det meste af verden, 
hvad det end ligger i. Måske glemmer nogle ama
tører at føre det ind i deres logbog, når de har haft 
en QSO. Her kan man sikkert tage ring-QSO’er i 
første række. Hvor mange amatører får hele ringen 
og rapporterne ført ind i deres log? 5HS siger: Lad 
være med at love QSL, når I alligevel ikke vil 
sende dem. — Og hvor må man give ham ret. Der 
er alt for mange, der lover kort, men ikke sender 
dem alligevel. Og der er mange dårlige undskyld
ninger, når der rykkes for kortet. Nogle har ikke 
fået dem trykt, andre påstår at have sendt dem
o. s. v. Den sidste undskyldning har jeg haft lejlig
hed til at bemærke flere gange, men i alminde
lighed er det altså også kun en undskyldning.

En københavnsk amatør beklagede sig flere 
gange til mig, at han ingen kort havde fået. Der 
var mange, der havde sendt til ham, sagde han. 
Når man har med hundrede tusinder af kort om 
året at gøre, er det jo muligt at et enkelt kort kan 
svipse, men når det drejer sig om flere kort, bliver 
jeg mistænksom. På centralen har man naturligvis 
ingen interesse i at tilbageholde amatørernes kort, 
tværtimod. Af ren og skær selvopholdelsesdrift er 
det også nødvendigt at sortere alle kort til hver 
udsendelse, idet det ellers ville vokse en over ho
vedet. Nå, for at gøre en lang historie kort: Det 
brændte i Kobenhavns afd.s lokaler, og jeg benyt
tede lejligheden til at få kartoteket hjem til en 
revision. Der er en lokal QSL-manager i afdelingen, 
men på en eller anden måde havde det svipset. Der 
var kort til nogle amatører, der havde forvildet sig 
ned i andres rum, og her fandt vi så også den før
omtalte amatørs kort. I denne forbindelse må jeg 
anbefale de lokale QSL-managers regelmæssigt at 
gå hele deres QSL-kartotek igennem, for det er 
nemt at få et kort ned på forkert plads. Af samme 
grund er det også vigtigt regelmæssigt at sende 
en revideret liste til hovedcentralen over de ama
tører, der ønsker kort gennem den lokale afdeling.

Er der virkelig ingen DR-amatører her mere? 
Det er meget længe imellem, at der kommer kort 
fra DR-amatører til centralen, og der er vist også 
mange gamle, erfarne amatører, der glemmer at 
besvare den vordende amatørs første tilnærmelses
middel, så han måske mister gnisten.

Hvordan får man kort, spørger den nye amatør? 
Jo, enten kan mc.n få dem gratis via sin lokale af
deling ved henvendelse til afdelingsformanden, der 
så giver centralen besked, eller også kan man ind
betale kr. 3,00 på min girokonto 23934, Paul Heine- 
mann, Vanløse Alle 100, Vanløse, så går det helt af 
sig selv. Medlemmernes indbetaling går direkte til 
kassereren, der ved hjælp af vor udmærkede Adre- 
ma-maskine skriver kuverter og sender dem her

til. og så får medlemmet automatisk sine kort om
kring den 1. og 15. i hver måned. Der kan gå lidt 
tid, inden sagen helt er i orden, men De kan være 
ganske rolig. Vi gor alle vort bedste for at betjene 
medlemmerne på bedste måde.

Kortene til udlandet må være centralen i hænde 
før den sidste i måneden, idet der ordnes kort til 
udlandet omkring hver den 1.

Og hvad gor man så ved sine egne kort? Forst 
og fremmest lover man ikke at sende QSL, hvis 
man ikke agter at gore det. Dernæst skriver man 
kortene og sender dem til undertegnede, ordnet i 
alfabetisk orden efter landenes prefix. Det er også 
god skik at skrive „adressaten" på kortets bagside 
i øverste venstre hjørne. Det letter sorteringen me
get. Man må aldrig have mere end 5 SKREVNE ord 
på sit kort, og kortene må ikke være større end 
almindelig postkortstørrelse. Man risikerer, hvis 
man har større kort. at de bliver Odelagt under for
sendelsen. og vi vil jo alle gerne have. at vort 
visitkort, som det jo er, tager sig så ordentligt ud 
som muligt uden flossede kanter eller sammen
bøjet, ikke? Pakker med QSL sender man bedst 
direkte til min adresse. Det er lettere for mig end 
at slæbe dem hjem fra boxen, og det koster det 
samme alligevel. Det er vel unødvendigt at tilføje, 
at landsportoen er 25 øre for 50 g og stigende her 
udover?

Endelig til slut en bøn til alle danske amatorer: 
Som I ved, har vi i år flere store internatio
nale tester, som EDR har værtspligter for. Vær
med til at vise, at vi kan og vil sende QSL her
fra Danmark. Lad det blive et rigtigt jubilæumsår. 
Send kort med EDR’s jubilæumsmærkat for a l l e  
forbindelser. Gå logbogen igennem, mon der allige
vel ikke skulle være flere kort, Do skylder væk? 
Lad os prøve i alt fald her i jubilæumsåret at
hævde, at OZ stadig er en god kortbølgenation.

73s. OZ4H.

Kontingentet!
Som følge af, at en del medlemmer i EDR 

ikke har indløst opkrævningen på kontin
gentet, der forfaldt pr. 1. marts, har forret
ningsudvalget besluttet at sætte absolut 
sidste frist for indbetalingen af kontingentet 
til f r e d a g  d e n  2. m a j  d. å. Lige efter 
påske vil der derfor herfra blive udsendt en 
rykkerskrivelse sammen med et girokort, 
der bedes benyttet ved indbetalingen af kon
tingentet til postgirokonto 22116, EDR, post- 
box 79, København K. — Det kan tilføjes, at 
OZ omgående vil blive inddraget til dem, der 
ikke rettidig betaler — og det er en selv
følge, at QSL-centralen samtidig blokeres 
for licenserede amatører, der kommer på den 
„sorte liste“!!

73. Kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
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DX-jægeren
v. OZ7BG.

Så er „fest“-fyrværkeriet, ARRL's DX Contest, 
overstået for i år. Som omtalt sidste OZ har OZ7SM 
antagelig vundet fone-afdelingen. og i CW-delen 
ser det ud, som om OZ1W er løbet med sølvtøjet. 
1W har et så stort forspring fremfor andre delta
gere, at der vist ikke kan være nogen diskussion 
herom.

OZ7SM  kom op til 132 med I5US 14355 og CR6’s 
BC 14240. AJ 14340; Desuden AR8BC 14240. VS's 
IDS 14195. 7SR 14190, 7WA 14180, 7RSC 14195; VQ2’s 
DT 14250, WS, HN, NS alle tre 14185; VQ4BU 14165; 
Forgæves jagtedes VQ3CP, ZD4BF og VQ5AU.

OZ3PO har en 3 element fixed beam, der har gi
vet I1BCB Trieste 14200, TA2EFA 14350, YV5AK 
14070, 3A2's AH og AM 14200, og ZS6U 28400.

Jørgen Arnvig  lyttede til ZC6AG, YV5AB. 
C02VW, CM9AA, PZ1WK. HI6EC, KZ5AR, plus en 
AJ9AA QTH??? på fone. Med cw hdrtes VP’s 4LL, 
6AA, 6ADA; TI2TG, HC1FG. KG4AF, VS7RSC for
uden W. VE etc.

OZ3Y  efterlyser bedre 14 mc forhold, men fik 
alligevel VK2ANN 14020, W7AH (Arizona) 14090, 
FQ8AE 14090 og 9B3AA 14005. Fone: ZC4JB 14240, 
OX3AD og 3EL 14135 og PY8RJ 14325.

OZ2PA  har to nye i VQ8CB og FB8ZZ. Desuden 
VU2EJ, ZS3Q. EQ3FM, F9JD/FC og VP4LZ, alt på 
14 mc cw.

OZ7KV  har koncentreret sig om 7 mc for at få 
WAE. ZB1BJ. TF5TP, IS1FIC, F9JD/FC, pXlA/A, 
EA6AM, SP2KGA talte godt. Uden for Europa kom 
VQ4CM, 4X4BX, EA9AP og SU1GO.

OZ7BG  er kraftigt QRL og måtte nøjes med 
FI8YB 14029, VS7’s NG 14070, TC 14090. Med fone 
VK4CB 14150, VS7BE 14167 og VS2CY 14115.

Interessante ting hørt her i Søborg er bl. a. 
FF8AG 7040 2200, FK8AH 14040 1000, FK8AI 14060 
1030, FB8BE 14093 1530, VQ8AC 14092 1545, FD.8AB 
14045 1700, FL8BC 14080 1630.

QTH’s:
EA6AM Plaza Virgen de la Cabeza 9, Palma de 

Mallorca, Balearic Islands.
EA8BF Box 8, La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. 
I5US QSL to I5US, Mogadishu, Somaliland.

Lande og  zoner.

Call
Lande Zoner

wrkd. bekr. wrkd. bekr.
Blandet

OZ7PH 176 141 39 38
OZ7BG 170 138 37 37
OZ1W 161 126 39 39
OZ3Y 153 128 39 39
OZ2N 116 91 37 37
OZ2PA 113 83
OZ5PA 88 70 29 19
OZ3PO 80 62 31 28

Fone
OZ7SM 132 111 37 35
OZ3Y 124 108 37 36
OZ5IJW 120 108 36 35
OZ7HT 69 51 22 17

KG4AF Burt Fisher, Box 13, Navy 115, FPO NY., 
N. Y. USA.

VU2EJ Law College Road, Poona 4. India.
VS1BQ Cpl. Smith, 764 Mountbatten, Singapore. 
YV5BZ P. O. Box 3208, Caracas Venezuela. 
ZD2HAH Post and Telegraphs, Ikeja Airport, 

Lagos, Nigeria.
Næste liste bringes i juli OZ. Minimum hertil er 

50 lande og 15 zoner worked. Tallene i denne liste 
skal bekræftes eller rettes inden 30. juni.

Stof til DX-jægeren sendes til OZ7BG, Huldbergs 
Alle 8, Søborg. 73 og DX — Erik — 7BG.

Nærmere om Buske Mølle
I forrige nummer af OZ fortalte 3U historien om 

Buske mølle, og nu vil jeg give nogle fakta om 
vor nyerhvervelse og dens indretning. I møllen, der 
har været i brug for indtil få år siden, findes kværn 
og mølleværk. Gulve og trapper bærer tydelige spor 
af slid fra de travle møllere, der igennem årene har 
haft deres virke her. Egentlige tegn på ælde finder 
man ikke, alt tømmeret er friskt og godt, men møl
len er nu heller ikke så forfærdelig gammel, idet 
den er genopført efter en brand, som lagde den 
gamle mølle i aske i 1896.

Møllen er bygget af godt og solidt tømmer. Be
klædningen indvendig er høvlede brædder, og den 
udvendige side er tækket med spån. For at gøre 
møllen egnet til det formål, afdelingen har tænkt, 
vil først alt mølleværk og kværn blive fjernet. Gul
vene vil blive istandsat og fornyet i fornødent om
fang. Trapperne, der er meget skrøbelige, vil ligele
des blive istandsat og samtidig gjort bredere og 
lettere passable. Af hensyn til den brandfare, som 
altid er til stede i en bygning af træ, påtænker vi
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at foretage en imprægnering eller på anden måde 
sikre møllen mod brandfare. Af samme årsag vil 
skillerummene i etagerne blive udført i flamme- 
sikkert materiale (gvproc eller lign.)

Et af vore medlemmer, OZ7NU, har gjort et me
get stort arbejde ved at udføre de fornødne teg
ninger af møllen og dens indretning. Vi synes, at 
7NU har skilt sig fint fra den noget særegne og 
meget vanskelige opgave, det er at indrette en 
vindmølle til et feriehjem. Uden at foretage æn
dringer i møllens karakteristiske eksteriør har han 
skabt nogle glimrende og praktiske kamre, sam
tidig med at pladsen er udnyttet på en effektiv 
måde.

Jeg skal kort gennemgå de forskellige etager i 
møllen, og jeg benytter her de originale benævnel
ser på etagerne. Disse benævnelser vil blive bevaret 
som de fremtidige etagebetegnelser.

Først har vi kælderen, der ligger i terrænhøjde. 
Her vil blive indrettet opholdsstue med borde og 
bænke. Gulvet er af beton, og vore pengemidler 
tillader ikke at pynte på det i år. Med tiden håber 
vi at få råd til at give det en smuk og blødere 
belægning. Et stort og to mindre vinduer vil sam
men med indgangsdøren give rummet lys og luft. I 
den ene side fører trappen os op til broloftet. Her 
bliver der indrettet 3 stk. 2-mands kamre og 1 stk. 
4-mands kammer. Der bliver faste køjer med fje
derbunde og madrasser. På hvert kammer er der 
elektrisk lys og en stikkontakt (220 V AC). Fra 
broloftet fører en dør ud til omgangen, der på de 
5 af møllens 8 sider består af en bred jordvold.

På 2. etage — kværnloftet — er der 3 rum med 
hver 2 køjer; det overvejes at montere dem med 3 
køjer oven over hinanden for at skaffe plads til

flere mennesker. Til sidst har vi lotteriloftet og 
hatten, der bliver det mest vigtige i hele møllen. 
for her skal senderrummet være. Der er hojt til, 
loftet og trangt til væggene med vingernes aksel 
tværs gennem rummet, og det store hjul med 
bremse fylder godt oppe i hatten og giver rummet 
en særegen karakter. Heroppe vil blive opsat det 
fornødne antal stikkontakter til grejet. I selve hat
ten er der plads til at opsætte en 2 meter beam.

Ja — det er de foreløbige fakta om møllen; når 
nye foreligger, skal vi bringe dem i OZ. Det er et 
stort arbejde at indrette møllen, og vi må alle 
hjælpe til efter bedste evne; derfor appellerer vi 
til de af vore medlemmer, som har lært tømrer-, 
snedker- eller murerfaget, om at melde sig og give 
et nap med. Vore pengemidler er meget begrænsede, 
så derfor må vi selv udføre så meget som muligt 
af arbejdet. Afdelingen sørger for transporten til 
møllen. Ring til 3U eller 81 og aftal nærmere, men 
gOr det NU, for vi skal have møllen færdig til den 
15. juni, og det kan nås, når blot vi hjælpes ad.

81.

Tilfojelse til artiklen „En Bolgefælde“ i sidste OZ.
På tegningen var desværre glemt mål på pertinax- 

røret. Røret er lavet af 1 mm tykt pertinaxrør, 22 
mm udvendig diameter og 50 mm langt. Afstanden 
mellem de tre loddeøjer er 16 mm indbyrdes. TR

Sommerskoler i 1952.
Det danske Selskab, Niels Hemmingsensgade 8, 

København K, har udsendt plan for selskabets som
merskoler 1952 i såvel Danmark som i England, 
Skotland, Holland, Schweiz og Frankrig. Nærmere 
oplysninger fås ved henvendelse til ovenstående 
adresse.

FRA AFDELINGERNE

Kobenhavns-afdelingen.
Formand OZ3U, Kaj Nielsen, Løjtegårdsvej 5, 

Kastrup. Afdelingen holder normalt møde 2 gange 
om måneden. Hvis ikke andet er meddelt, er møde
lokalerne Martinis selskabslokaler,  Borups Alle 233.  
1930  — 20,00 er der ind- og udlevering af QSL- 
kort, og 20,00 begynder mødet.

21. april: Krystaller, deres fabrikation og anven
delse. Ved H. Brahm Hansen, OZ7DR.

28. april: Afslutning på sæsonens morsekursus.
12. maj: Sommerens transportable aniæg. Demon

strationer, foredrag m. m.

Amager.
Formand OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup. Telf. 

Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver 
torsdag kl. 19,30 i mødelokalerne, Strandlodsvej 
17 S.

Ved afdelingens ordinære generalforsamling tors
dag den 6. marts 1952 blev følgende valgt:

Formand OZ7NS, næstformand OZ7HP, kasserer 
OZ2XU, sekretær OZ-DR 933 (nyvalgt), OZ5K, 
OZ3CL, OZ1BP (nyvalgt).

78



NB. Morsetræning vil blive afholdt hver møde
aften for såvel nybegyndere som OB. fra kl. 19,30 
—20,00, ligeledes vil der på klubaftenerne blive 
gennemgang af teknisk stof ved OZ1BP, hos hvem 
man bedes tilmelde sig.

Månedsprogram:
17. april: Klubaften.
24. april: Populært antenneforedrag ved OZ9R 

og OZ4U.
1. maj: Klubaften.
8. maj: Klubaften med te og varme hveder (ind

tegning hos OZ2XU).
15. maj: VHF og stålbåndsoptagning ved OZ5LBC.

Aalborg og omegn. Medlemmerne indkaldes her
ved til ordinær halvårlig generalforsamling, der af
holdes i afdelingslokalet på vandrerhjemmet, Korn
blomstvej, mandag den 29. april kl. 20,00.

Dagsorden i følge lovene. Forslag, der ønskes 
behandlet på G. F., skal være indsendt til forman
den senest den 25. april.

På generalforsamlingen vil stævnet i slutningen 
af maj blive drøftet, samtidig med at der bliver 
truffet bestemmelser om de arrangementer, der skal 
finde sted i forbindelse hermed.

Afdelingen afholder i sommerens løb følgende 
rævejagter:

Fredag den 9. maj (st. bededag), onsdag den 21. 
maj, søndag den 8. juni, lørdag den 21. juni, ons
dag den 6. august, søndag den 17. august, onsdag 
den 27. august, lørdag den 13. september.

1517.

Esbjerg. Afdelingen afholdt onsdag den 5. marts 
ordinær generalforsamling. Dirigent 2BB, forman
den, 2GK, aflagde beretning, og kassereren, 8E, 
fremlagde regnskabet, som godkendtes. Valg af be
styrelse: Genvalgt blev 2GK, Krieg og 2FM. Nyvalgt 
blev 2DR og 9DQ. Endvidere blev det besluttet at 
udvide med 2 suppleanter, og her valgtes Blom og 
7NB. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 2GK 
formand, 2DR næstformand, Krieg kasserer og 2FM 
sekretær. Der var til generalforsamlingen fremkom
met flere forslag til ændring af afdelingens love. 
Medlemmerne vil, når lovene er færdigtrykte, få 
tilstillet et eksemplar.

Den af Blom udsatte flidspræmie, en P35, til det 
medlem, som kom oftest til møderne, er blevet over
rakt til 4PX, som ikke har svigtet en eneste gang.

De omtalte byggeaftener er fra 2. april hveranden 
onsdag. De mellemliggende onsdage er som hidtil 
møder med aktuelle foredrag og lign. Selvfølgelig 
er ikke-bygge-interesserede også velkomne på byg- 
geaftenerne; der bygges kun i det ene lokale, det 
andet står til disposition.

Program: Onsdag den 16. april: Byggeaften. Ons
dag den 23. april: Møde. Onsdag den 30. april: Byg
geaften. Onsdag den 7. maj: Møde. Onsdag den 14. 
maj: Byggeaften.

Odense. Søndag den 27. april fortæller OZ7EU, 
Paul Størner, om forskellige fejl, som kan fore
komme ved sendere.

Søndag den 25. maj taler OZ4U, J. Jensen. Emne: 
Antenner.

Af hensyn til de udsendte foredragsholdere af
holdes alle disse møder om søndagen.

Bestyrelsen forventer, at alle møder op.
Sæsonens rævejagter afholdes: 19. april: dag —

3. maj: nat — 24. maj: dag — 7. juni: nat — 8. juni:

dag (7. og 8. juni er den store fynske rævejagt) — 
28. juni: nat — 16. august: nat — 6. septbr.: nat — 
27. septbr.: Den såkaldte „Skægjagt“. — Der vil 
til interesserede blive udsendt nærmere meddelel
se. — Sædvanlig frekvens: 1810 kHz.

Roskilde. Onsdag den 16. april afholdes ordinær 
generalforsamling hos OZ4LF, Københavnsvej 43. 
Onsdag den 30. april mødes vi hos OZ3GR, Fælled
vej 36 E, 2. tv., og onsdag den 14. maj afholdes 
mødet hos OZ6JP, Roarsvej 2. Emnerne for disse 
to aftener er endnu ikke fastlagt.

73 de OZ4LF.

Viborg. Afd. afholder generalforsamling torsdag 
den 24. april kl. 19,30 hos OZ7AJ, Set. Laurentiivej 
33, Viborg, med følgende dagsorden: 1. Beretning.
2. Regnskab. 3. Valg af kasserer. 4. Sommerens ar
bejde. 5. Eventuelt. OZ9AV.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i marts måned 1952 anmodet om 
optagelse i EDR:

5604 - B. Henriksen, Præstelængen 23, 3. sal th.,
Kbh. NV.

5605 - Henning Bank, c/o fru A. Petersen, Assens-
gade 18, 3. sal, Aarhus.

5606 - Hans H. Werner, Otto Benzonsvej 13, Aarhus.
5607 - Erik Nielsen, Dr. Margrethesvej 21, 4. sal,

Aarhus.
5608 - Bent Tversted, Ulbølle, Fyn.
5609 - Helge Rosenkilde, Vrensted, Vendsyssel.
5610 - Holger Berthelsen, Vinkelvej 2, Dyrehaven,

Nyborg.
5611 - Hans Hallundbæk, Stationsvej 2, Holstebro.
5612 - Roar Hansen, Sveasvej 6, Køge.
5613 - Kurt Eriksen, Knudshovedvej 11, 1. s., Nyborg.
5614 - A. Kristensen, Mazantigade 3, Kolding.
5615 - Leif Prøhl Hansen, Nr. Farimagsgade 68, 1. s.,

Kbh. K.
5616 - Peter Hedegaard, Torvegade 174, Esbjerg.
5617 - Bent Mortensen, Ullersvej 4, Randers.
5618 - Palle Krogh, Strandgården 44, st. th.,

Aabenraa.
5619 - Peter Jean Larsen, Vestergade 2, Maribo.
5620 - Ole Geleff, Rosenvej, Frbg., Sorø.
5621 - Henning Steffensen Hansen, Lynge Mølle pr

Sorø.
5622 - Enrico Fuhrmann, Grimstrupvej 12, 1. sal,

Næstved.
5623 - Math 159, Guy Wenckens Madsen, Flåderadio,

Frederikshavn.
5624 - Chet Smith, W6AHB. 505. E. Cedar Ave.,

Burbank, Calif., USA.
5625 - Kaj A. Christensen, Dyrehavevej 10,

Fredericia.
5626 - Henning Christensen, Grimstrupvej 35,

Næstved.
5627 - Erik Jensen, Vestergade 22, Faaborg.
5628 - Alfred Knudsen, Hansstedvej 30, Kbh., Valby.
5629 - Vagn Thomsen, Maren Turisgade 4, 1. sal,

Aalborg.
5630 - Ole Nielsen, Malthe Bruunsvej 3, Thisted.
5631 - Henning Kjær Andersen, Roarsvej 24, 2. sal,

Kbh. F.
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5632 - Alfred Immersen, S. Vorupør pr. Sjørring st.
5633 - P. Korsgaard Johansen. Torup skole pr. Dys

sekilde.
5634 - Bent Hansen. Mejerivej 21. Odder.
5635 - Viggo H. Hvornum. Blaamejsevej 14. 1. sal th.,

Kbh. NV.
5636 - Benned Hansen, Hovedgaden 143, Herlev.
5637 - Dines Axelsen, c/o Ørnsbjerggaard. Hejnsvig.
5638 - Erik Støvring. Schaldemosevej 19, Randers.
5639 - Willy Lauridsen. Stubmarken 24, Søborg.
5640 - Mogens Larsen, Lynge pr. Sorø.
5641 - Svend Christensen, Rolfsgade 134, Esbjerg. 
6542 - N. H. Koudal. Skovvangen 39, Silkeborg.
5643 - Erling Holm, Thygelsgade 13, Brønderslev.

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.

QTH-RUBRIKKEN

1381 - OZ5S, Sv. Aa. Johansen, Jansvej 54, Kbh. S., 
lokal.

1408 - OZ7MW, M. Vibe Jespersen, Bakkedraget 5, 
Birkerød ex Kbh.

1472 - Jørgen Wedfall, Grønnehavevej 21, Helsingør,
ex Nyk. F.

2011 - OZ3ET, E. Thure, Kindhestegade 3 C, 
Næstved, lokal.

2644 - John W. Larsen, Lyngborgvej 26, Taarnby, 
Kastrup, lokal.

2847 - Pioner 123941/Egholm, 13. telegrafkomp.,
Langelandsgades kaserne, Aarhus ex Esbjerg.

3286 - OZ2ZZ, V. Zachariassen, Efteraarsvej 2, 
Charlottenlund, ex soldat.

3703 - OZ3BO, Bent Olesen, Hytten, Søndermarken, 
Holstebro, lokal.

3705 - OZ2HJ, Aksel Jørgensen, Vordingborgvej 24, 
Næstved, lokal.

4049 - OZ1CT. Hellmut Friederichsen, Møgeltønder, 
ex soldat.

4405 - OZ5VF. Dr. Dagmars Allé 6, Kbh., Valby, 
hedder nu Klitnæs til efternavn.

4508 - OZ3FF, F-Frederiksen, Sdr. Strandvej 26, 
Vejle, lokal.

4527 - OZ4KT, 128530/Thomsen, 7. telegrafkomp., 
Ing.Kasernen, Kbh. 0, ex Fredericia.

4717 - OZ1JM, RA 254, John Møller, Radioskolen, 
Holmen, Kbh. K, ex Køge.

4741 - OZ3OH, Mathelev 919/51, Hovgård Pedersen, 
Mek.skolen. Flyvestation, Værløse, ex Viborg.

4776 - OZ4WP, Tage Snorgaard, Stadfeldtsvej 30, 
Randers, lokal.

4792 - 124070/51, Nielsen, 8. telegrafkomp., Lange
landsgades kaserne, Aarhus, ex Assens.

4815 - Chr. Petersen, Nymølle, Aabenraa, ex Hjord
kær.

4964 - 948/Matzen, 8. telegrafkomp., Langelands
gades kaserne, Aarhus, ex Aabenraa.

5012 - Pioner 840/Christiansen, 13. telegrafkomp., 
Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex Aarhus.

5041 - OZ4TT. Arne B Petersen, Falkevej 21, 1. sal 
tv., Fredericia, lokal.

5142 - Carlo Pedersen, Kærmindevej 1, Glostrup, 
lokal.

5313 - Erik Sigersted. Statens Forsøgsmejeri. Hille
rød. lokal.

5340 - Osgt. E. W. Hansen. Mathskolen. Flyvestation, 
Værløse, ex Aarhus.

5366 - Vesti Madsen, Fretielsallé 21, 1. sal th.. Søn
derborg, ex Vollerup.

5397 - 101/Manø, sektion B. 1. deling. C. F. kolonnen, 
Hillerød, ex Kbh.

5433 - Erik Folsing, Værmlandsvej 16. Rønne, lokal.
5475 - OZ9SB. Sv. Berg, Tovelillevej 10, 3. sal. Kbh. 

S., lokal.
5510 - H. Christensen, postkontoret, Skive, lokal.
5552 - Henrik Sørensen, c/o B&O, Struer, ex Kbh.
5560 - Korporal Anker Sørensen, KFUM's soldater

hjem. Padborglejren, Faarhus st.. ex Næstved.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. marts 1952:
Medl.nr. 1764 DR-nr. 934 Axel Rasmussen, Næstved-

gade 41, København 0.
— 5506 — 935 Helge Dalsholm, Folehaven

132. Valby.
5592 — 936 Herman Sprenger. Bøder

gårdene 2, Haderslev.
5503 — 937 Leif Friis Jensen, Græken-

landsvej 88 B, Kbhvn. S.
— 5165 — 938 Oscar Klem, Elmevej 8,

Hammel.
5377 — 939 C. C. Aavig, Søndervangs-

vej 54, Glostrup.

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

Teknisk stof sendes xil 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 oladet. 
Senest den 1. i måneden.

Formand: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15, 
København S.

Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 
Sundby, Nykøbing F.

Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henrik Nielsen, OZ9R, Klavs Næbvej 7, 

Virum, Lyngoy.
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.

Landsafdelingsleder og kalenderfører: O. Hansen,
OZ2KG, Koehsgade 73, Odense.

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

DR-leder: J. P. Berg-Madsen, OZ-DR319, Handelsban
ken, Randers.

Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP, Ålekiste- 
vej 211, Kbh., Vanløse.
Hertil sendes alt vedrørende foredrag.

EDR’s girokonto 22116, postbox 79, Kbh. K. Hertil
indbetales alle kontingentbeløb m. m.

QSL-centralens girokonto er nr. 23934, QSL-centralen,
Vanløse Allé 100, Vanløse, og hertil indbetales de 3 kr.
for direkte tilsendelse af QSL-kort.

Girokonto 35183, der er OZ3FL’s private, må ikke
benyttes til indbetalinger til EDR.
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
navn 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.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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