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Antennekonstruktioner på indskrænket plads
Foredrag holdt af OZ7G i EDR's Københavns afd.

Amatører, der beskæftiger sig med DX-arbejde, kan træffe på signaler fra fjerne egne, der
ligger ikke så lidt over gennemsnittet for samme
distance og tid. Signalstyrker, man ofte kan forbavses over. Når nærmere oplysninger fremkom
mer, f. eks. gennem et QSL-kort med oplysninger
om stationen, viser det sig oftest, at den store
signalstyrke skyldes brug af en antenne, der dels
kan være en retningsantenne med stor forstærk
ning, dels er anbragt højt og frit. Hertil kommer
naturligvis også, at senderen kan have stor ud
gangseffekt.
Til gengæld hører man ofte amatører beklage
sig over deres dårlige muligheder for at få en
blot nogenlunde god antenne op, fordi den pågæl
dende måske bor midt i en by med høje huse og
trang gaardsplads. Og dette er faktisk et meget
stort handicap, idet den pågældende af hensyn
til BCI ofte må arbejde med lave effekter sam
tidig med, at vanskeligheden ved at få en stor og
fritliggende
antenne
op
formindsker
muligheden
for at få udnyttet den ret svage udgangseffekt
rationelt.
Det, jeg gerne vil behandle her, er mulighe
derne
for
brug
af
nogle
antennekonstruktioner,
der har vist sig brugbare, selv om deres dimen
sioner er forholdsvis små, samt at gøre opmærk
som på, at man ved hjælp af indendørs antenner
under et ikke alt for radiomæssigt umuligt tag
faktisk kan få ret gode antenneforhold.
Først må
nuværende

jeg indskyde den bemærkning, at det
tidspunkt
indenfor
det,
man
kan

kalde solpletcyclus, er meget dårligt for de fleste
kortbølgeamatører. De, der interesserer sig for de
høje DX-frekvenser, er i øjeblikket sløjt kørende.
Vi passerer i disse år et meget lavt solpletmini
mum og kan først vente en bedring i forholdet
i løbet af 2—3 år, forudsat at intensiteten af sol
pletstigningen op mod maksimum følger den nor
male ret stejle kurve. Samtidig må man have i
erindring,
at
det
sidste
maksimum
var
meget
højt, omtrent på det dobbelte af de tre forrige,
og at det ikke er sikkert, at det næste kommer
helt op, men måske kommer til at ligge på et
plan, der kan være væsentligt under normalen.
Derimod kan de amatører, der fortrinsvis inter
esserer sig for de lavere frekvenser, ikke klage.
Såvel 3,5 som 7 MHz kan give forbindelser over

og 2) udendørs antenner, idet man samtidig har
i tankerne de to arter af antenner, der kan be
nævnes:
a)
fortrinsvis
rundstrålende
antenner
og b) fortrinsvis retningsantenner. Ordet fortrins
vis er anvendt for de to arter, idet en rundstrå
ler under visse forhold — ved frekvensskift fra
lav til høj frekvens — kan gå over til at blive en
mere eller mindre udpræget retningsantenne.
1) Indendørs antenner.
De fleste amatører, der bor i byerne, og som
har indskrænket plads, kan få en indendørs an
tenne op. Der er i almindelighed adgang til et
loft af en eller anden art, men man må være klar
over, at der ikke er muligheder, såfremt taget af
bygningen ligger lavt i forhold til omgivelserne,
og såfremt taget er metalbeklædt. Bedst er høje
tage med skifer- eller tagstensbeklædning, så
ledes som det oftest er tilfældet i ældre ejen
domme.
Jeg skal anbefale, at man her hænger antennen
op efter et princip, som først er angivet af en
norsk amatør, og som er beskrevet på grundlag
af de norske oplysninger af OZ3Y for ca. 1 år
siden i OZ. Det drejer sig om flerbånds antenner,
arrangeret
som
halvbølge-dipoler,
med
samme
nedføring med 70 ohm tilpasningsmodstand. Da
nedføringen fra lofter i almindelighed skal føres
gennem luftskakter, skal jeg anbefale alminde
lige 70 ohm twinlead benyttet som nedføring. På
sendersiden
skal
anvendes
et
antennekoblings
system, bestående af en svingningskreds, afstemt
til
senderfrekvensen
og
koblet
til
sender-PAspole gennem en link med et par vindinger, og
til antenne-nedføringen gennem få vindinger, der
svarer til ca. 70 ohm tilpasning.
En antenne af denne type laves af alm. an
tennetråd, helst masiv ca. 2 mm kobbertråd, der
anbringes
på
stand-off-isolatorer
på
indersiden
af tagets trækonstruktion og i 15—20 cm afst. fra
selve taget. De enkelte dipolers længde justeres
nøje ved hjælp af gitterdyk-meter, hvilket i dette
tilfælde ikke er svært, specielt hvis man kan
komme helt op på loftet med metret og kan fore
tage målingen der (pas på frekvenserne, der for
et gitterdyk-meter influeres stærkt af tilkoblin

de længste distancer i denne tid.
Forskellige gode antenner, der ikke fylder meget.

Inddelingen
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kan

være:

1)
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Fig. 1. Flerbånds dipol-antenne for 14, 21 og 28 MHz.

gen.) Fig. 1 viser en antenne af den nævnte type
for båndene 28, 21 og 14 MHz. Såfremt man vil
ned på lavere frekvenser, skal der mere plads til.
For 14, 7 og 3,5 MHz skal de viste mål for 14 MHz
i første tilfælde fordobles og firedobles for de 7
og 3,5 MHz. Det vil altid vise sig, at der er nogen
indflydelse fra specielt de længste dipoler på de
korte. Derfor skal man ved undersøgelsen med
gitterdyk-meter gå frem på den måde, at det
længste bånd først afpasses, derpå det mellemste
og sluttelig det korteste. Der skal gøres opmærk
som på, at det ikke er muligt at få god tilpasning,
såfremt man i et system af dipoler, hvoraf den
ene er skåret for 7 MHz, indbygger en dipol, skå
ret for 21 MHz, idet det ikke går at arbejde med
en dipol sammen med en anden, der har frekvens
3 gange så stor, idet tilpasningsforholdene herved
forrykkes
mod
lavere
tilpasningsmodstand,
da
den lange antenne i dette tilfælde trækker med
sammen med den korte. Dog kan jeg sige — ud
fra forsøg — at i praksis går det med et stand
bølgeforhold på ca. 2/1, men at antennen herved
bliver lidt af en retningsantenne med forøget ud
stråling over enderne. Ellers er strålingsdiagram
met for disse antenner typiske 8-diagrammer.
Hvis man nu har noget for lidt plads, men
gerne vil arbejde på lavere frekvens, f. eks. som
angivet på 14, 7 og 3,5, med de to sidste som favo
ritbånd, vil jeg henvise til, at man godt kan få
antenerne til at arbejde, selv om man kun kan
skaffe f. eks. 20 meter spændvidde, ja, faktisk
såfremt der kun er 12—15 meter, uden at effek
ten går særlig meget ned. Senere i denne artikel
er angivet, hvorledes det er muligt at »bukke
enderne sammen« på en dipol og alligevel opnå
en god udstråling. Netop i konstruktionen af
indendørs-antenner
har
man
her
muligheder,
fordi der oftest er plads nok til at lave en zigzagudformning
af antennernes
yderender. Men til
gengæld
må
gitterdyk-metret
benyttes
flittigt,
idet det samtidig kan siges, at trådlængden i an
tennerne bliver 10—20 % større på grund af in
tern kobling, der virker forkortende på den fy
siske længde.
Har man plads til indendørs antenner og er
særlig interesseret i DX på f. eks. 14 MHz eller
højere, kan en retningsantenne benyttes med godt
udbytte. Der bliver ikke tale om at kunne rotere
en sådan antenne, men man kan benytte en type,
hvori
tilkoblingspunktet
for
nedføringen
kan
flyttes, og kan herved opnå, at en retningsan
tenne
med
ret
bredt
strålingsmaksimum
kan
dække et ret betydeligt areal. Det viser sig ved
praktiske
forsøg
gennem
en
årrække
(hos
OZ5TZ), at en 2 element retningsantenne med
director for 14 MHz er en fortrinlig antenne, der
giver et praktisk udmålt gain på ca 5—6 db over

en dipol i det fri, og som ikke ligger ret langt
under en 3-element antenne i det fri. Den pågæl
dende antenne har Coaxial-nedføring, 70 ohm,
har
foldet
antenne
og
enkelttrådsdirector
af
almindelig antennetråd, mål som i fig. 2. Den

Fig. 2. 14 MHz 2-element retningsantenne.
Halve mål for 28 MHz, 2/3 mål for 21 MHz.

stråler mod nordvest med en effektiv vinkel på
ca. 90 grader. Taget er et højtliggende spidst
skifertag. Samme steds er anbragt en tilsvarende
28 MHz-antenne, hvortil nedføringen kan skiftes
over. Målene for denne antenne er de halve af
14 MHz-antennens. Også denne antenne har vist
sig at være meget effektiv.
Ellers kan der henvises til Moxon-antennen,
beskrevet i et af de sidste OZ-numre. Denne an
tenne er specielt egnet til skift af nedføring,
hvorved strålingsretningen skiftes. Selv har jeg
en indendørs antenne af ZL-specialtypen, som
også er indrettet for skift af nedføring, idet den
er konstrueret med to små åbne stubs, som fig. 3

Fig. 3. 14 MHz, ZL-special, med stub og flytbar
70 ohm nedføring.

viser. Her skiftes simpelthen stedet for nedførin
gen, idet man samtidig kortslutter således, at re
flektoren bliver den længste, ved at stub’en ind
går i reflektoren. Denne antenne har som Moxonantennen en ret bred, flad udstråling, der gør den
egnet til retningsskift, 180 grader rundt.
VHF-antenner skal ikke berøres her. At de på
grund af deres ringe størrelser egner sig som
indendørs-antenner turde være klart, og de fyl
der ikke meget udendørs.
2) Udendørs-antenner.
Jeg vil her først slå til lyd for brugen af verti
kalantenner, specielt af ground-plane typen. For
ca. en måned siden besøgte jeg den hollandske
amatør PA0UN, der nu bor i Hilversum. Han er
som bekendt i udpræget grad DX-amatør og har
i øjeblikket ca. 220 prefixes i sit QSL-kartotek.
Han har med en rundstråler af ground-planetypen fremragende gode resultater på grund af
denne antennes særlig lave udstråling og lette
tilpasning. Antennen er fremstillet af et stålrør,
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i alt 5 m langt, hvoraf den nederste del er ret
svær, medens den øverste kan være af samme
type som automobilantenner. Den er sat isoleret
på en kraftig porcelæns isolator, der er placeret
på toppen af taget i den villa, han bebor. Befæstnelsen gennem tagryggen er et jernrør med en
lille flange i toppen, hvorpå isolatoren er sat fast.
På fire jævnt fordelte steder på flangen er sat
bolte, og under dem er fastspændt kobber-loddesko af svær type, hvori er loddet 5,05 m lange,
3 mm kobbertråde. Disse er anbragt skråt ned ad
taget, fastholdt i enderne med en isolator gen
nem tagstenene således, at trådene er spredt 90
grader set ovenfra, idet to tråde går ned på hver
tagside. Gennem jernrøret er ført et 50 ohm
Coax-kabel op, hvis inderkore går til antennen,
medens omspindingen går til flangen med de 4
tråde. Nedføringen er ret kort, da stationen ligger
i værelset lige under antennen. Nedføringen er
uden stående bølger på 14 MHz, og det mærke
lige er, at antennen også er fortrinlig på 21 MHz,
imod teorien. Men — som PA0UN rigtigt ræson
nerer — tager antennen strømmen, og varmer
nedføringen ikke for maksimal tilladt effekt, må
det være udstråling, der fjerner effekten, og så
er det opnået, man skal. Hans resultater er meget
fine, og antennen fylder selvsagt ikke ret meget.
OZ7T har en lignende antenne for 14 MHz. Den
virker
særdeles
godt.
Ground-plane
antenner
egner sig naturligvis bedst for frekvenserne 28—
21—14 MHz og kan kun i visse tilfælde arrange
res til 7 MHz. Men til gengæld er en 7 MHzground-plane fortrinlig til DX. — På 3,5 MHz har
man
ingen
muligheder
med
ground-plane,
med
mindre man i stedet vil arbejde med en lodret
kvartbølgeantenne
med
selve
jordoverfladen
som
ground-plane, eventuelt forbedret
nogle nedgravede ledninger som

ved at lægge
en stjerne ud

fra jordpunktet for kvartbølgen. Man kan
temporære forsøg med DX hejse en lang

under
Whip-

antenne op i sin flagstang med en nedføring, der
giver en samlet længde på 20 meter. Mellem an
tenne og jordpunkt et langt jernrør, hamret ned
til bunds, og eventuelt med tilsluttet nedgravet
»Ground-plane«,
indskydes
et
Coax-kabel,
70
ohm, der går til senderen. Til DX er en sådan
antenne langt bedre end dens sædvanlige vand
rette halvbølge-dipol, der jo praktisk set altid
kommer til at hænge udstrålingsmæssigt for lavt.
De lodrette rundstrålere har i øjeblikket en me
get udbredt anvendelse, idet man vil se det al
rapporten
fra
DX-forbindelser,
hvor
flere
og
flere har lodret antenne for f. eks. 14 og 21 MHz.
Man må dog i denne forbindelse nævne, at disse
antenner er noget mere følsomme for automobil
støj. der ejendommeligt nok fortrinsvis er lodret
polariseret.

242

Hvordan skal jeg arrangere en drejelig ret
ningsantenne til 14 MHz, jeg har for lidt plads.
Kan elementerne skæres ned til f. eks. 5 meters
længde? Dette spørgsmål får man ofte stillet.
Der er mange amatører, som har spekuleret
over disse forhold, bl. a. spanieren EA3GH og
schweizeren HB9DS, som begge er kommet til
det resultat, at det går udmærket at skære ned
på yderenderne af en dipol ved passende sam
menbukning. Derimod er det en dårlig politik at
skære ned på midten af en dipol og at lade en
del af dipolen gå ind i nedføringen. Det sidste
kan kun gøres med held, når der som nedføring
benyttes en god 600 ohm åben og afstemt dob
beltledning
af
den
»gammeldags«
slags
af
trappestigefacon; så går det, og så kan en antenne
af vilkårlig længde altid bringes til at virke, blot
der arbejdes med en symmetrisk antenne med
nedføring fra midten. Det er klart, at en an
tenne på 2X10 meter med åben midtpunktsnedføring ikke på 3,5 MHz bliver så god som en
2X20 meter antenne, men tabene er ikke store
trods
mægtige
standbølgeforhold
i
nedføringen.
Til gengæld skal afstemningen af feederen være
absolut korrekt, og muligvis kommer der lidt
vanskeligheder med at få antennesystemet til at
trække fornøden effekt fra senderen. I alminde
lighed skal koblingen være meget hård, når man
forsøger at få en kort midtpunktsfødet antenne
til at virke på en lav frekvens. Men muligheden
for at benytte en sådan selv på lave frekvenser,
når pladsen kun tillader den korte antenne hængt
op, er til stede. Og antennen kan naturligvis be
nyttes til alle højere frekvenser, idet jo midtpunktsfødede
antenner
med
afstemt
nedføring
faktisk er »ganske ligeglad« med længden i top
pen, blot antennen er balanceret, og nedføringen
er afstemt korrekt.
Det andet problem, at skære antennelængden
i en halvbølgedipol ned ved at krølle yderenderne
sammen, eller eventuelt ved kunstigt at forhøje
yderendernes selvinduktion, er derimod en inter
essant løsning. Vi skal se på, hvordan strømfor
delingen ligger på en halvbølge-dipol. Fig. 4 viser

Fig. 4. Fordelingen af antennestrøm, Irnax og
antenneeffekt, sv. t. I-max over en halv bølge-dipol

antennen med en kurve for antennestrømmen og
for effekten, der svarer til kvadratet på antenne
strømmen i. Effektfordelingen over antennen
svarer til dens fordeling af udtrålingen i watt
og er absolut størst på midten, medens der ikke
er ret meget over dens ender. Hosstående tabel

viser fordelingen
dipol.
Antennelængde
for 14 MHzantenne

af

effekt

over

virkningsgrad
%

m*)
10

100 0

8
6
5
4
3
2
1

97,8
90,2
80,7
69,7
55,7
39,3
18,9

en

halvbølge-

tab i effekt i
db

0
0,08
0,4
0,9
1,6
2,5
4,0
7,2

*) Under forudsætning af, at yderantennerne er for
kortet ved en passende sammenfoldning, og antenne
længden er afstemt korrekt, f. eks. med gitterdyk-meter.

Man vil af denne tabel se det særsyn, at selv
ved nedskæring af antennelængden til halvdelen
er tabet i virkningsgrad og omregning af effekt
tabet i db forsvindende ringe, så ringe, at det
næppe har nogen praktisk betydning. Og at man
først ved nedskæring til ca. en trediedel kommer
op
på
de
betydningsfulde
effektformindskelser.
Det giver mulighed for at bygge antenner, der
trods lille længde, f. eks. 5 meter for en halvbølge-dipol til 14 MHz, har en god virkningsgrad.
En saadan antenne må »sammenkrølles« symme
trisk om midten i hver yderende, og »krølningen«
skal naturligvis udføres hensigtsmæssigt. EA3GH
giver et forslag til sammenkrølning, som angivet
i fig. 5, der viser en antenne for en kort type 3

lisk forbindelse med antennerøret, et ca. 25 mm
Ø aluminiumrør, medens den fri ende er isoleret
fra antennerøret.
På ganske samme måde kan en halvbølge-dipol,
af almindelig antennetråd og med 70 ohm twin
lead som nedføring fra midten, krølles sammen
— idet selve antennetråden kan benyttes hertil.
Yderenderne arrangeres i zig-zag og isoleres med
plexiglas-strimler. En sådan antenne skal afstem
mes nøje med gitterdyk meter, og dette er natur
ligvis lidt af et puslespil, men det er en interes
sant form for eksperimentering. En dipol med
nøjagtig afstemning for 3,5 MHz kan på denne
måde gøres ret kort, 15—20 meter, blot den hele
tiden er symmetrisk.
En tysk amatør, hvis kaldesignal jeg desværre
har glemt, har arrangeret sin forkortede 14 MHz
3-element beam efter et andet system. Han for
syner hver ende af antennerørene, (der kan for
skydes i længde for at få afstemning) med en iso
leret ophængt blikdåse (af »Nescafe«typen), og
arrangerer en spole i hver dåse med ca. 20 vin
dinger af 1 mm tråd, lagt på en frekventitspoleform med 35 mm diameter. Fig. 6 viser systemet.

Fig. 6. Et tysk amatørforslag til antenneforkortning.

Fig. 5. „Sammenkrøllet“ antenne /or 14 MHz.
el. beam til 14MHz. Som vist er antennen for
synet med T-match til feederen, en 300 ohm
twinlead. På samme måde er reflektor og director
krøllet sammen, og ved hjælp af en kortslutnings
bøjle er antennen først afstemt ved hjælp af et
gitterdykmeter, hvorpå reflektor og di rector er
indbygget og afstemt til største retningseffekt på
en feltstyrkemåler, anbragt passende i terræn’et.
Afstand mellem antenne og director er 2 meter,
og mellem antenne og reflektor 3 meter, for en
14
MHz-antenne. Den foldede del af antennen
skal være 20—25 °/o længere end den længde, der
erstattes. Antennen giver ca. 6 db mere end en
almindelig dipol af normal type og har ganske
normalt ca. 20 db forskel mellem front- og bag
stråling.
Selve sammenkrølningen, der er udført som
zigzag-ophængning, er lavet af tyndt messingbaand, idet der som afstivning er anvendt strim
ler af plexiglas. Inderenden af båndet er i metal

Når han får fuld afstemning af systemet giver
opstillingen ca. 1 db mindre end en 14 MHz-beam
med de dobbelte antennelængder. Det er en meget
nydelig og interessant måde at vinde antenne
længde på. Tråden fra antennei’ørets ende er ført
isoleret ind til spolen, og antennen er kun ca. 5
meter lang.
Jeg håber med disse eksempler at have vist, at
man godt kan klare sig, og kan få antenner til
at virke med god virkningsgrad, selvom de bliver
adskilligt kortere end normalt, og at have givet
de kortbølgeamatører, som har dårlig plads til
effektive antenner, noget at tænke på, og noget
at eksperimentere med. Det håbløse ligger i at
slå sig til ro med, at der ikke er noget at gøre. Det
er meget bedre at finde en løsning på proble
merne, at prøve på at overvinde de eventuelle
vanskeligheder. Jeg skal slutte med at sige, at
der er masser af andre muligheder, som er gode,
jeg har for interessens skyld prøvet en mængde,
alle som indendørs-antenner, hvor det er lettest
at hænge de helt fantasifulde eksperimentanten
ner op, og at gennemprøve dem uden alt for store
praktiske vanskeligheder.
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Ensretter med elektronisk regulering
Af Sv. Bech Hansen, OZ8AZ

Anodespændingen søger man som regel at
gore så stiv som mulig; men undertiden kan
det være en fordel at kunne variere denne,
og 8AZ viser her en simpel og effektiv metode.

Selv om dem stabiliserede ensretter i almin
delighed er at foretrække, kan det på mange
områder være en fordel at kunne variere
spændingen. Ved justering af måleinstrumen
ter, afprøvning af kondensatorer (elektrolyt
ter), indstilling af skærmgitterspændinger og
diverse negative spændinger samt ved for
søgsarbejde er fordelen ved den variable
spænding indlysende. De mest anvendte me
toder er, i forbrugskredsløbet at indsætte
parallel- eller seriemodstande, eventuelt med
udtag på transformeren eller endelig ved
hjælp af en regulær transformer. I alle til
fælde er metoderne enten effektforbrugende
eller bekostelige i an skaf elsen.

220

bleederen kun gennemløbes af ca. 0,6 mA, og
gitrene kan over potentiometerarmen tilføres
positive spændinger fra 0—600 V, der i for
hold til katoden ved enhver indstilling altid
vil være negativ. Modstanden på 0,2 Mohm
skal forhindre, at gitteret kan blive positiv i
forhold til katoden. I eksperimentopstillingen
blev belastningen forhøjet til godt 100 mA,
hvorved spændingen faldt til 40 V, og da git
teret begyndte at trække strøm, måtte gitteret
være blevet lidt positiv, så 100 mA er maximum belastning.
At regulere ved hjælp af den separate jævn
spænding er naturligvis en fordel, men det
kan tillige gøres som vist stiplet på diagram
met, blot er indstillingen lidt vanskeligere, og
den afgivne spænding er ikke så stiv ved
varierende belastning.
Uden belastning kan spændingen varieres
fra 190 til 610 V (til 720 V uden separat git
terspændingskilde), og ved 100 mA’s belast
ning er de tilsvarende spændinger 70 til 420 V
(460 V). Der blev foretaget et forsøg med en
dobbelt omskifter, som vendte ventilens til
ledninger, og derved blev det muligt at fort
sætte reguleringen fra 190 til 0. Det må dog
anbefales at aflade blokken på 4 μF først, idet
denne ellers bliver udsat for det man kalder
„hård kost“.
En lignende artikel har været omtalt i
Funkschau 53/heft 1, og Wireles World 52/
sept.

Ensretterens diagram.

Diagrammet viser en dobbeltensretter med
2 stk. RL12P35 forbundet som trioder, og der
skal i denne forbindelse siges, at der kan
anvendes enhver større udgangstriode eller
pentode. Når styregitteret forbindes til kato
den bliver den indre modstand mindst, og
man opnår maximal spænding — gitterforspændingen er nul. Gør man gitteret negativ
i forhold til katoden bremses elektronstrøm
men, og spændingen må nødvendigvis falde.
Tværs over sekundærviklingens ene side
ligger en ventil i serie med en 4 μF konden
sator, sidstnævnte oplades til godt 700 V, idet
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Arrangementskalenderen
Københavns afdeling. Mandag den 1. februar:
Auktion til fordel for Buske Mølle.
NB. Husk, at stof til kalenderen skal sendes til
OZ9AD, Martin Nielsen, Skt. Hansgade 17. Køben
havn N.
En god jul og godt nytår ønskes!
9AD.

QSL-manageren OZ4H
sender de bedste ønsker om en glædelig jul
og et godt nytår med tak for godt samarbejde
i det forløbne dr til alle.
Best 73s Paul Heinemann, OZ4H.

Deviationsmeter til kontrol af NFM
Af stud. polyt. Jørgen Christiansen og P. C. Beyer, OZ8N

Det har altid været en vanskelig opgave for
amatører at få målt eller kontrolleret en sen
ders modulationsgrad. Grunden har som regel
været mangel på passende måleinstrumenter.
Mange bygger store og kostbare sendere, men
kun de færreste ofrer lidt på et modulations
meter. Alt for mange „skruer blot noget mere
op“, når senderen ikke rigtig vil slå igennem.
Signalet går så nok mere igennem, men san
delig langt fra sikkert bedre igennem. Ofte
bliver resultatet overmodulation med deraf
følgende kraftig forvrængning — „splatter"
og forstyrrelser langt udenfor sendefrekven
sen til ærgrelse med meget mere for andre
amatører. — Hold modulationsgraden lige
linder 100 %, det vil give det meste af det
bedste — både i teori og i praksis!
Hvad der her er sagt gælder især for am
plitudemodulation, men idag anvendes jo også
i udstrakt grad frekvensmodulation, og hvor
dan ligger så sagen her? Ja, måleteknisk er
forholdene vist nogenlunde de samme. De fle
ste måler ikke selv, men indstiller frekvens
svinget efter rapporter fra andre stationer og
vil på den måde som regel modtage vidt for
skellige — ja, ofte direkte vildledende udta
lelser. I almindelighed vil rapporterne nemlig
være meget afhængige af den benyttede mod
tagers egenskaber og i hvert fald af, hvorledes
modtageren er indstillet. Det kan ikke være
rigtigt, at senderen skal indstilles efter mod
tageren! Det bør være omvendt — og sende
amatøren bør selv kunne måle og kontrollere
frekvenssving.
Selv om frekvenssvinget gøres stort, bliver
der ikke tale om en overmodulation svarende
til den, vi kender fra amplitudemodulation, —
men der er alligevel flere væsentlige grunde
til, at de maximale frekvenssving bør holdes
indenfor bestemte grænser:
1)
Det er kun tilladt de danske amatører
at anvende frekvenssving op til ± 4 kHz.

2) De fleste af de benyttede modtagere eg
ner sig ikke for frekvenssving større end ca.
± 4 kHz; mange er tværtimod bedst ved noget
mindre sving.
3) Er der max. frekvenssving større end
± 2—3 kHz, vil en NFM-sender „fylde“ mere
— og dermed forstyrre mere — end en tilsva
rende AM-sender.
4) Hvis NFM-senderne standardiseres no
genlunde med hensyn til frekvenssving, vil
modtagerne sikkert følge efter, og en mere
rigtig og ensartet rapportering bliver mulig.
I „OZ“ nr. 5 1952 beskrev OZ8O en god,
sikker og nøjagtig metode til bestemmelse af
frekvenssving. Metoden kræver imidlertid, at
man modulerer med en ren tone, og målingen

245

er temmelig langsom og besværlig. Derfor skal
vi beskrive et lille kontrolinstrument — et
frekvensdeviationsmeter — som kan bygges
af enhver, og som er let og hurtig at anvende.
Apparatet består i det store og hele af en
Foster-Seely frekvensdetektor, som er vist i
figur 1. HF-generatorens frekvens er f. De to
svingningskredse er afstemt til samme fre
kvens fo og koblet til hinanden dels induktivt
og dels kapacitivt. Spændingerne Vi og Vi>
emsrettes med hver sin ensretter, og forskel
len mellem de to ensrettede spændinger måles
med meteret V. Opstillingen har nu følgende
egenskab, der gør den anvendelig som fre
kvensdetektor. For f = fo er V1 = V2, og
udgangsspændingen V bliver O. Gøres fre
kvensen f lidt forskellig fra £0, bliver der
forskel på Vi og V2, og differensspændingen
V vil svare til frekvensforskellen mellem f og
fo. Sammenhænget mellem frekvens f og ud
gangsspænding V er skitseret i figur lb. Om
kring fo afhænger V lineært af f, og det er i
dette område, at opstillingen kan anvendes
som frekvensdetektor. Frekvensmoduleres vor
HF-generator, vil udgangsspændingen V svare
til modulationsspændingen og frekvenssvin
get — og på denne måde har vi altså et modu
lationsmeter for FM.
Den praktiske udformning af apparatet er
i diagramform vist i figur 2. Senderen tilkob
les primærkredsen over en stor kondensator
på mindst 5nF, der sørger for, at påvirkninger
fra senderen kun får ubetydelig indflydelse
på kredsens afstemning. Jo følsommere in
strument man anvender, og jo større Q man
har i kredsene, desto mindre HF-input er
nødvendig. For at nedsætte ensrettersystemets
og instrumentets dæmpning på kredsene og
samtidig opnå en slags impedanstilpasning, er
der taget udtag på spolerne. Kredsene afstem
mes indenfor området 3500—3800 kHz med en
lille 2-gangs drejekondensator, For at kunne
anvende en almindélig drejekondensator med
rotorerne forbundet til stel må Foster-Seely
diagrammet modificeres lidt. Sekundærspolen
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erstattes af to spoler, hvoraf den ene, der skal
have samme selvinduktion som primærspolen,
anvendes til kredsens afstemning. Den anden
spole, som skal være fast koblet til kreds
spolen, består af nogle få vindinger og er
som vist forbundet til primær-kredsen og
ensretterne. Spolernes vindingstal og dimen
sioner fremgår af figur 3; afstanden mellem
spolerne skal være ca. 45 mm for at opnå en
passende induktiv kobling.

Fig. 3.

Efter selve frekvensdetektoren følger en
brokoblet instrumentventil samt et instrument
med fuld udslag for 0,2 til 0,5 mA. Denne
kobling medfører, at instrumentet vil slå ud
for såvel statiske som dynamiske frekvens
afvigelser.
Ved justering og kalibrering af apparatet
går man antagelig lettest frem på følgende
måde. Først justeres kredsene så de dækker
området 3500—3800 kHz. Kontrollen, for at
apparatet er afstemt til en tilsluttet senders
frekvens, består i, at instrumentet viser O,
og at man får et udslag ligegyldigt til hvilken
side, man forskyder frekvensen en lille smule.
Gangningen af kredsene er ikke kritisk, men
en kontrol, for at den er god nok, består i,
at en lille ændring (for ex. på 2 kHz) af fre
kvensen væk fra resonansfrekvensen giver
samme udslag på instrumentet, hvad enten
man gør frekvensen 2 kHz højere eller 2 kHz
lavere.
Et eventuelt udslag på instrumentet vil —

Amatørstationens båndoptager
Af OZ7HB

Jeg har eksperimenteret lidt med en båndrecorder til anvendelse på stationen som rapportgiver. Til dette brug behøver man ikke
at stille særlig strenge krav, der skal jo kun
overføres tale, og det er frekvensområdet 300
—3000 Hz. Sus, støj, interferens og fading
er også medvirkende til, at man kan reducere
disse krav. Af denne grund var det min op
fattelse, at en sådan recorder kunne fremstil
les af dele fra brokkassen. I første prøveop
stilling blev der således snydt for det ellers
obligatoriske svinghjul, og nogen bestemt
hastighed blev der ikke forlangt, det blev
den, man nu engang fik med forhåndenvæ
rende dele. Nogle mislykkede forsøg med til
bagespolingsanordninger resulterede imidler
tid i, at krav om automatisk tilbagespoling
blev sløjfet, båndhastigheden blev nedsat til
det lavest mulige, således at tilbagespoling
med hånden af f. eks. en 2 minutters optagel
se var ganske let.
Til indspilningen skulle benyttes stationens

modtager og ved afspilning naturligvis sen
derens mikrofonforstærker. Der var nu kun
et problem tilbage, slette- og formagnetise
ringsgenerator. Sletning kunne udføres med
en kraftig magnet, og formagnetiserings
spørgsmålet løste sig selv, idet OZ5LBC
publicerede et af ham fremstillet tonehovede
til jævnstrømsmagnetisering.
Billederne viser båndrecorderen i sin nu
værende skikkelse. En vekselstrøms grammo
fonmotor trækker ved hjælp af et guramimellemhjul på kanten af et svinghjul. Sving
hjulet sidder på drivakslen for båndet. Herfra
trækkes opsamlerspolen via et gummibånd.
Udvekslingen er etableret ved hjælp af dele
fra et skalatræk. Som lejer er anvendt gen
nemborede pertinaxskiver, der er et frem
ragende og slidstærkt materiale til lejer, og
i hvert fald billigt at udskifte, hvis de skulle
blive slidte. Til venstre på bagsiden ses lejet
for magasinspolen. Det er en reminiscens fra
forsøgene med tilbagespolingsanordninger.

foruden at afhænge af frekvensdeviationen —
være proportionalt med indgangsspændingen.
Derfor må kalibreringen af apparatet og
sidenhen alle målinger udføres med nøjagtig
samme indgangsspænding. Kalibreringen fo
retages midt i båndet på 3650 kHz, til hvilken
frekvens sender og deviationsmeter afstem
mes (instrumentet viser O). Senderens fre
kvens formindskes eller forhøjes nu med
nøjagtig 4 kHz, og indgangsspændingen ind
stilles så instrumentet giver fuldt udslag.
Inputklemmerne kan med et kabel være for
bundet til en sløjfe bestående af en vinding
eller to, som kobles mere eller mindre til
senderens PA-spole. Uden at ændre indgangs
spændingen stilles senderens frekvens nu til
bage til 3650 kHz, og instrumentet viser O.
Så slutter vi kontakten K1 og stiller på kon
densatoren C g , indtil instrumentet viser fuldt
udslag, og vi ved nu, at kredsen er blevet
forstemt 4 kHz. Omvendt kan vi sige, at ind
gangsspændingen er rigtig, når et tryk på
kontakten K1 ændrer instrumentets udslag
fra O til fuldt udslag. På denne måde kan
man herefter med selve apparatet kontrollere
om indgangsspændingen er rigtig. Den egent
lige kalibrering af instrumentet foretages nu
let ved for ex. at ændre senderens frekvens
500 Hz ad gangen og notere de tilsvarende
instrumentudslag.

Når man under en måling skal foretage af
stemningen, begynder man med at åbne kon
takten K2; herved indskydes en forlagsmod
stand, og instrumentet sikres mod overbelast
ning. Efter at resonans nogenlunde er fundet,
sluttes kontakten, og afstemningen efterjusteres.
Vort apparat er nu kalibreret for statiske
frekvensdeviationer — men hvad viser instru
mentet, hvis senderen moduleres? Det burde
vise maximalværdien af frekvenssvinget, men
viser desværre i stedet for noget i retning af
middelværdien. (Et instrument, der viser
spidsværdien, laves næppe uden anvendelse
af rør — og så er apparatet ikke længere
simpelt og kræver desuden strømforsyning
o. s. v.). Moduleres senderen med en sinus
formet spænding (for ex. fra en ren fløjte
tone), hvis maximal værdi giver et frekvens sving på for ex. 3 kHz, vil instrumentet kun
vise ca. 2 kHz. Tilsvarende vil almindelig tale,
der i spidserne svarer til et frekvenssving på
3 kHz, kun give et instrumentudslag på ca.
500 Hz. Når man derfor med divationsmeteret
vil kontrollere frekvenssvinget frembragt af
almindelig tale, skal man faktisk gange
instrumentslaget med ca. 6 — eller også ved
denne måling gøre instrumentet 6 gange så
følsomt, for ex. ved at kortslutte en passende
forlagsmodstand.
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miskive, der er trykket ind på akslen. Frem
driften af opsamlerspolen foregår udelukken
de gennem friktion mellem spole og aksel.
Knappen midt på forpladen er afbryder formotoren.

Båndoptageren fra oven —

Dette leje er overflødigt, og der kunne lige
så godt anvendes fast aksel her. Et kik på
forsiden viser magasinspolen til højre, oven
over tonehovedet, og ved siden af tonehovedet
et metalstykke med en udfræsning, som skal
styre båndet, for at det kan løbe præcist hen
over tonehovedet. Denne udfræsning er foret
med tynd filt. I venstre side opsamlerspolen,
og oven over ses drivakslen. En let bevægelig
arm med et gummihjul sørger for at holde
tapen fast mod drivakslen. En lignende arm
holder tapen ind mod tonehovedet. Armen
er på undersiden beklædt med filt. Armens
vægt er tilpasset med fingermøtrikken, der er
limet fast oven på armen. Bag de to spoler
er der fastlimet nogle filtskiver til at styre
spoleformene, og formene holdes på plads på
deres respektive aksler ved hjælp af en gum-

Tonehovedet skal have tilført lf. af en styr
ke, der svarer til jævn telefonstyrke. Et pas
sende sted for tilslutning er et udgangsrørs
uaf koblede katodemodstand. Som jævn
strømsspærring indsættes en kondensator, der
samtidig kan virke som tonekorrektion, idet
de dybe toner skal skæres ned. Her blev an
vendt 50.000 pF. Tonehovedet skal formagne
tiseres med jævnstrøm, ca. 1,5—2 mA,
den rigtige værdi må findes ved forsøg. 5 LBC
opgiver, at tonehovedet ikke må gennemløbes
af mere end ca. 2 mA, da det ellers øde
lægges. Sletning af det optagne foregår ved
at holde en kraftig permanent magnet tæt op
til spolen, mens denne roterer. Magneten fjer
nes fra spolen vinkelret på denne for ikke at
efterlade en „stribet“ magnetisering på bån
det. Kom endelig ikke i nærheden af tone
hovedet med magneten. Det er lige så ødelæg
gende som for stor magnetiseringsstrøm.

— og fra neden.

Kontingentet
Af hensyn til den forestående „fabrikation" af
opkrævninger på kontingent fra 1/4—54 til 3/3—55
bedes eventuelle udmeldelser af de lokalafdelinger
(København, Odense, Esbjerg, Haderslev, Korsør,
Kolding, Viborg) for hvilke lokalkontingentet bli
ver opkrævet herfra, venligst sendt hertil i n d e n
u d g a n g e n a f d e t t e år. —
Efter § 7 i de nye vedtægter kan kontingentet nu
ogsaa opkræves kvartalsvis, men medlemmer, der
onsker denne ordning, maa venligst sende mig be
sked derom i n d e n å r e t s u d g a n g .
Saavidt muligt bedes de nævnte meddelelser af
givet pa åbne brevkort — gerne julekort!!
73, kassereren, H. Havn Eriksen, Nykøbing F.

Amatørerne landet over ønskes en glædelig jul og
et godt nytår med tak for hyggelige QSO’er i året,
der gik.
9SN og 5YL, Kirsten og Svend.
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De moderne senderrør
Af Børge Otzen, OZ8T.
VI.

Alle de hidtil omtalte moderne senderrør har
været tetroder og pentode, og således været for
synet med mere end eet gitter. Imidlertid finder
man stadig områder, hvor trioder med fordel kan
anvendes, og denne korte omtale af Philips', Mullards og tilsvarende amerikanske rør for amatør
formål vil derfor endelig også behandle Philipstrioden TB 2,5/300, hvortil de amerikanske typer
5866 og 9900 svarer.

anoden. Disse staves elektriske impedans er på
grund af parallelforbindelsen lav, men samtidig
leder de varmen mindre godt, og dette resulterer
i, at anodegennemføringen i glaskolben holdes på
en lav temperatur. Som for de øvrige rør er mak
simumstemperaturen her 220° C.

Hvis denne gennemgang af senderrør var fore
gået i et af »1-kW landene«, var den blevet fort
sat med både tetroden QB 3,5/750 og tnoden TB
3/750, men de er trods alt endnu lidt for store for
vore sendetilladelser, selvom disse en skønne dag
får en noget højere øvre grænse for effekterne.
For de »almindelige« HF-bånd, d. v. s. for vore
amatørformål 3,5—7—14—21 og 28 MHz, vil man
på grund af, at tetroderne kræver en hel del min
dre styreeffekt end trioder, i almindelighed fore
trække tetroderne. Endvidere kræver en god tetrode med lav anode-gitterkapacitet i en hen
sigtsmæssigt
opbygget
udgangsforstærker
ingen
neutralisering, og man får lidt enklere opbygning.
På de højere frekvenser bliver det også nød
vendigt at stabilisere tetroderne, og når man end
videre tager i betragtning, at tetroder også kræ
ver en spændingskilde for skærmgitteret, er det
åbenbart, at vi kommer ind på områder, hvor
man begynder at tage trioder med i sine betragt
ninger. Videre er trioderne anvendelige for jordet-gitter kredsløb, og på VHF vil der derfor ofte
være fordele forbundet ved at anvende en triode.
I denne forbindelse må nævnes, at for en række
industrielle formål — f. eks. HF-opvarmning —
hvor der skal frembringes store effekter, benyttes
næsten udelukkende trioder, der i de moderne
udgaver er små i dimensionerne, simple og ro
buste i konstruktion og arbejder i »lige-ud-adlandevejen« kredsløb.
TB 2,5/300 er som typebetegnelsen fortæller en
triode med direkte opvarmet, thoriumbelagt wol
framglødetråd — dimensioneret for 2500 volt på
anoden og et output på ca. 300 W. Anoden, der er
ført ud i toppen, vil ved sit højeste tilladte tab,
135 W., være smukt lyserød (ca. 850° C); den er
af massiv grafit og forsynet med to køleskiver,
og den herved opnåede store varmekapacitet be
skytter røret mod følgerne af kortvarige svære
overbelastninger.
Billedet på figur 20 af TB 2,5/300 viser også de
4
forholdsvis tynde molybdænstave, der bærer

Figur. 20. TB 2,5/300.

At det ikke er noget lille rør, vi har for os,
fremgår af, at gitteret er dimensioneret for at
maksimumstab på 16 W! Det bæres ligeledes af
molybdænstave, der er forbundet til de tre gitter
ben i soklen, således som figur 21 viser.

Figur 21. Sokkelforbindelser for TB 2,5/300.

Parallelforbindelsen af de tre ben udnyttes især
på VHF, og bevirker på samme måde som ved
anoden en nedsættelse af selvinduktionen i git
terledningen, og derved går spændingsfaldet på
dette sted ned. En høj selvinduktion (lang gitter
ledning) og en deraf følgende høj spænding over
den, ville ellers give anledning til vanskeligheder
med stabiliseringen og tab af styrespænding.
I lighed med QY 3—125 og QB 3/300 er TB
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2,5 300 forsynet med en skærm, der beskytter
soklen mod strålevarmen fra elektroderne. Skær
men er her forbundet til gitteret, og bevirker
samtidig
en
nedsættelse
af
kapaciteten
mellem
anode og katode, og gør således røret særlig an

vi skal vise det ved nogle eksempler i det føl
gende — med fordel kan arbejde med nedsatte
belastninger svarende til mulige kommende sendevilkår.

vendeligt i jordet-gitter opstilling. Røret må lige
som de to tetroder anbringes således, at skær
men ligger i chassis’ets plan, for at skærmens ind
flydelse kan blive den bedst mulige.
TB 2,5/300’s kapacitetsforhold er helt ander
ledes end for tetroder og pentoder, idet anode
kapaciteten er helt ned på 0,1 pF, gitterkapacite
ten på 5,8 pF og anode-gitter: 5,5 pF.
Forstærkningsfaktor
nemlig

på

og

henholdsvis

stejlhed
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og

2,8

ligger

ret

højt,

mA/V

målt

ved

44 mA anodestrøm, og trioden er — selv sammen
lignet med flergitterrør — et livligt rør at arbejde
med.
Ved at anvende en thoriumbelagt wolframglø
detråd har glødeeffekten kunnet holdes lavt; 5,4
A ved 6,3 V (ca. 34 W) er alt, hvad der behøves.
Den
der

samlede

fuld

varmemængde

belastning

kan

skille

røret
sig

normalt

af

med,

un
svarer

således til 135 + 16 + 34 W = 185 W, altså ingen
lille

mængde,

som

figur

når

rørets

viser,

tages

beskedne

dimensioner,

Figur 22. TB 2,5/300’s dimensioner.

I tabel 19 er anført nogle CCS data for 2,5/300,
nemlig for HF forstærkning i klasse C, dels i et
normalt

kredsløb,

dels

i

jordet-gitter

begge for telegrafi, i anodemoduleret
telefoni og i klasse B telefoni. Man

kobling,
klasse C
bemærker

hvorledes den fra styretrinet til det med jordet
gitter arbejdende udgangsrør overførte effekt på

hvor de dielektriske tab spiller en større rolle end

mærkbar måde viser sig i udgangstrinets output.
TB 2,5/300 er således et rør, der kan anvendes

på

i større amatørsendere på de højere bånd. Det til

HF,

skaffes

22
må

væk

forøgelsen
ved

at

i

i

betragtning.

På

varmemængderne

sende

en

svag

luftstrøm

VHF,
derfor
mod

kolbens sokkel og top, hvis røret skal udnyttes til

hører de foretrukne
ves til 150 kroner.

typer,

og

bruttoprisen

opgi

sin yderste grænse.
Foreløbig er kun tab og varmemængder o. s. v.
omtalt; men hvad kan røret da levere? Under
kontinuert

drift

knapt

400

W

ved

klasse

C

tele

grafi indtil 75 MHz faldende til ca. 375 W ved 145
MHz. Som LF rør i push-pull klasse B kan to rør
levere

over

en

halv

kW

output,

altså

er

Gennemgangen
de
de

af

de

moderne

senderrør

fra

to europæiske fabrikker Mullard og Philips og
hertil svarende amerikanske rørtyper afslut

tes af en kort beskrivelse af et udgangsforstær
kertrin, hvori den største tetrode er anvendt.

røret

rigeligt dimensioneret for vore formål.
Imidlertid
heraf,

idet

må
røret

man

ikke

naturligvis

lade
også

sig
—

Anodespænding
Giitterforspænding
Anodest rom
Gitterstrøm
styresp. spidsværdi
Styreeffekt
Tilfort anodeffekt
Anodetab
Output.
Modulationsdy hde
Modulationseffekt

således

som

HF klasse C
telegrafi

TB 2,5 300
Va
Vg
la

Is
Vgp
NVig

Wia

HF klasse B
telefoni

2500

1500

2500

-200
200

-110

-87

1500
-45

200
40
290

77

120

20
100

52

11

3,6
193
128
65

9.4
180

100

100

40
385
13
500

Wa

120

Wo

380

300
95
205

Ul

Wmod

') ind. den fra styretrinet overførte effekt.
Tabel 19. CCS data for txioden TB 2,5/300.
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afskrække

100

121

59

HF klasse C
anodemodul.
2000

-225
125
40
390
16.5
250
50

HF klasse C
jordet gitter telegrafi

1500
-165

2500

1500

-200

100

205
40
390
79
512
123
354 - 65 ')

-110
200

40
355
14,5
150
30
120

200
100

100

125

75

40
300
55
300
95
205 + 44 ')

V
V
mA

mA
V
W
W

w
w
%

w

HF forstærkere med QY 3-125 . QB 3/300
I tilslutning til gennemgangen af de moderne
senderrør bringes nu en kort beskrivelse af et
par PA trin, der gør brug af 300 W tetroderne
QY 3—125 / QB 3/300 for at give et billede af,
hvorledes
et
kompakt
udgangstrin
for
større
amatørstation kan bygges op. På fotografierne
figur 23 og 24 ses, hvordan den mekaniske opbyg
ning tager sig ud. (De hører begge til strømske
maet på figur 25.)
De to strømskemaer, der er vist på figurerne
25 og 26 adskiller sig principielt kun på det punkt,
at der i det første anvendes neutrodynstabilise
ring, medens dette ikke er tilfældet i det andet.
I begge findes et beskyttelsesrør, der forhindrer
ødelæggelse af PA røret, dersom styrespændingen
skulle udeblive af en eller anden grund. Afstem
ningskredsene er beregnet for de fem lave ama
tørbånd, 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 MHz.
Med omhyggelig afskærmning, korrekt opbyg
ning, alle afkoblinger til eet punkt og anodekred
sen belastet af antennen er kapaciteten mellem
gitter og anode tilstrækkelig lille til at forhindre,
at trinet går i sving. I dette tilfælde kan neutra
lisering derfor undværes; men hvis belastningen
på anodekredsen tages fra, vil koblingen via
Cagl
(anode-gitterkapaciteten)
være
tilstrække
lig til at føre til selvsving. For at sikre, at selv
sving under ingen forhold opstår, kan neutrali-

Fig. 25. Strømskema for PA-trin med
QY 3—125 / QB 3/300 med neutrali
sering og med beskyttelsesrør.

Fig. 23. PA-trin med QY 3—125 / QB 3/300 set forfra.

sering let indføres, således som det vises på det
første strømskema, figur 25.
Her
har
gittersvingningskredsen
midtpunkts
udtag, og over den nederste halvdel af drejekondensatoren er der anbragt en fast kondensator på
10 pF (C4) for at kompensere for rørets indgangs
kapacitet. Neutraliseringen opnås nu ved en løs
kobling fra »bunden« af svingningskredsen via
C5 til rørets anode. Via C5 indføres nu en spæn
ding, som er nøjagtig 180° drejet i fase — altså
modsat rettet — i forhold til den spænding, der
opstår over kredsen på grund af Cagl.

+10OOV +2000V
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Fig. 24. PA-trin med QY 3—125 / QB 3/300
set bagfra.

På grund af, at der benyttes et midtpunkts
udtag (C3 er en split-stator kondensator) må altså
C5 have en størrelse, der svarer til Cagl, d. v. s.
ca. 0,05 pF. C5 fremstilles meget simpelt, blot ved
at montere et ca. 50 mm langt stykke monte
ringstråd i en afstand af ca. 20 mm fra røret.
Konstruktionen
ses
tydeligt
på
fotografiet
på
figur 24. Den korrekte værdi findes ved at bøje
tråden frem og tilbage i forhold til røret; ved
indstillingen
anvendes
som
sædvanlig
ved
neutrodynstabilisering en simpel indikator for HF

koblet til anodekredsen. Er C5 justeret for et af
båndene, passer den også på de øvrige fire.
Gitterforspændingen er automatisk og fås fra
gitterstrømmen gennem R1. Skulle styrespændin
gen udeblive, vil røret ingen gitterforspænding
få, og følgelig vil skærmgitter- og anodestrøm
stige til sådanne størrelser, at røret kan blive
ødelagt.
En beskyttelse af røret kan opnås ved at ind
koble en triode som vist på strømskemaerne. Der
er her anvendt 15 W røret 4683 (a la ADI i 350 V
udgaven). Det får samme gitterforspænding som
PA-røret, og når der er styring på, er 4683’en så
ledes fuldstændig blokeret, d. v. s. det trækker
ingen
anodestrøm. Bemærk,
at det sidder
på
jævnspænding og har intet med HF at gøre. Ude
bliver styringen, går 4683’s gitterforspænding på
nul, og det trækker anodestrøm, hvorved spæn
dingsfaldet over R3 stiger, d. v. s. skærmgitterspændingen falder stærkt, og både skærmgitterog anodestrøm begrænses til de tilladte værdier.
4683 får sin glødestrøm samme sted fra som PArøret, dog er der indskudt en passende seriemod
stand.
Omskiftningen mellem båndene sker ved hjælp
af 5-stillings omskifterarrangementet SI til S7/
S8. Gitterkredsens omskifter er drejet vinkelret
på PA-kredsens ved at indskyde to koniske tand
hjul. I strømskemaerne er 3,5 MHz stillingen vist.
C14 og Cl5 er anbragt over 7 og 3,5 MHz spolerne
og forstemmer disse passende, når der arbejdes
på de højere bånd. Herved undgås unødige tab på
de højere bånd ved, at der ellers kunne passere
effekt via omskifterens kapaciteter til 7 og 3,5
MHz kredsene.

Fig. 26. Strømskema for PA-trin
med QY med 3—125 QB 3 300
uden neutralisering og med
beskyttehesrør.
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Udbredelsesforhold for VH F
Af OZ2KQ.

VHF signaler opfører sig under normale
omstændigheder omtrent som lysstråler,
d. v. s. deres udbredelse vil i det væsent
lige være begrænset af horisonten. Sådan
troede man, da man i sin tid tog VHF i brug.
Efterhånden som disse frekvenser har vun
det mere og mere indpas, har erfaringerne
dog vist, at udbredelsen ikke under alle om
stændigheder er begrænset til synsvidden,
men ofte rækker ganske væsentligt længere.
Der er ofte modtaget signaler på en distance,
der er det dobbelte af synsvidden med felt
styrker, der gjorde almindelige feltstyrke
beregninger til skamme, ja man har endog
i korte perioder modtaget brugelige signaler
på 1000 km’s afstand. Disse unormale felt

styrker kan ikke skyldes reflektioner fra
de kendte joniserede lag, i hvert tilfælde
ikke for frekvenser over 60 MHz., og man
må derfor søge forklaringen andetsteds. Den
tanke, at årsagen kan være atmosfærisk
brydning eller reflektion, ligger derfor tem
melig nær, og de senere års forskningsarbej
der har bekræftet denne antagelse.
Bestemmende for udbredelse langs jordens
krumme overflade er for radiobølger som for
lysbølger refraktionsindekset. Atmosfærens
refraktionsindeks er ligefremt proportionalt
med lufttrykket (mbar) og vanddamptryk
ket (mbar), og omvendt proportionalt med
atmosfærens absolutte temperatur (grader
Kelvin 273 + t).

Gitterkomplekset er indbygget i en helt lukket
metalkasse,
og
de
eneste
forbindelser
mellem
dette og anodekredsen er således PA-røret selv
og neutraliseringskondensatoren C5.
Strømskemaet i figur 26 adskiller sig som
nævnt fra det først omtalte ved, at neutralise
ringen er udeladt; samtidig bliver gitterkredsen
lidt simplere. Endvidere er anodesvingningskred
sen ændret lidt, idet der her kun anvendes een
spole med udtag. På 3,5 MHz er der foruden

drejekondensatoren indskudt en fast kondensator
på 80 pF. Koblingsmetoden med udtagene giver
et passende L/C-forhold og kredsgodhed på de
forskellige bånd.
For hvert strømskema er den tilsvarende ma
terialeliste
angivet;
de
benyttede
materialer
skulle
ikke
rumme
særlige
vanskeligheder
at
fremskaffe, idet man dog blot passer omhygge
ligt på, at de angivne spændinger er arbejdsspændinger.

Materialeliste for PA-trin iflg. strømskemaet fig. 25.

Materialeliste for PA-trin iflg. strømskemaet fig. 26.

Cl
100 pF 750
V mica
C2
50 pF 750
V mica
C3 2X64 pF 300 V split-stator
C4
10 pF 300
V mica
C5 neutraliseringskondensator, se teksten.
C6 2200 pF 1000 V papir
C7 2200 pF 1000 V papir
C8 2200 pF 1000 V papir
C9 2200 pF 1000 V papir
CIO 2200 pF 2250 V mica
Cll 2200 pF 2250 V mica
C12 2200 pF 1000 V papir
C13 100 pF 2000 V variabel
C14
47 pF 2250 V mica
C15
47 pF 2250 V mica
Ml drejespolemilliamperemeter 15 mA
M2 drejespolemilliamperemeter 250 mA
LI 2
vdg.0,3 mm ø kobbertråd
L2 1
vdg.0,3 mm ø kobbertråd
L3 1
vdg.0,3 mm ø kobbertråd
L4 38 vdg.0,3 mm ø kobbertråd
D=23 L^30
L5 21 vdg.0,3 mm ø kobbertråd
Dm23 L=18
L6 19 vdg.0,3 mm ø kobbertråd
Dr=23 L=30
L7 8
vdg.
3X4 mm ø kobberrør D=45 L=:60
L8 14 vdg.
3X4 mm ø kobberrør D=:60 L=70
L9 25 vdg.
2 mm ø kobbertråd D—60 L=100
L10 2
vdg.
2 mm ø kobbertråd
LI 1 2 vdg.
2 mm ø kobbertråd
L12 3
vdg.
2 mm ø kobbertråd
L13 HF drossel 2,5 mH 50 mA
L14 HF drossel 2,5 mH 100 mA
L15 HF drossel 1 mH 300 mA
RI 16 kohm 25 W trådviklet
R2 1 ohm 3 W trådviklet
R3 16 kohm 60 W trådviklet
R4—R5 10 ohm 6 W trådviklet med variabelt udtag
omkring midten.
(D og L i mm)

Cl 80
pF750 V mica
C2 40
pF750 V mica
C3 100 pF 300 V variabel
C4 2200 pF 1000 V papir
C5 2200
pF1000V
„
C6 2200
pF1000V
„
C7 2200
pF1000V
„
C8 2200
pF1000V
„
C9 2200
pF2250V mica
C10 2200 pF2250V
„
C112200
pF2250V
„
C12 80
pF2250V
„
C13 100 pF 2000 V variabel
M1 drejespolemilliamperemeter 15 mA
M2 drejespolemilliamperemeter 250 mA
R1 16 kohm 25 W trådviklet
R2 1 ohm 3 W „
R3 16 kohm 60 W
R4-R510 ohm 6 W
med variabelt udtag omkring midten.
LI 2
vdg. 0,3 mmø kobbertråd
L2 1
vdg. 0,3 mm ø
„
L3 1
vdg. 0,3 mm ø
„
L4 38
vdg. 0,3 mm ø
„
D=23 L=30
L5 20
vdg. 0,3 mm ø
„
D=23 L=25
L6 10
vdg. 0,3 mm ø
„
D=23 L=20
L7 25
vdg. 2 mm ø
„
D=60 L=100
L8 1
vdg. 2 mm ø
„
L9 3
vdg. 2 mm ø
L10 HF drossel 2,5 mH 50 mA
L11 HF drossel 2,5 mH 100 mA
L12 HF drossel 1 mH 250 mA
L1I, L2 og L3 er fist koblet til hhv. L4, L5 og L6 i den
„kolde" ende af disse.
L6 har udtag ved den sjette og ottende vinding fra den
„kolde“ ende. L8 er fast koblet til toppen og L9 til bun
den af L17.
L7 har udtag ved 11te, 19de, 20,5te og 22de vinding fra
bunden.
(D og L i mm)
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Af forenklingsgrunde anser man normalt
jordoverfladen for plan og regner i stedet
for atmosfærens refraktionsindeks med det
såkaldte modificerede brydningsmodul M.

hvor T = Temp. 0 Kelvin
p = lufttryk i mbar
e = vanddamptryk i mbar
Z = højde i 100 meter.
Z og p ændrer sig lovmæssigt med højden
og M er således i hovedsagen bestemt ved
vanddamptrykket og luftens temperatur, og
radiobølgernes krumning er derfor mest af
hængig af variationer af e og T.
Man har indført begrebet en normalat
mosfære, og i normalatmosfæren aftager
temperatur og vanddamptryk med voksende
højde. Heraf følger, at det modificerede
brydningsmodul vokser med tiltagende højde
og VHF bølgerne bliver derfor kun afbøjet
en ubetydelighed og når aldrig jordoverfla
den igen udenfor synsvidden. Krumningen
af bølgerne er af en sådan størrelse, at det
svarer til, at man antager, at bølgerne ud
stråles langs en ret linie, mens man samtidig
forøger jordradius til 4/3 R.
Vil man beregne en VHF senders elek
triske horisont, må man altså regne med en
forøget jordradius.

Som før nævnt er den effektive radius
jordradius:

4/3

2,08 . 370002
Denne feltstyrke er beregnet uden hensyn
til terrainets uregelmæssigheder.
I normalatmosfæren var udbredelse ud
over korrigeret optisk horisont altså ikke
mulig, men når en normalatmosfære næsten
aldrig eksisterer, må der være håb under
horisonten alligevel. Unormale udbredelses
forhold indtræffer, når der i atmosfæren fin
des lag, hvor vanddamptrykket aftager
stærkt med højden, og hvor temperaturen
tiltager stærkt. Den slags lag kaldes inver
sioner, og de er lykkeligvis meget hyppige.
Atmosfæren er altid i bevægelse. Områder
har stigende andre faldende lufttryk, og so
lens varme om dagen, og jordens udstrå
ling om natten opvarmer og afkøler at
mosfæren. Vi skal nu se, hvorledes de for-

Fig.
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skellige faktorer er ved en lav inversion,
d. v. s. en inversion nær jordens overflade.
Her ses, at medens fugtighedsgraden om
middagen stiger med højden og temperatu
ren falder, hvilket giver stigende MR, er det
modsatte tilfældet om natten. Her falder fug
tighedsgraden og temperaturen stiger, hvil
ket giver faldende MR, og inversionen er
etableret.
I et højtryksområde falder lufttrykket
f. eks. gradvis. Men lufttrykket falder ikke
ensartet i luftmassen, der dannes lag ved
hvis grænser temperaturen stiger voldsomt
og fugtighedsgraden aftager voldsomt. Dette
giver også en inversion.

overfladeinversioner, og derfor er en super
refraktion meget sjælden. Forudsætningen
kan f. eks. være, at den relative fugtighed
aftager meget voldsomt fra jordens over
flade og til f. eks. 300 m højde. Jo lavere
temperaturen er, jo mere skal den relative
fugtighedsgrad aftage, og chancen for super
refraktion er derfor størst om sommeren. I
de varme lande er der meget større chance
for superrefraktion.
Det, der på vore breddegrader normalt
giver de bedste udbredelsesforhold, er som
tidligere omtalt høje inversioner. Disse kan
i dobbelt horisontafstand give feltstyrker,
der er af samme størrelsesorden som de
normale feltstyrker lige indenfor horisonten.
De faktorer, der bestemmer resultatet af
en reflektion ved høj inversion, er indfalds
vinklen af strålen, ændring af brydningsindex i laget og lagets tykkelse. Jo mindre
indfaldsvinklen er, og jo tyndere laget er
og jo større ændringen i brydningsindexet
er, jo kraftigere vil reflektionen være.
Tegner man en kurve over inversionshøj
/nod'Octrtr Oryø ru o? » modul
dens indflydelse på feltstyrken ved en be
Fig. 3.
stemt afstand mellem sender og modtager,
vil man opdage, at kurven er uregelmæssig
Disse inversioner forøger feltstyrken uden
for horisonten enten ved bøjning eller ved
(fig. 4).
reflektion. Normalatmosfæren gav feltstyr
ken udover optisk sigt svarende til V3 jord
radius. Indtræffer inversion og derigennem
stærkere afbøjning, svarer det til en yder
ligere forøgelse af jordradius, så VHF hori
sonten yderligere udvides. Da inversionerne
Fig. 4.
praktisk talt hele tiden forandres, vil felt
styrken uden for horisonten variere, d. v. s.
signalet har fading. Signalets mindste værdi
er baseret på V 3 radius udbredelsen og sig
Af kurven ses, at et minimum i de 200 km’s
nalets største værdi på hvor stor en forøgelse
afstand optræder ved en inversionshøjde på
af jordradius en mellemliggende inversion
ca. 1500 m.
forårsager.
Et særligt og på vore breddegrader meget
sjældent unormalt udbredelsesfænomen er
superrefraktionen.
Ved superrefraktion bliver en stråle, der
fra senderen udgår parallelt med jordens
overflade, krummet så stærkt, at den vender
tilbage til jordoverfladen. Ved jordoverfla
den bliver den igen reflekteret, og spøgen
Fig. 5.
gentager sig. Under superrefraktion skygger
Heraf fremgår det, at en inversion i en
horisonten altså slet ikke, og man måler
bestemt højde kan give ringe bag horison
meget høje feltstyrker. Forudsætningen for
ten, hvor feltstyrken er høj i nogle og lav
superrefraktion er, at den modificerede bryd
i andre (fig. 5).
ningsmodul ikke tiltager med voksende høj
Det ses heraf, at der også skal held til i
de, men aftager. På vore breddegrader er
en
test på VHF. I almindelighed kan man
dette kun muligt ved meget kraftige jord
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sige, at inversionen i over 2000 m højde kun
har meget ringe virkning.
Alt dette her var gold teori, men hvordan
skal man nu anvende det hele i praksis. Man
kender temperaturen og den relative fugtigheds indflydelse, men man kender desværre
ikke den relative fugtighed i forskellige høj
der over jorden og heller ikke temperaturen
sammesteds. Rent statistisk er man derfor
gået over til at iagttage feltstyrkens afhæn
gighed af lufttrykket ved jordens overflade.
Det er selvfølgelig ved første overvejelse
helt forkert, idet det modificerede brydnings
modul ikke i særlig grad er afhængigt heraf,
men dannelse af inversioner er derimod nøje
sammenknyttet med variation af barometer
standen. Højt lufttryk danner såvel lave som
høje inversioner som tidligere omtalt. Som
følge heraf kan man med god sikkerhed an
vende barometerstanden som indikator for
dannelsen af inversioner og dermed unor
malt gode udbredelsesforhold.

Fig. 6.

Særlig i sommermånederne opfører felt
styrken sig således, at den i løbet af dagen
er omvendt i forhold til temperaturen
(fig. 7).

Fig. 7.

Alle disse forhold er kun en rettesnor.
Hele den komplicerede proces er langtfra
opklaret, men der er her rig lejlighed til at
gøre interessante iagttagelser, og de tyske
FM og TV sendere er ganske udmærkede
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forsøgsobjekter, idet de er i drift over læn
gere tidsrum. De iagttagelser man gør vil
gavne en i en test, idet man så ikke arbejder
helt i blinde, men som tidligere bemærket
skal der også held til; man kan jo ikke plud
selig ændre sin geografiske beliggenhed.
Til slut en morsom opdagelse, som ameri
kanske og japanske teknikere har gjort. Den
gamle antagelse, at bjerge på grund af deres
skyggevirkning ville umuliggøre VHF trans
missioner gælder ikke altid. Forsøg med en
60 MHz. forbindelse over ca. 200 km’s af
stand har vist, at et ret højt bjerg, som lå
omtrent midt i transmissionsvejen gav an
ledning til en betydelig gain over det be
regnede transmissionstab, og desuden var
feltstyrken i de 200 km’s afstand (hvad der
normalt langtfra er tilfældet) konstant inden
for nogle få db!

VHF antenners effektive højde
Af Erik Langgaard, OZ8O

I juli OZ for i år stod der på side 133 om
antennehøjder ved VHF: „Den antennehøjde,
der skal regnes med, er i almindelighed af
standen fra antennens elektriske midtpunkt
til jordoverfladen ved antennen. Hvis anten
nen er anbragt på en tilstrækkelig stejl bak
ke, kan man regne med antennens højde over
bakkens fod.“
Hvad der forstås ved en tilstrækkelig stejl
bakke, trænger til en nærmere forklaring:
Man kan regne med, at dersom „den første
Fresnel-zone“ går fri af terrænet, er anten
nens effektive højde lig med antennehøjden
over foden af bakken, antennen står på. Græn
sen for den første Fresnel-zone angiver de

Fig. 1.

punkter, hvis afstande fra de to antenner til
sammen er en halv bølgelængde større end
den direkte afstand mellem antennerne. Hvis
den kurve, som disse punkter ligger på (Fig.
1) skærer terrænet neden for antennen, kan
man regne med, at antennens effektive højde
er den lodrette afstand fra skæringspunktet
til antennen.
Denne kurves værdier fremgår af fig. 3 (for
145 MHz) og fig. 4 (for 435 MHz). Af fig. 3
ser man f. eks., at der 5 m fra antennen kræ
ves en fri højde på mindst 3,2 m, 10 m væk
må vi have cirka 4,5 m og 100 m fra antennen
lidt over 14 m fri højde.

BEGYNDERENS SIDE
Ved OZ7SI, Simon Boel.

Lidt senderteori og -praksis
(fortsat fra november OZ)

Oscillatorens fornemste opgave — næst
efter at bestemme frekvensen — er at holde
denne stabil. Der er mange ting, som påvir
ker en senders frekvensstabilitet. De vigtigste
er: opvarmning af svingningskredsens kom
ponenter, ændringer i driftsspændingerne, til
bagevirkning fra senderens øvrige trin og
ustabil mekanisk opbygning.
Opvarmning af komponenterne i sving
ningskredsen kan stamme fra rør og modstan
de i nærheden. Den bevirker, at spolens selvinduktion og kondensatorernes kapacitet for
andres en lille smule, hvilket igen betyder en
ændring i frekvens. Det er som regel konden
satorerne, der har størst temperaturkoeffi
cient. Denne temperaturkoefficient, som er et
mål for forandringen ved opvarmning, kan
være både positiv og negativ, d. v. s. konden
satorens kapacitet bliver større henholdsvis
mindre ved stigende temperatur.
Fig. 1 viser et eksempel på en meget uheldig
opbygning af en oscillator. Oscillatorrøret er
stillet lige op ad spolen, de faste kondensatorer
og drejekondensatoren. Her er rig mulighed
for opvarmning af alle dele med deraf følgen
de frekvensdrift.
Oscilatorens anode- og skærmgitterspændinger må holdes stabile f. eks. med et stabi
liseringsrør, da en ændring af disse spændin
ger i regelen har indflydelse på frekvensen.
Tilbagevirkning fra senderens øvrige trin
kan opstå på mangfoldige måder og er derfor
skyld i mange ustabile sendere. Tilbagevirk

ning kan bl. a. fremkomme ved kobling mel
lem oscillatorspolen og en spole i et senere
trin i senderen. Sørg derfor for, at de forskel
lige kredse ikke kan „se“ hinanden — benyt
afskærmning — og indbyg helst oscillatorens
kreds i en lille skærmbox. (Herved får man
også isoleret delene fra varmeafgivende ting).
Ved skærmning af spoler må der være ca. 1
spolediameters afstand mellem spole og metal
væg.
Endelig er der den mekaniske opbygning.
Alle dele i oscillatoren må være absolut me
kanisk stabile, og monteringen må være så
ledes, at ingen af komponenterne hænger løst.
Fig. 2 viser „undersiden" af oscillatoren på
fig. 1. Rørsoklen skimtes under „komponentklumpen“ i øverste højre hjørne. Alt hænger
i egne tilledninegr og ryster som følge deraf
ved den mindste berøring af chassiset. Brug

Fig. 3 og 4.

Antennens effektive højde h for udsendelser
fra figurens højre side er dens lodrette højde
over skæringspunktet mellem Fresnel-kurven
(fig. 3 og 4) og terrænet.
Sammenhørende værdier af afstanden fra
antennen di og den nødvendige fri højde h,
for at første Fresnel-zone går fri af terrænet.
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der her de samme ting som i modtageren:
anoden og styregitret må ikke kunne se hin
anden direkte eller gennem gitter — anode
kapaciteten i røret. På fig. 2 kan man se et
mellemtrin — eller buffetrin — i nederste
venstre hjørne. Opbygningen er med et mildt
udtryk dårlig. Bemærk især den lange led
ning fra oscillatorens anode til bufferens sty
regitter. (Den går nedenunder kondensatorakslen til højre). Læg også mærke til den
uheldige anbringelse af spolen med den ene
ende lige op ad chassiset.

Fig. 2.

tyk monteringstråd (1 mm eller mere) i oscil
latoren, og anvend stabile loddebukke opstil
let tæt ved rørsoklen til fastlodning af kom
ponenternes „anden ende“.
Delene i oscillatoren må være de bedst mu
lige. Papirkondensatorer er bandlyst, og spo
len skal vikles på en keramisk form. Som
oscillatorrør bør man vælge et stejlt og stabilt
opbygget rør. I en tretrins sender kan det
være en lille modtagerpentode eller -triode,
alt efter hvilken oscillator, man vil bruge.
Valget af oscillatortype spiller dog — som det
sa ofte har været fremhævet — ingen rolle
for frekvensstabiliteten, når blot opbygnin
gen er i orden.

Fordoblertrin
er ikke følsomme over for manglende af
skærmning. Det ligger i, at anodekredsen af
stemmes til den dobbelte frekvens. Man vil
endog kunne benytte trioder uden fare for
ustabilitet.
Modtagerudgangsrør (pentoder) anvendes
meget i buffer- og fordoblertrin, men p. gr.
af den ret dårlige indre afskærmning er det
tit bedre at bruge specielle små sendepentoder.
PA-trinet
sørger for den sidste forstærkning af HFsvingningerne og afgiver dem til antennen.
Dets opbygning afviger ikke særlig meget fra
buffertrinets bortset naturligvis fra rørets
størrelse. Der anvendes ikke katodekompleks
(katodemodstand og -kondensator, se fig. 4),

Mellemtrinet
har som tidligere nævnt bl. a. til opgave
at forstærke svingningerne fra oscillatoren.
Det har derfor omtrent samme opbygning
som HF-trinet i en modtager (omend arbejds
måden er en noget anden), se fig. 3. Der gæl
i „klase C“, d. v. s. med meget stor negativ
styregitterforspænding (-50 V+- 300 V)
for at give mest mulig effekt fra sig. Den
negative forspænding kan fås ved hjælp af en
gittermodstand R. En lille del af HF-svingningerne fra buffertrinet vil ensrettes af sty
regitret. der sammen med katoden virker som
diode. Den ensrettede strøm flyder gennem
modstanden R og giver et jævnspændingsfald.
som kan beregnes efter Ohms lov. Når HFsvmgningerne afbrydes (f. eks. i lytteperioderne), forsvinder denne negative forspæn-
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Position 55°37’37”N 12°37’37”E
Poul J. Jelgren, OZ7CL

er en geografisk betegnelse for, hvor på jordkloden
et bestemt punkt er placeret, dersom man er bekendt
med den inddeling i grader, minutter og sekunder,
man af praktiske grunde har inddelt vor jordklode
på. Denne inddeling står i nøje relation til den gradinddeling, der gælder for det øvrige rum, hvori jor
den med månen og alle os andre drabanter befinder
sig på vor vej rundt og rundt igen omkring vort
univers midtpunkt solen med alle dens solpletter.
Uvist af hvilken grund har mange den opfattelse,
at positionsangivelse ved hjælp af grader mere er
knyttet til søfarten end til praktisk brug på landjor
den. Dette skyldes vel tildels, at alle beboede steder
er navngivne, og det derfor i mange tilfælde er be
hageligst at opgive stednavnet.
Tit sker det, at det er meget vanskeligt at finde et
opgivet steds placering, ligesom mange navne findes
„dubleret", således at der findes muligheder for fejl
tagelser. Det sker jo ogsaa, at hvidkløverplads bliver
omdøbt til rødkløverplads, A-by til B-by og L-land
til R-land, som den aktuelle mode nu byder.
Een ting vil dog aldrig ændre sig, og det er den
geografiske betegnelse for et bestemt sted, og for
målet med denne artikel er da også at slå til lyd for,
at kortbølgeamatører i langt større grad, end det er
tilfældet, må gøre brug af positionsangivelse ved
hjælp af geografisk længde- og breddeplacering.
Før menneskene begyndte at bo i lag — og det
derfor blev nødvendigt for post- og skattevæsenet m.
resp. underinstitutioner at dele op i 3. th., 14. tv. etc.
— var det en umulighed at finde to navne på samme
geografiske placering (undt. OZ7EU, OZ7BG), men
da det er så sjældne forekommende tilfælde, vil vi
se bort fra denne ulempe.
For kortbølgeamatører er der mange fordele ved

at kende sin egen og modstationens geografiske pla
cering, da man ud fra disse nogenlunde hurtigt kan
bestemme såvel retning som afstand. Ikke mindst de
sidste års udvikling og popularisering af retnings
antenner på snart sagt alle amatørfrekvensbånd,
hvor man er interesseret i størst muligt „gain“ i een
bestemt retning, gør det ønskeligt, at man kender
den nøjagtige placering af modstationen.
I de populære V- og UHF-test’s, hvor man er
interesseret i at nå længst muligt ud og derfor søger
at konstruere antenneystemer, der inden for ganske
få grader skal udstråle størsteparten af den til rådig
hed stående relative minimale energi, må det være
en absolut betingelse at få konstateret nøjagtig den
retning, hvortil man ønsker at udkaste sin energi.
Det er også svært for testdommerne, når resultaterne
skal bearbejdes, at kontrollere de opgivne afstande,
der ofte må være opmålt på tilfældige „turistkort“.
Ganske vist hersker der uenighed om, efter hvilke
retningslinier de forskellige test’s skal bedømmes,
men man kan antagelig gå ud fra, at det i en UHFtest må være bedre at have een fugl i hånden end
10 på taget (fugl = VHF-DX, taget = lokalamatø
rer), medens det reciprokke må være gældende for
f. eks. de populære NRAU-test’s, hvor det er den
gode stationsbetjening, der er det primære (10 SM7
er bedre end 1OH på taget af Lapland).
Naturligvis vil det være lettest at opmåle retnin
ger og afstande på et landkort, men da det problem
at fremstille virkelig gode kort har plaget menneske
heden i årtusinder, og vi endnu er langt fra den
ideelle løsning, er denne fremgangsmåde ikke altid
lige fremkommelig. Det er jo faktisk umuligt at
presse en kugleflade ud til en plan flade, uden at
den revner eller mister sine oprindelige proportio-

ding og PA-røret vil trække en meget stor
anodestrøm, måske så stor, at røret brænder
af. Man kan altså også afbryde anode- og
skærmgitterspændingerne til PA-trinet i sen
depauserne, hvis gitterforspændingen frem
kommer „automatisk". Frembringer man den

Drejekondensatoren i anodekredsen må
være med nogenlunde stor pladeafstand (1
mm eller mere), og spolen skal helst vikles
af tyk tråd (1 mm eller tykkere). Antennen
kobles til anodekredsen f. eks. som vist på
fig. 4 og 5.
Rørvalget er et stort problem. Kun meget
få store rør kan arbejde uden neutrodynstabilisering, d. v. s. udbalancering af den skade
lige gitter-anodekapacitet. Denne kapacitet
andrager ved de fleste større pentoder 0,1—1
pF, en værdi som sagtens kan få et godt
skærmet PA-trin til at svinge. I almindelig
hed kan man sige, at de specielle senderrør
er bedre egnede i et PA-trin end store mod
tager- og forstærkerrør. De er desværre i de
fleste tilfælde også dyrere.
Også buffer- og PA-trin skal bygges solidt
og stabilt.

negative forspænding ved hjælp af en ens
retter eller et batteri, undgår man helt denne
afbrydelse og får samtidig en vis sikkerhed
for, at PA-røret ikke „opgiver ånden“, hvis
styringen pludselig skulle svigte (ved et uheld
eller et eksperiment).

Efter denne kortfattede omtale af en senders trin
og deres funktioner skal vi næste gang se på en
komplet tretrins sender i første omgang beregnet
for 3,5 MHz (80 m).
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ner. Ved valg af kort bør man derfor gøre sig klart,
hvilke egenskaber man ønsker, og især, hvilke mang
ler man kan tolerere.
At jorden er rund, og at „den bevæger sig nu alligevel‘, er forlængst fastslået af Galilei og andre videnskabsmænd og praktikere, hvorfor vi andre kun
behøver at beskæftige os med at anvende de enhe
der, der er stillet til rådighed for det daglige prak
tiske brug.
Disse enheder er samlet i særlige opslagstabel
ler
(trigonometriske
funktioner/trekanttabeller/kva
dratrodstabeller o. lign.), og med lidt vejledning og
øvelse vil det være muligt for de fleste at betjene
disse. Her skal især anbefales „Guldhammer: Nau
tisk tabelsamling udgivet af ministeriet for handel,
industri og søfart", men iøvrigt kan lignende tabeller
findes i radiotekniske og matematiske bøger.
Det er nævnt, at valg af korttype er forbundet med
visse vanskeligheder, men det er heller ikke absolut
nødvendigt at benytte kort ved retnings- og af
standsberegninger — blot de geografiske punkter
kendes, er det muligt ved brug af tabeller at komme
til et resultat.
Et begrænset forkundskab til, efter hvilke ret
ningslinier vor jordklode er delt op, og hvorledes
man „går ind" i et koordinatsystem, er dog en forud
sætning for forståelsen af tabellerne. Men iøvrigt vil
denne artikel blive fulgt op af et forenklet tabelsystem gældende for et begrænset område — hoved
sagelig til brug for UHF amatører. (Område 58°30’N
til 53°30’N og 08°E til 16°E).
Det danske rige fra Thule (ca. 76°N 60°W) til Ged
ser (54°34’N 11°58’E) og Christiansø (55°19’N 15°
11’E) nedtegnet på et plant kort ville, uanset hvilken
korttype, give et stærkt fortegnet billede af de vir
kelige proportioner, medens et lille område fra Ska
gen (57°44’N 10°39’E) til Gedser og Blaavand 55°33’N
08°05’E) til Christiansø vil blive et så lille udsnit af
jordens overflade, at alle retninger og afstande vil
kunne tages af en retvinklet trekanttabel.
Vi vil nu se nærmere på jordens gradnet, det vil
sige dens inddeling i længdemeridianer og bredde
paralleller.
Længde c: Et plan, der indeholder jordens cen
trum og går gennem polerne, skærer jordens over
flade i en meridian. Allerede i skolen lærte vi, at
nulmeridianen (0° længde) går gennem Greenwich,
og at længdemeridianerne går hver til sin side og
mødes ved 180° (Datolinien), der går midt gennem
Stillehavet fra nord til syd. Afstanden mellem
længdemeridianerne indbyrdes bliver følgelig min
dre, efterhånden som afstanden fra ækvator øges.
(Mindskes med cos af bredden).
Bredde C: Ved et punkts bredde forstår man
punktets vinkelafstand fra ækvator set fra jordens
centrum. Bredden kan variere fra 0° (ækvator
punkterne) til 90° N og 90° S (polerne). En lille
cirkel parallel med ækvator kaldes en bredde paral
lel, den er det geometriske sted for de punkter,
der har samme bredde.
Det vil ses, at breddeparallellernes omkreds bliver
mindre, jo længere bort vi kommer fra ækvator, og
de kan derfor passende sammenlignes med skiverne
af et æg skaaret i en æggeskærer. Den „ækva
toriale" del af ægget er meget større end „kalot
delen". Endvidere bemærkes det. at breddeparal
lellerne
skærer
meridianerne
under
den
samme
vinkel (= 90°), hvor på jorden vi end befinder os.
Det er derfor indlysende, at dersom vor gode ven
Magnussen i Thorshavn på 05o20o W skulle til gene
ralforsamling i Århus på 10°13’E, ville han have
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sparet en del rejsepenge, hvis både Thorshavn og
Århus havde været placeret på den samme bredde
parallel i nærheden af Nordpolen. Omvendt er det
muligt, han ikke havde ofret rejsepenge, dersom han
skulle rejse de 15°33’, hvis de respektive byer lå
på ækvator.
Nu da vi har dannet os et billede af jordens ind
deling i grader på begge leder — at vi ydermere
kan inddele graderne i minutter og minutterne i
sekunder er en finesse ekstra — skal vi lige stifte
bekendtskab med en storcirkel, idet det er langs
en sådan vore radiosignaler går, sålænge det drejer
sig om jordbølgen vel at mærke. Den korteste vej
mellem to punkter på en kugleoverflade er nemlig
ruten langs den storcirkel, der forbinder dem.
Storcirklen defineres som skæringen mellem jor
dens overflade og et plan, der indeholder jordens
centrum, og vi opdager nu, at vi allerede i det fore
stående har beskæftiget os med nogle storcirkler,
nemlig længdemeridianerne og — ækvator.
En storcirkel tegnet fra W mod E vil altså ikke
være det samme som en breddeparallel, men vil
modsat denne skære meridianerne under forskellige
vinkler (konvergensen). Eller med andre ord, hvis
vor ven Magnussen måler en station i 90° E, vil han
fra sin nordlige placering på 5° 20’ W kunne trække
en linie, der viger længere og længere bort fra den
breddeparellel, hvorpå han er placeret, og han vil
ikke træffe Aalesund, som han måske havde regnet
med, trods det byen geografisk ligger ret øst for
ham, men derimod opdage at sendestationen ligger
syd herfor. Det er netop denne beklagelige egen
skab, vi må have for øje, når vi tænker os et radio
signal bevægende sig langs med en storcirkel.
Til beregning af retninger og afstande for stor
cirkler findes der et sæt formler, som imidlertid er
ret komplicerede at arbejde med. Da det imidlertid
er et begrænset område, vi i praksis har med at gøre,
foretrækker vi derfor nedenstående formler, som
giver os retning og afstand mellem to punkter langs
en linie, der forbinder punkterne, og som skærer
meridianerne under den samme vinkel (en såkaldt
kompaslinie). Formlerne ser således ud:

Forskellen mellem den her beregnede afstand
(langs kompaslinien) og storcirkelafstanden viser sig
kun at være nogle få kilometer inden for „vort“
område, så den vil vi se bort fra.
Forskellen mellem den beregnede retning og
pejlretningen (d. v. s. retningen af storcirklen i
pejlpunktet) kaldes halvkonvergensen og kan inden
for „vort“ område belbbe sig til 3—4°. Ønsker vi at
rette for konvergens ved indstilling af beamantennen,
kan følgende formel benyttes:

hvor br. er pejlpunktets bredde, ror det tørnævnte
danske område kan man regne sin af br. for = ca.
0,83, og det vil sige. at vi med god tilnærmelse kan
sætte halvkonvergensen = lgfsk X 0.4.
Efter at have foretaget retningsberegningen efter
formel (1) kan beamantennen indstilles under hen
syntagen til den i (4) foretagne halvkonvergensberegning, og den trækkes fra, såfremt beamanten-

nen indstilles mod øst, medens den lægges til, hvis
den skal indstilles mod vest.
Denne regel gælder kun for den nordlige halv
kugle, idet det er omvendt på den sydlige. Det be
mærkes, at på nord- og sydpejlinger er konvergen
sen nul. (lgfsk = 0).
En efterfølgende artikel vil vise nogle eksempler,
ligesom der vil blive udarbejdet nogle tabeller for
et begrænset område som nævnt ovenfor.
Kortbølgeamatører, benyt mellemtiden til at be
stemme jeres stationers geografiske beliggenhed og
benyt på QSL-kort og testlog’s også denne beteg
nelse i fremtiden.
Med hilsen fra „antipoden" til
position 55° 37’, 37“ S
167° 22’ 23“ W
OZ7 Gamle Lars
Fra P&T har vi modtaget:
Frekvensbånd for radioamatorer.
Som følge af, at et overvejende antal europæiske
lande har iværksat den i Atlantic City, 1947, fast
lagte frekvensfordelingstabel forsåvidt angår ama
tørbåndet 3500—3800 hHz, og da danske amatørers
nuværende benyttelse af området 3800—3940 kHz
har givet anledning til forstyrrelser af andre landes
tjenester i dette område, har man fundet det nød
vendigt at inddrage dette område, der er betegnet
som „midlertidigt” i rundskrivelse herfra af 21.
april 1952.
Samtidig frigives området 3630—3690 kHz.
Man skal gøre opmærksom på, at 3,5 MHz-båndet
i henhold til såvel det tidligere gældende Cairoradioreglement som det nugældende Atlantic City
radioreglement må deles mellem amatører, faste og
bevægelige tjenester i den europæiske region, og
der er ikke angivet nogen fortrinsret for amatører
ne. Der er i de internationale frekvenslister tildelt
danske tjenester visse frekvenser i dette bånd, men
man har endnu ikke truffet bestemmelse om, hvor
når disse frekvenser vil blive taget i brug.
Endvidere ændres 2 MHz amatørbåndet til 7000—
7150 kHz i henhold til Atlantic City radioreglemen
tet, idet bemærkes, at radiofoni har fortrinsret i
området 7100—7150 kHz.
Med undtagelse af området 432—438 MHz er de
øvrige amatørbånd ikke tildelt andre tjenester i
henhold til Atlantic City radioreglementet.
Ovennævte ændringer træder i kraft den
1. januar 1954.
Amatører med „lille sendetilladelse” (40 tegn pr.
minut) har kun tilladelse til at benytte de med *
mærkede frekvensbånd.
I omraaderne 7100—7150 kHz og 432—438 MHz har
henholdsvis radiofoni og luftfartens radionaviga
tionstjeneste fortrinsret, hvorfor amatørernes be
nyttelse af disse områder er betinget af, at der ikke
opstår skadelige forstyrrelser for de nævnte tjene
ster.
Ved modulerede udsendelser skal de ved modula
tionen
frembragte
sidefrekvenser
ligge
indenfor
amatørbåndene.
De
øvrige
bestemmelser
vedrørende
amatør
radiosendetilladelse
forbliver
indtil
videre
uæn
drede.
E. B.
Gunnar Pedersen/Børge Nielsen, ting.
Frekvensbåndene
herefter følgende:

for

danske

radioamatører

Frekvensbånd
* 3500— 3600 kHz
* 3600— 3800 kHz
7000— 7050 kHz
7050— 7150 kHz
14000—14125 kHz
14125—14350 kHz
21000—21150 kHz
21150—21450 kHz
28000—28200 kHz
28200—29700 kHz
* 144,0—146,0 MHz
'• 432,0—438,0 MHz

Tilladt sendetype.
Al
A3 8F3
Al
Al A3 8F3
Al
Al A3 8F3
Al
Al A3 8F3
Al
Al A3 8F3
Al A2 A3 60F3
Al A2 A3 60F3

Al betegner umoduleret telegrafi.
A2 betegner moduleret telegrafi.
A3 betegner telefoni (AM).
8F3 betegner telefoni (FM) (maksimalt fre
kvenssving ± 4 kHz).
60F3 betegner telefoni (FM) (maksimalt fre
kvenssving ± 30 kHz)

En julegave til amatøren?

Giv ham en håndbog
Pris 20 kr. frit tilsendt.
Skriv til kassereren:
O. Havn Eriksen,
Fuglsangvej 18, Nykøbing F.

Glædelig jul og godt nytår ønskes alle!
Radio Magasinet, Kbhvn. - OZ3U.
☆

Vore læsere, annoncører og medarbejdere
ønskes en glædelig jul og et godt, lykkebrin
gende nytår med tak for 1953.

er
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TRAFIC-DEPARTEMENT
beretter
Opbygningen af Traffic-Departement.

Det er snart mange måneder siden, at vi her i
„OZ“ lovede at bringe en skematisk opstilling visen
de Tr. D. påtænkte opbygning, men der har oprig
tig talt i den mellemliggende periode været opgaver
nok at tage fat på, hvorved vi har været afskåret
fra at afse tid til at opfylde det givne løfte. Imid
lertid er opgaverne efterhånden blevet så mangfol
dige, at færdiggørelsen af T. D. er blevet en tvin
gende nødvendighed.
Nedenstående gengiver vi et opbygningsskema,
der illustrerer T. D.s arbejdsfelter og arbejdsgangen
heri. For at gøre dette helt forståeligt skal vi give
en kortfattet forklaring.

belyst både nationalt og internationalt, endvidere
som en ret væsentlig opgave at få samlet et fyl
digt og underbygget materiale af de forstyrrelser,
der finder sted fra commerciel side, såvel som fra
amatorerne selv. Her tænkes specielt på fone-stationers anvendelse af cw-områderne som arbejds
felter o. s. v. — I første række gælder det natur
ligvis danske stationer, men rapportering af uden
landske forsyndelser skal dog ikke undlades. På
grundlag
af
aktivitetsrapporterne
udarbejdes
den
månedlige bånd-aktivitets-artikel til „OZ„, der så
ledes også giver stof til „DX-Jægeren“.
VHF-arbejdet.
Herunder
behandles
tilsvarende
opgaver
som
under båndaktiviteten, men specielt for vhf-båndene, ligesom der i samarbejde med contest-arbejdsgruppen tilrettelægges de specielle vhf-tester o. 1.
Månedligt redigeres VHF-rubrikken.
Contest-arbejdet.
Herunder tilrettelægges det danske contest-arbej
de, der rettidigt offentliggøres i „OZ“, ligesom
udenlandske tester af interesse meddeles og kom
menteres. Her må der internationalt stræbes efter
gennem traffic-manager at opnå en centralisation
af alle tester af samme karakter, således at der op
nås en større frigivelse af båndene for almindelig
trafik. De danske tester skal tilrettelægges umid
delbart omkring nytår, og ved fremsendelse af ter
miner til Region I-Bureau opnå en ko-ordinering
med de øvrige europæiske tester.

T-Ds opgaver er for øjeblikket samlet i fire
hovedgrupper:
Båndaktivitet,
V. H. F. arbejde.
Contest-arbejde og
Diplom-arbejde.
Men antallet er ikke definitivt og kan varieres
efter behov. Hver gruppe ledes af en assistent, der
formidler opgaverne, der kommer fra EDRs HB
eller andet steds fra gennem tr.-manager og rap
porterer resultaterne samme vej tilbage. På grund
lag af erfaringer gennem det praktiske arbejde
indenfor
grupperne,
formulerer
assistenterne
nye
ideer eller nye arbejdsformer til drøftelse og gen
nemførelse i Dep.
Ved en kort gennemgang af de enkelte grupper
fås:
Bandaktivitet.
Denne gruppe er ret omfattende og kræver sik
kert for en tilfredsstillende løsning af de sporgsmaal, der kan forekomme, at der ansættes med
arbejdere for de enkelte bånd. Opgaven er at be
handle trafikken på alle bånd, bortset fra vhf., så
ledes, at man får et godt gennemsnit af aktiviteten

362

Diplom-arbejdet.
Også denne gruppe kan betegnes som omfattende,
hvis den skal arbejde tilfredsstillende. Her behand
les andragender om OZ-CCA i hvilken forbindelse,
der må herske et samarbejde med contest-gruppen,
idet godkendte forbindelser i danske tester, opnået
af udenlandske stationer, er fyldestgørende som
QSL. Her må der udarbejdes en form for kartotek
føring, der muliggør en bevarelse af sådanne resul
tater. Herved afhjælpes den mangel, der ligger i
ufuldstændig
qsl-bekræftelse.
Endvidere
må
der
internationalt set arbejdes for en stadig udvidelse
af omfanget af autorisation som kontrol-instans af
danske qsl-kort for opnåelse af udenlandske diplo
mer og for nedbringelse af omkostningerne for op
nåelsen af disse. Der føres her ligeledes regnskab
med opnåelse af diplomer, således at der lejligheds
vis kan bringes så fuldkomne diplomtavler som
muligt.
I diplom-kommentarerne til „OZ“ bringes end
videre alle oplysninger om nye diplomer, såvel som
rettelser i reglerne for allerede bestående. I sam
arbejde med TM varetages også valutatjenesten,
der endnu er nødvendig for en række fremmede
diplomers vedkommende.
Trafic-manager.
Dennes opgave er det. som nævnt i indledningen,
at fordele opgaverne, og dernæst at samle resulta
terne og fordele disse som stof til „OZ‘'s Traficrubrikker og som rapporter til EDRs HB.. og end
videre gennem funktionen som international sekre
tær at lade det pågældende stof af interesse gå til

medlemsorganisationerne under IARU resp. Region
I-Bureau. Bl. a. til dette formål indføres meddelel
sesbladet „OZ-News“, der lejlighedsvis (ca. hvert
kvartal) udsendes med disse meddelelser samt med
delelser af foreningsmæssig karakter.
Med realisationen af denne opbygning stiller EDR
sig på linie med en række af amatørorganisationer,
der tilstræber en ko-ordinering af dette arbejde, cg
hjælper med til, at der nås frem til ensartede ar
bejdsformer, og dermed til en lettelse af det inter
nationale samarbejde, der desværre fra vor side
hidtil har været utilgiveligt forspmt.
OZ2NU.

☆
Dansk landskampsseger — vålforkånt.
Den andra landskampen mellem OZ och SM har
åven den nu gått till historien. Den kånnetecknas
framfor alt av de danska toppmåns fornåmliga
prestationer. oerhort okat deltagande och forhållandevis goda konditioner. De danska kåmparna vunno
helt råttvist. Som man ser av den medfoljande tabel
len, deltogo i vardera landet 10 st amt resp. lån. Hade
de tre svenska deltagare. som icke insånt logar, fullgjort sina skyldigheter och insånt log, hade den
danska overlågsenheten blivit ånnu mer markerad,
enår dessa tre representerade två st. i øvrigt icke del
tagande lån och den ene av dem hade kort flitigt.
Det synes, som om de i år anvånda reglerna for
OZ—SM testen, skulle ge full råttvisa åt de delta
gande parterna åven om man kanske kunde overvåga inforande av en koefficient for utjåmnande av
olika deltagareantal.
Vi ha nu blott att gratulera våra vånner på andra
sidan sundet till en vacker seger samt uttala en forhoppning om, att vi nåsta år skola kunna vånda segern åt den svenska sidan.
SSA Contest manager
SM6ID/ Karl O. Fridén.
RESULTAT
oz- -SM testen 1953.
1 OZ7BG/A
900 poång
2. OZ1W/M
850
3. OZ2PA/A
790
4. OZ2KA/Y
780
5. SM7QY/K
760
6. SM7BVO/F
740
7. OZ4MB/I
680
8. SM4KL/S
680
620
9. SM6ID/0
594
10. SM6VY/N
576
11. SM6DA/0
12. OZ2NU/U
540
520
13. SM7BDK/M
496
14. SM7VX/K
486
15. SM7AAZ/F
486
16. OZ3LF/L
460
17. OZ4AS/A
460
18. OZ5LN/E
19. SM4AWW/S 448
414
20. OZ7AX/M
408
21. OZ7BW/X
SM7BFB/P
400
22.
342
23. OZ4HF/I
270
24. OZ4IM/I
238
25. OZ4X/U
.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

input
RXO
100 watt HRG
BC 348
35
20 tub. super
100
80
150
11 tub. super
150
75
BC 348
130
BC
348
100
12
tub.
super
50
BC 348
125
5 tub. super
40
R 1155 A
25
80
S-40
40
70
50
70
35
25
50
50
S-40
Torn E B.
25
60
40
-

-

-

—

-

—

-

-

—

-

-

-

-

-

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

—

-

-

-

—

-

—

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

OZ7BB/A203
SM6AJN/P
SM6BDS/0
SM3AF/Y
OZ4OC/H
SM6BUYZO
SM3AGD/Y
SM6AMR/0
SM5WI/U
SM5TL/U
SM6BZM/0
OZ9DR/V
SM5BHR/C
OZ1TX/L
SM5AWJ/U
SM3AST/Y
SM3BWY/Y
OZ5UF/Y

poång

182
180
168
168
140
138
130
119
108
100
68
65
60
50
18
18
2

-

— watt Torn E B.
100 - l-V-2
17 - Commander
70 - SX 7 L
70
—
— - 8 tub. super
50 - R 1155 A
—
—
100
BC 348
125
BC 348
75 - —
100
13 tub. super
— - —
15 - BC 312
15 - 12 tub. super
30
R 1155
50 - —
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Icke insånt
loggar SM5GR, SM7JP, SM6RU,
OZ7BZ och OZ9A.
Insånda loggar: 10 st. från OZ. 25 st. från SM.
At de danska amten deltogo: A, E, H, I, L, M. U, V.
X, Y = 10 st.
Av de svenska lånen deltogo: C. F, K, M, N, O, P.
S, U, Y = 10 st.
De icke in ånda SM-loggaren representerade lå
nen R och A.
OZ vann med 8118 poång mot 7736 for SM. Re
sultatet kan ju synas rått så jåmnt, men man får
icka gloma, att SM hamsen voro fem mera ån OZ
deltagarna. De båst representerade SM lånen voro
0 med 6 st samt U och Y med vardera 3 representanter. Ingen enda av de många A amatorerna del
togo.
Foregående år deltogo sammanlagt 17 st. Segrarens SM7BVO poångsumma blev då 162 p.

☆
Nogle kontra-bemærkninger til en bornholmer og
en, som vi kan kalde ,,paragrafrytter
Det, der her skal kommenteres, drejer sig ganske
vist om et par småstykker, der var optaget i sidste
nr. af „OZ“ under „Læserne skriver“, men da det,
jeg vil beskæftige mig med, angår Tr.-D.’s arbejds
felt, kommer jeg med mine kommentarer her.
Ang. OZ4IM.
Du kommer i bladet ind med nogle kritiske be
mærkninger vedrørende reglerne for 2-meter-test
— OZCCA m. v.
Til en indledning vil jeg gerne sige, at jeg på
ingen måde finder hverken det hidtidige testudvalg
eller det nuværende Tr.-D.’s arbejde uangribeligt.
Det ville være mærkværdigt, såfremt det fuldt og
helt skulle tilfredsstille en samlet medlemsstab —
som EDR’s. — Imidlertid ser jeg ikke, at det tjener
noget til gavn, at man skal læse kritik i „OZ“ —
uden at have været gjort bekendt med den i for
vejen. For det tørste hjælper kritikken ikke mere af
den grund, men tjener tværtimod snarere til at ned
sætte lysten til at beskæftige sig med arbejdet.
Hvad ville det hele ikke kunne føre til, såfremt alle
frigjorde sig fra deres hemninger og fyldte „OZ‘*
med kritik om dit og kritik om dat? Send dog
kritikken direkte, hvor den skal hen, og lad os så
venskabeligt snakke om den.
Om selve sagen er der herfra kun det at sige,
at T. U. i første omgang måtte respektere HB’s
synspunkt, hvor der blev gjort gældende, at man
ikke kunne forandre reglerne af hensyn til den i
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testen løbende „B&0“-pokal. Dette lød fornuftigt
nok og blev derfor respekteret.
Den efterfølgende ændring tilbage til det oprin
delige offentliggjorte, skyldes ene foranledning fra
2 meter-klubbens formand, hvis påtale herom fra
min side betragtes som autoritativ i dette spørgs
mål. Mit eget standpunkt vil være kendt fra mine
besvarelser af de spørgsmål, der blev rettet til mig
i denne anledning under selve testens forløb. (Var
nærværende under hele testen på OZ8PM).
Sluttelig skal jeg til denne sag sige, at jeg har
rigeligt at gøre i forvejen med en enkelt udreg
ning af en serie log-resultater, kære Hans, til at
jeg skulle få fat på den tanke også at gennemgå
alle resultaterne efter den anden udregningsmetode.
Jeg har måske nok selv strejfet tanken, men har
af praktiske grunde ladet det blive ved det.
QTH-listen er ganske vist ikke mit felt — selv
om jeg har været indlagt i den sidste udgave. Hol
der vi denne udenfor i første omgang, så kan jeg
altså fuldstændig uhildet sige dig, at QTH-listen
med sin årlige fornyelse er den mest efterspurgte
OZ-tryksag.
Den er det også uden amtsinddelingen.
Når jeg har sagt dette, må jeg måske så tilføje,
at jeg ikke tror, at den sidste udgave står tilbage
for sine forgængere — med hensyn til efterspørgsel.
Med hensyn til amtsinddelingen ligger det jo be
hageligt for at kunne henvise til, at SSA har dette
i sin QTH-liste, der er udkommet den 15. februar
1953, men det er også en ny foreteelse der. Videre
kan jeg tilføje, at beslutning om også at have det
i den næste udgave af „OZ“ -QTH-liste — forlængst
er truffet.
Forhåbentlig husker så de, der skal lave den til
sin tid at få amtsinddelingen med, såfremt stemnin
gen blandt medlemsmassen, når tidens fylde er inde,
er positivt indstillet herfor. Den kan jo have æn
dret sig.
—
og selv om det ikke har det fjerneste med
fodbold at gøre, så er hastigheden 100 bogst./min.,
naturligvis ulogisk i sagens sammenhæng, men for
slaget var pragtfuldt i den forbindelse, det frem
kom. Herom dog ikke mere fra min side.
Ja, det var alt til dig, Hans. — Skriv til mig per
sonligt næste gang, hvis jeg til den tid har noget
med Tr.-D. at gøre.
Husk: „Er du utilfreds, så sig det til mig. — Er
du tilfreds, så sig det til andre".
OZ2NU.

☆
Ang. OZ6I.
Go’da, 6I — ja, vi kender jo nok hinanden, når det
kommer til stykket, selv om jeg ikke husker det
lige i øjeblikket. Imidlertid er der jo en formildende
omstændighed, der kommer frem under disse for
overvejelser, og det er, at du er fra Amager.
For at komme til sagen, så kan det måske tilgives
dig, at du efter at have boltret dig i lovparagraffer
og desl. under BCI-mødet, og endda kommet ret
godt fra det — efter dit eget referat at domme —
også får noget af snerten med over i dit indlæg
under „Læserne skriver“ angående GF og nye
licensbestemmelser o. s. v.
Dette får altsammen være, hvad det er, såfremt
alt dette paragrafrytteri ikke efterhånden har fået
så megen plads i din tankeverden, at det udelader
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pladsen for tanker af menneskelig værdi og karak
ter. Desværre ser det således ud.
For hvem er du, og med hvilken beføjelse finder
du dig berettiget til at opdele dine amatørkamme
rater i mer eller mindre „sørgelige" grupper.
Du gør dig her til talsmand for en opfattelse, der
lejlighedsvis træder frem inden for vore rækker,
men som er så himmelråbende illoyal inden for en
organisation, der på så bred basis som vor, ønsker
at optage alle, der under en eller anden form har
interesse for kortbølge-arbejdet.
Af samme grund vil interesserne være så for
skellige, og alene heri vil der ligge et stort ar
bejde for ledelsen at finde frem til et arbejdspro
gram, der tilfredsstiller alle interesser.
Mon et sådant tilrettelæggelsesarbejde og for
ståelsen grupperne imellem vil blive fremmet ved
de „æselspark", du fremkommer med?
Det er hverken for at være rørstrømsk eller sen
timental, når jeg udtaler, at vi måske i dag i EDR
har en hel del mere forståelse af medlemsstabens
ideologi behov — at vi har brug for forståelse med
lemmerne imellem — enten den ene så dyrker
tape-recorder eller fjernsynsteknik og den anden
eksperimenterer med at lave sin første kulkorns
mikrofon med smuld fra Østre gasværk.
Og vi har også brug for en selvvurdering, der
først og fremmest tager sigte på, om vi nu også
hver især har den rette måde for praktisering af
vort medlemsskab. Man kan være passivt indstillet
over for selve det foreningsmæssige og over for
spørgsmålet om at finde sammen med andre, man
kan være den negative ener, der vandrer medlems
tiden igennem uden noget fast hold, men sandsyn
ligvis med en bunke uudtalt mavesur kritik.
Man kan være positivt indstillet over for arbej
det, men udfører dette negativt eller positivt, alt
efter hvordan omverdenen bedømmer en.
Således vil vi kunne finde frem til forskellige
medlemstyper.
Hvordan man selv er, finder man først til sidst,
og kun, hvis man er ærlig.
Således som medlemsstaben kræver, at ledelsen
skal bygge bro mellem disse grupper, således må
dette også ske nede fra — og sker allerlettest ved,
at man forsøger at undgå en al for åbenlys gruppe
adskillelse — tværtimod tilstræbe en almindelig
blanding. — Ethvert medlem er et ligeberettiget
medlem af EDR — og ligeberettiget til benævnelsen
kortbølgeamatør, hvadenten han arbejder på sta
diets laveste eller højeste trin.
OZ2NU.

☆
Diplomtjenesten.
Ang. Helvetia 22.
LA2MA har oplyst os om, at der sikkert er et
cirkulære fra USKA, som ikke er nået helt frem
til rette vedkomende her inden for EDR, idet Finn
på forespørgsel dernede har modtaget et cirkulære,
dateret febr. 1952, hvori det bl. a. hedder:
Zur Erlangung des Diploms Helvetia 22 sind
jetzt nur noch 22 QSL-Karten an den schweizerischen TM zu schicken, dass heist ein QSO pro
schweizerischen Kanton. — Bandwahl frei.
Idet vi bringer LA2MA vor tak for oplysningen,
bringes denne videre til interesserede OZ-amatører.

Nye tildelinger og ansøgninger.

Listen, vi bragte i sidste „OZ“, kan vi nu revi
dere til følgende udseende:
29. OZ5BW søger DXCC.
30. OZ2PA modt. „Four Band Award“ nr. o,23
som 1. st. OZ.
31. OZ9WS søger WAC.
32. OZ9WS søger WBE.
33. OZ3FL søger DXCC.
34. OZ4MB modt. WASM.
35. OZ2NU søger PACC-Holland.
36. OZ2NU søger PA-Prov. Holland.
37. OZ7PH søger DXCC.
38. OZ8NJ modt. WBE.
39. OZ7BG søger DUF III.
40. OZ1BY modt. WASM.
41. OZ3FL søger Argentina „101“ med forhøjelser
til 161.
42. OZ3FL søger DUF I.
43. OZ3FL søger DUF II.
44. OZ3FL søger DUF III.
45. OZ5LN søger WBE.
46. OZ2NU søger DUF I.
Tr.-D. gratulerer med det opnåede og ønsker held
og lykke med det ansøgte.

*
„Hvem har hvad“ i diplomer?
Denne notits har bud til alle, også til de ama
tører, der i dag ikke længere har interesse i bl. a.
diplomarbejde, men som på et eller andet tidspunkt
trods alt også har haft det som et inciterende mo
ment i sit kortbølgearbejde, og anmoder om, at det
må blive meddelt Tr.-Dep., hvilke diplomer hver
især er i besiddelse af. Oplysningen skal indeholde:
1. Diplomets navn.
2. Diplomets nr.
3. Diplomets udstedelsesdato.
Henvendelsen gælder også de amatører, der har
søgt diplomer gennem Tr.-D., men som har fået
disse tilsendt direkte fra udstedelseslandet.

sk

W. A. SM 2.
Da der stadig hersker nogen tvivl om tilgænge
ligheden af det nye svenske diplom WASM/II, kan
det fra Tr.-D. meddeles, at henvendelse herom påny
har været rettet til SSA-diplom-manager SM5AFU,
der i sit sidste brev meddeler følgende:
(2/11-53)
Ditt forslag att WASM/II skall vara tillgångligt for alla, har av SSA’s styrelse remitterats
till SM6ID for yttrande. Jag hoppas han låter
hora av sig i sinom tid.
Noget afgørende nyt foreligger således ikke på
indeværende tidspunkt, men der er begrundede
formodninger om, at sagen virkelig regulerer sig
derhen, at det også bliver tilgængeligt for ikkeSM-amatører. — Ønsket herom kommer fra så
mange sider, at det ikke kan siddes overhørigt. —
Forbavsende er det tværtmiod, at ændringen ikke
forlængst har fundet sted. — SM/OZ-testen 1 sin
tid havde bl. a. været en passende lejlighed til at
ændre fundatserne, og uden at nogen af den grund
skulle have „tabt ansigt“.

*
Tyske randbemærkninger til 2 meter-dag i aug.
I DL-QTC for nov. maned finder vi lige et par
udtalelser af tyske VHF-folk, som vi ikke vil und
lade at bringe til almindeligt kendskab:

DL7FS udtaler efter at have gjort nogle betragt
ninger over, at man (de tyske VHF-folk) sikkert
regnede med at ingen Berliner-stationer var i gang
på 2 meter:
„En af de mest hårdkogte var OZ5AB, hvem
jeg med benyttelsen af alle mulige tricks havde
kaldt i en fuld ½ time — uden at han tog nogen
notits af mig. Han kom ind med S5-9. — Han
kaldte ofte CQ. Åbenbart benytter han som mod
tager guld- og platinplomberne i gebisset“.

*

Efter afslutningen af den 2. contest kunne sejr
herrerne DL6RL og DL6RQ fiske endnu et land
ud af håbets hav — Danmark — OZ8EDR — leve
rede overraskelsen (595 km).
Det
østrigske
amatør-meddelelsesblad
„OEM“
kunne i et af sine sidste nr. gengive en skrivelse fra
de østrigske myndigheder, hvori det hed, at på
grund af de lempelser, der var under udvikling som
følge af indskrænkningen af besættelsen, ville tids
punktet snart foreligge, hvor der påny kunne ud
stedes amatør-sendetilladelser. Man mente endda,
at kunne regne med en sådan påbegyndelse omkring
nytår 1954.
For vore østrigske amatørkammerater, der i over
7 år uden officiel aktivitet har bivånet lebenet på
amatørbåndene, må begivenheden blive af umådelig
betydning, og vi har da også forlængst tilsendt dem
EDR’s lykønskningsskrivelse i håbet om snart at
møde de officielle OE-stationer i luften efter næsten
15 års adskillelse.

*
De deponerede sendere på en anden måde.
Langtrukken var i sin tid hele retssagen om de
deponerede sendere, men alle sager i den forbin
delse er vel forlængst bragt til en afslutning. Imid
lertid er der grund til at hefte sig ved en af de
mest betydende sider af sagen, som stadig er aktuel,
selv om det i dag gælder den sender, modtager,
måleinstrumenter o. s. v., der findes på vor station.
— Og det er forsikringen.
Forhåbentlig indtræffer ikke påny en situation,
hvor vi tvinges til at skulle aflevere alle vore ap
parater, men risikoen for at miste noget af dem vil
alligevel altid være til stede, dækket under begre
berne „brand“ og „tyveri".
Belært af erfaringerne fra sidst, gælder det om
at disse forsikringer er i orden, og videre må der
tages hensyn til, at den ansvarsforsikring, man har,
på fyldestgørende måde dækker for de uheld og
ulykker, man forhåbentlig ubevidst kan foranledige
med sit radioanlæg — eller dele af dette.
En helgardering er på sin plads. Har du forsikret?

*
WAE
Fra 1. decbr. 1952 gælder forbindelser på 3,5 og 21
MHz også for erstatningslandene til WAE. — Da
dette ikke tidligere er meddelt her i „OZ", indhen
tes forsømmelsen hermed.
På grund af indtruffen regnbuehindebetændelse
pa begge øjne beder OZ2NU undskylde, såfremt
mindre forsinkelser i Tr.-D.s arbejde skulle frem
komme i de følgende måneder, da behandlingen af
øjnene medfører on nedsættelse af synsevnen i
behandlingsperioden.
Dette skal ikke afholde medlemmerne fra at gøre
brug af Tr.-D. som hidtil.
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— og så rosinen i pølseenden:

Juletesten 1953
Så er tiden inde, hvor vi påny skal bringe ind
bydelsen til årets juletest — en test, der jo frem
for nogen anden, har sin tradition fast forankret i
den danske amatør-bevægelse. Gammel eller ny
amatør, så skal man nok finde vejen til testen al
ligevel — og vi tager sikkert ikke meget fejl, at
deltagertallet i år når op på over de 100 deltagere,
som det har snuset stærkt til de sidste gange. —
Testen afholdes traditionelt 2. juledag, og de for
testen gældende tidsperioder bliver:
Telefoni: Kl. 0815—0915 og 1530 til 1630 DNT.
Telegrafi: Kl. 0930—1030 og 1645 til 1745 DNT.
De to klasser bedømmes hver for sig. Kun 80
meter-båndet må benyttes, og det opdeles således:
Telefoni 3825 til 3925 kHz.
Telegrafi: 3500 til 3600 kHz.

Eventyret på Påskeøen
Amatør-ekspeditioner til ellers ubeboede dele af
verden og med den derefter følgende kamp for op
nåelsen af det ellers uopnåelige prefix hører til de
store „thrills”, som amerikanerne siger, i amatør
verdenens dx-jagt.
Således blev det ågsaa med den længe planlagte
oprettelse af stationen CE0AA på Påskeøen med
CE3AG som operatør, og den, der forud har gen
nemgået alle de vanskeligheder, der er forbundet
med
tilrettelæggelsen
af
en
sådan
ekspedition.
CEOAA’s amatørbåands-signaler var de første så
danne, der svang sig gennem den ellers rolige æter,
der omgav RAPA NUI, som Påskeøens adskillige
hundrede indfødte almindeligvis kalder øen. Her
skabtes i sandhed en strålende mulighed for at af
krydse en ellers konstant blank rubrik i DX-kolonnen.

Regler.
Der tillades en forbindelse med hver station i
hver testperiode. Der udveksles i telefoni-klassen
4-cifrede kontrolgrupper, hvor de 2 første cifre an
giver R- og S-rapport, medens de to sidste angiver
QSO-nr., begyndende med 01 for den første QSO.
—
I telegrafi-klassen anvendes 5-cifrede kontrol
grupper, hvor de 3 første angiver RST-rapport og de
to sidste QSO-nr. Hver rigtig gruppe giver 1 point,
en komplet QSO altså 2 points til hver af parterne.
Calls skal være vedføjet amts-prefix.
Logs.
Loggene skal indeholde: Tid-Calls-afsendt kontrolgr. — modtaget kontrolgr. — samt tom rubrik
for kontrollanten. — Desuden skal loggene foroven
være forsynet med den pågældende stations call
samt stationsbeskrivelse.
Seneste poststemplingsdato er 30. decbr., og der
ventes ikke på udeblevne logs. Loggene sendes til
Box 335, Aalborg.
Resultatet bekendtgøres i „OZ“ for januar 1954.

NRAU-testen 1954
SRAL har denna gang ndjet att inbjuda de
ovriga
NRAU-lånderna
till
NRAU-test
och
landskamp 1954.
Tider: 5. januari 1954 kl. 14,00—16,00 GMT.
kl. 22,00—24,00 GMT.
6. januari 1954 kl. 06,00—08,00 GMT.
kl. 14,00—16,00 GMT.
Band: 3,5 och 7 mc.
Reglerna desamma som tidligare. Yrid beråkningen
av
resp. lands placering tages
endast
medlemmer
tillhorande
SSA,
EDR,
NRRL och SRAL i beaktande.
Testloggen såndes till SRAL Contest Mana
ger P. O. Box 306, Helsingfors, mårkt NRAUtest och bor vara postad senast den 20. ja
nuari 1954.
SRAL NR AU
Claus Henriehs OH1PG
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„Angamos“ efter prøveturen.

Den 4000 miles lange, stormfulde sørejse, med
krængninger op til 38°, med stats-transport-skibet
„Angamos”, der blev bygget på Aalborg værft ved
sidste krigs begyndelse, og som i lang tid lå „henglemt“ — usødygtig i Lovns Bredning ved Hvalp
sund, bragte Luis og hans rig fra Valparaiso, som
blev forladt den 24. juli via Juan Fernandez-øen.
der blev passeret den 26. juli, for endelig at nå
bestemmelsesstedet den 7. august.
Etter overståelsen af en ny serie af vanskeligheder
ved landsætningen, blev stationen køreklar i løbet
af dagen, og så kunne lavinen begynde at rulle. Ind
ledningen skete på 14 mc-fone med CE3AB som
den første af de mange „førsteg-forbindelser, der
skulle
følge.
En
kontakt
med
hjemmestationen
CE3AG (med CE3DG som operator) fulgte efter
og satte Luis i stand til at snakke med sin familie,
der spændt havde ventet på denne lejlighed.
Og derefter begyndte jagten på Påske-oen fra den
stadig voksende række af stationer, der bragtes
frem ved den hastigt spredte meddelelse om, at nu
var CE0AA endelig i luften.
I de næste 8 dage var stationen alt i alt i luften
i 73! s time, og opnåede i denne periode 1538 forfindelser med 53 lande i alle kontinenter, 1163
på telegrafi og 375 på phone. Gennemsnitlig blev
der således i den tid. stationen var åben, afviklet
30 qsos i timen, og rekorden blev for en time 61
QSO’s, hvoraf de 60 med W’s og en med KH6.
På hjemrejsen, der begyndte den 15. august, føje
des yderligere 200 QSO’s til som CE0AA/MM, inden

VHF AMATØREN
70 cm.
Rekorden på 70 cm er igen gået til U. S. A. Den
26. juli 1953 havde W1RFU forbindelse med W4TLM
over en afstand på 742 km! Der blev anvendt beamantenner på 64 og 72 elementer!
I Danmark og Sverige???
2 meter.
EI2W forsøgte gennem juli måned at få signaler
over Atlanten — men sri! Den 11. juli hørtes ved
et tilfælde ... de W4 med cw, men næste år vil
man i Irland prøve med meget bedre grej.
November måned havde nogle enkelte lyspunkter,
der dog ikke gav anledning til nogen forøget aktivi
tet hos „OZ“ hams. Den 22. nov. hørtes i Virum
omkring 23,00 G MT G6NB med cw 589, F3CA i Pa
ris med 339 og endelig ON4BZ i Bruxelles med fone
RS46. Forholdene gav ikke kontakt for stationer i
den østlige del af Danmark, men 2FR og 2IZ worked som sædvanligt en hel del DX i dagene om
kring den 22. nov. — hvem der bare boede i nær
heden af Vesterhavet!!

Langtidstesten.
Resultatet af langtidstesten i oktober kommer til
at se sådan ud:

Nr.
99

99
99
99
99
99
99

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OZ8JB
OZ7FB
OZ2FR
OZ9NH
OZ4KA
OZ7G
OZ2BT
OZ1AQ

Aarhus
Hellerup
Bække
Hellerup
Rønne
Kbhvn.
Randers
Kolding

km QSO
point
46.754 339 15.849.606
32.129 465 14.949.285
32.610 175 5.706.750
11.301 174 1.966.374
41
318.775
7.775
42.405
1.285
33
1.607
21
33.747
897
19
17.043

A/S Philips har skænket nr. 1 — 1 stk. QQE 06/40.
nr. 2 — 1 stk. QQE 04/20 og nr. 3 — 1 stk. ECC84.
Et ret stort antal stationer har deltaget i testen,
men der kom kun log ind fra ovennævnte. For en
ordens skyld havde dog SM7AED sendt log ind —
uden for testen.
Hele testens forløb kan nok give anledning til
eftertanke: OZ7FB var absolut den flittigste mand
i oktober — han var i gang hele sin fritid og slut
tede først efter kl. 1,00 hver aften — han har en
Valparaiso blev nået den 25. august, 32 dage efter
starten af DX-peditionen.
For CE3AG var turen hans største radio-oplevelse,
siden han i 1925 som SC2LD opnåede WAC med en
UV-203 hartley-sender. For hundreder af kvikke
DX-jægere har kontakterne med Påskeøen sikkert
været en tilsvarende stor oplevelse.
DX-verdenen er CE3AG en tak skyldig for denne
årets største dx-oplevelse.
Blandt stations apparaterne fandtes en Collins
32V-2,75A-2, en 500 watts „gasoline generator” samt
en c. f. multiband antenne.
(Frit efter rapport i QST-nov. 1953.)
OZ2NU.
PS. OZ2NU har i sin tid som skibsbygnings
ingeniør været med til at bygge omtalte „ANGAMOS”.

meget fin antenne — en god sender og en følsom
modtager med støjtal „3“ — hvis der ikke havde
været multiplikator på, var han kommet ind som
nr. 3 efter 2FR, der kun var aktiv i 17 dage! 8JB
var også meget flittig, men var ude af spillet i 8
dage p, gr. af tjenesterejse og modtagerdefekt.
Een ting vi
vist alle kan
være enige om: Lang
tidstesten var
forlang — vi vil i fremtiden ikke
lave tester med varighed over een uge.
Juletest.
Efter forhandling mellem 2 meter-klubben og
UK7 (SM7’ernes 2 meter klub) blev det besluttet
at afholde en test i julen.
Tidspunkter:
25.dec. 1953kl. 21,00—23,00 D. N. T.
26. dec. 1953 kl. 9,00—11,00 D. N. T.
Frekvensområde: 144—146 MHz.
Pointsberegning: Km x QSO.
Amatører i Danmark, Norge, Sverige og Finland
kan deltage. QSO’er med amatører uden for oven
nævnte lande tæller ikke med ved pointberegningen.
Logs sendes til OZ9R, Klavs Næbsvej 7, Virum,
— og for SM-stationernes vedkommende til SM7BE
1 Lund inden den 15. januar 1954.
2 meter-klubben.
Den 21. nov. holdtes i Malmø et fælles møde
mellem skånske og danske 2 meter-amatører efter
indbydelse fra SM7’erne.
Der deltog ialt 28 amatører (12 danske). OZ9R
blev valgt til ordfører og SM7BE til protokolfører
(referent). En mængde problemer vedrørende 2
meter arbejdet blev sagligt gennemdiskuteret. Man
blev enig om at lade afholde følgende tester:
1. Juletest d. 25. og 26. dec. (som forud anmeldt).
2. Forårstest d. 20. og 21. marts 1954 (2 perioder).
3. Field-day d. 12. og 13. juni 1954 (3 perioder med
tider: 21—24, 9—12 og 14—17).
4. Aktivitetstest med en uges varighed den sidste
uge i oktober 1954.
Man regner så med, at EDR og SSA vil afholde de
sædvanlige field-days i aug. og sept.
Det blev endvidere vedtaget, at juletest og aktivi
tetstest skulle være rent nordiske, fordi man måtte
formode, at der blev benyttet hjemme-QTH. Øvrige
test’s var man velkomne til at tage forbindelser
uden for Skandinavien.
Pointberegning. Efter meget langvarig diskussion
blev man enig om, at man for de 4 ovennævnte
tester ville benytte km gange QSO-metoden ved
udregningen af points.
Inden kaffebordet blev iøvrigt drøftet 70 cm —
og betimeligheden af at indføre 70 cm i tester med
en høj Multipel. SM7BOR fremkom med forslag om
at indføre nogle enkelte minutter hver time til at
undersøge muligheder for QSO’er i nærmere be
stemte retninger. Vi var klar over, at der var rigelig
stof til flere møder, og OZ9R inviterede U. K. 7’s
medlemmer til et besøg i København i januar eller
februar 1954.
Iøvrigt havde vi det overordentlig dejligt sam
men — det var morsomt at se de gutter, vi har
snakket så længe med tværs over Øresund. — —
V. H. F. arbejdet har tag i os på begge sider og
det var ganske tydeligt, at vi var endog meget
velkomne hos SM'erne. — Tak for det!
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Til stede var:
SM7AED, SM7AEU, SM7AHT. SM7BAE, SM7BE,
SM7BIR,
SM7BSR,
SM7BMO,
SM7BNX,
SM7BOR,
SM7BUU,
SM7BZX,
SM7CLG,
SM7HZ,
SM7IA,
SM7XU. OZ2IS, OZ2V, OZ3BB, OZ5AB, OZ5ED,
OZ5HV,
OZ5Q,
OZ6UL,
OZ7FB,
OZ9R,
OZ9RR,
OZ9ROS.
Der afholdes julefest i 2 meter klubbens lokaler
onsdag den 16. decbr. 1953 kl. 20,00. Medbring ven
ligst en lille pakke (ikke over 10 kg) til auktionen.
Vi forsøger at faa en hyggelig aften som „i gamle
dage“ hos 3EP.
løvrigt ønsker 2 meter-klubben alle 2 meter ama
tører en glædelig jul og tak for 1953. 73de OZ9R.

Svar til OZ7GL fra en svensk amatør.
Undskyld, OZ7GL, at en „udenlandsk" amatør
ytrer sig, men til denne test var alle skandinaviske
amatører indbudt. De oprindelige regler, som blev
offentliggjort i samtlige lande, fortalte at pointen
skulle regnes efter QSO gange km tallet. I næste nr.
af „OZ“, som kom til mig dagen efter testen, for
taltes at pointen i stedet skulle regnes efter point
pr. km. I QTC kom denne notits ikke ind. Det er
måske ikke så underligt at man vil have klar be
sked. Jeg antager, at da reglerne blev sendt ud, skete
det ikke på slump, men efter grundig overvejelse.
At min ringe person bagefter skulle have haft no
gen indflydelse på ERD’s testkomité, kan jeg al
drig tro.
løvrigt, når det gælder pointsberegning på 2 meter
tester, så kan man diskutere i al uendelighed, hvad
man skal præmiere: 1) antal km, 2) antal QSO
eller 3) en kombination af begge dele. Det at sætte
en testgrænse paa f. eks.: 50 km hjælper sikkert ikke
på aktiviteten. Glem ikke at der findes nybegyndere,
som ikke har mulighed for straks at bygge sender
og modtager, som kan naa særlig langt, men som al
ligevel vil være med. Alle kan ikke komme først. In
den man taler om, aktiviteten uden for UKV tætbebyggede områder lider ved de nu benyttede regler,
bør man måske se lidt på vinderlisten over 2 meter
field-day. Jeg kan ialtfald ikke tyde den som kø
benhavnerne dominerer toppen — tværtimod.
Men hovedsagen er: Sejren og pokalen kan ingen
fratage 2IZ. Han vandt, hvorledes man end regner,
og hvem, der kommer bagefter, har vel ikke større
betydning.
Det er dog unødvendigt at diskutere sagen her,
men lad os i stedet høre jeres stemmer paa 2 meter
båndet. Der er rigelig plads, og der træffer I rette
forum.
SM7AED.

DX
JÆGEREN
Der har denne gang faktisk ingen bidrag været
til DX-jægeren. Om det så skyldes inaktivitet, dår
lige forhold eller uvilje mod at lade os andre få del
i DX-resultaterne, skal jeg lade være usagt, men
jeg vil sætte stor pris paa at se nogle bidrag frem
over. Helst mange! Næste gang skal vi have listen
over lande og zoner i OZ. så pse send DX*resultater
og tal. Helst i god tid!
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OZ3QA har sat en 14 mc 3-element beam op og
finder den betydelig bedre end ZL-special. Han har
på CW med ca. 50 watt worked LU6AJ, Wl — 2 —
3 — 8 — 9 —0. FB Erik GA.
OZ2PA har ikke været meget aktiv den senere
tid grundet stærk travlhed.
På 7 mc wrkd: PX1A, 3V8AN, VQ3EO, EA6AU,
J5LV, PY6FI — FN, ZS2BC — 6AJC.
14
mc: YK1AH, KP4KF.
21 mc: ZD4AB, KV4AA.
DX-nyt: Der ventes snart en SVø-station i luften
fra Kreta.
XZ20M er jævnligt i gang på 14 mc mellem 1100
og 1700 GMT.
For WAE interesserede kan oplyses, at GM3HTH
på Shetland er at finde næsten daglig på 3,5 mc og
7 mc, CW og GM3IYY på Hebriderne på 7 mc også
CW.
På Amerikansk Samoa er W6NZW i gang under
call: KS6AB. Han er at finde på 14 mc, CW og fone.
Godteposen: KC6AA 14,228. VR6AC 14,002. FW8AB
14,105. FU8AA 14,064. KA0IJ 14,070. VR4AE 14,050.
AC3SQ 14,080. VU5AB 14,190. JZ0KF 14,025. FD4BD
14,023. W5ZOJ/KJ6 14,043. W7IIS/KP6 14.097. ZP5AY
14,095. ZP5DC 21,275. HR1KS 7,050. FK8AE mellem
7,020 og 7,030. LB8YB/'Jan Mayen 7,020 og 14,040.
Slut for denne gang. Stoffet til næste måned sen
des venligst til OZ2PA, H. Danielsen, Hvidovrevej
304, Valby.
På forhånd tak.
—2PA.

50 år

OZ7PH
Arnum, Sønderjylland, fyldte den 12. november 50
år. og da amatørerne her i landsdelen bor i lidt
„spredt uorden”, har det været vanskeligt at frem
skaffe et fotografi. OZ7PH — hvem kender ikke
hans stemme i æteren — har været med fra de
allerførste år. kortbolgeradio blev aktuelt her i lan
det, og han har haft kontakt med alverdens lande,
indtil nu ialt 203 lande. Lige efter krigen har mange
danske i Amerika haft glæde af. med ham som
mellemled, at komme i forbindelse med familien
her i landet.
Sønderjvdske amatører kender tilfulde 7PH s be
redvillighed til hjælp i enhver henseende, og med
tak for de forløbne gode år ønskes held og lykke
i fremtiden.
OZ5DM, ECCEH.

Forudsigelser for december
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Dansk normaltid

00

02

04

8.2

8,5

83

06

08

10

12,9 20,9 23,4

(10,2) (12.9) (15,2) (15,3)

14

12

16

18

20

24

22

21,0 14,0 10,0 | 8.1
7.8 8.4 8.2
(21,8) (22,1) (12,0) (10,0) U0,0) (10,0) (10,2)

MHz

i

Bruxelles
ON

800

230

Buenos
Aires
LU

12000

235

Lima
OA

10000

264

Nairobi
VQ4

6900

155

4.0

3,9

3.6

3,2 4.9 7,2
8.2 8.1 6.9 4.9 3.8 3.7 4,0
(6,9)
(9,3)
(9,3)
(9,3)
(9,3) (9,3) (8.0) (6,2) (6,2) (6,2)
(6,2) (6,2) (6.2)

10.8 1 1 , 1 11.1 10,6 9,9

-

18,9 23,9 25.5 23,s 19,2 12,8 10,5 10,8
-

9.4 10,2 9,5 8 4 7.8 9,0 17,5 22,7 23,0 18.2 11,8 8,9 9.4
(10,1)
(11,1) (14,0) (15,0) (15,0)
(10,1) (10,1)

11,1 10,0 9,4

14,8 22,3 26,1 27,2 24.3 19,5 12,3 10,9 10,0 11.1

-

-

i
New York
\V2

6300

293

5.4 4,9 5,9 9.2 15,7 18.0 15,1 8.9 6,2
6.1
6,1
6,1
(15,1)
(10,1)
(10 ,1 ) (10,1) (10 ,1 )
(15,1)
(10,1) (10,1): ( 10, 1)
(11,1)
1

Reykjavit
TF

2100

310

4,6 4.9 4,5 4.1 4,2 8.0 12,8 1 3,9 11,7 7,6 5 2 4,6 4,6
(13,3) (13,8) (15,3) (17,0) (15,8) (14,9)
(14,9) (14,9)(12,9)
(10,1) (10,1) (10,1) (13,3)

6,1

-

-

11

Rom

I
Tokio
JA/KA

1600

180

8600

46

6,3

6,1

5,7

5,3

8,7

13,2 14,2 13,9 11,7 7,4

6,2

6,3

6,0

-

8,5 8.5 7.3 7,3 13,5 12,7 9,1
8,6
7,5 6,1 | 6,2 6.4 8,5
(12,0) (16,9)(17,8) (16,7)(14,5)
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Best dx — vy 73 — OZ9SN.

Soldater
Opmærksomheden henledes på § 7 i EDR’s ved
tægter. Efter dennes ordlyd kan EDR-medlemmer,
der aftjener værnepligten, få kontingentet nedsat
til halvt kontingent, når der gives skriftlig medde
lelse hertil om indkaldelsen og med opgivelse af
den korrekte militære adresse.
I forbindelse med dette er der anledning til at
gøre opmærksom på, at det er pinligt nødvendigt
at give mig ny meddelelse, når hjemsendelsen fin
der sted. — Der ligger her flere numre af OZ, der
er returneret af militæret, der tilsyneladende ikke
kender noget til en soldat, såsnart han har smidt
trøjen!
73, kassereren, OZ3FL, Nykøbing F.
Fra P&T har vi modtaget:
Ulovlige radioudsendelser.
Til underretning skal man herved meddele, at
en ulicenseret radioamatør, som har foretaget ulov
lige radioudsendelser, hvorved radiofonimodtagnin
gen er blevet forstyrret, ved retten i Nordre Birk
har vedtaget en bøde på 50,00 kr. samt konfiskation
af radiosenderen.

Læserne skriver:
Mere snak om den kære sandkasse.
Vi har fået brev fra viceværten (P&T.) om, at
vi ikke længere må lege i den ene ende af vor
dejlige sandkasse, og selvom vi så til gengæld må
grave i det forjættede hul i midten af kassen, er det
dog en indskrænkning i vor ikke altfor store bevæ
gelsesfrihed.
Samtidig får vi at vide, at vi da endelig ikke må
gå og tro, at sandkassen er forbeholdt os alene —
er der måske nogen, der har troet det? — De store
hunde har nemlig lov at benytte kassen, hvadenten
vi kan li’ det eller ej.
Altså: 80-m båndet er indskrænket, det tossede
hul er udfyldt, og vi skal dele det med „anden
tjeneste".
Lad os lige slå fast, at 80-m båndet er det mest
populære af vore bånd, for det er der, vi kan snakke
med vore venner og diskutere vore problemer. Men
hvor tit kan vi det? — Ja, om dagen går det som
regel meget godt, men de fleste har nu kun mulig
hed for at være i gang med senderen i dagtimerne
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på søn- og helligdage. Aftenerne er brugbare i som
merhalvåret til forbindelser hele landet rundt (når
det altså ikke er tordenvejr noget sted i det nord
vestlige Europa). Derudover kan man kun i almin
delighed lave meget lokale QSO’er — så lokale, at
f. eks. stationer indenfor samme kommune (Amager
og Brønshøj) kun med besvær kan høre hinanden.
Foruden til indenlandsk brug kan 80-m båndet
bruges til europæiske forbindelser i nattetimerne
det meste af året. Ingen af vore andre bånd er ret
ofte egnede til „nærtrafik", som oftest duer de kun
til enten ren DX- eller ren lokal trafik.
Når det siges, at båndet er brugbart for den ene
eller den anden trafik, er det med det store forbe
hold, at CW og anden QRM ikke ødelægger forbin
delserne totalt, hvilket ofte er tilfældet.
Man hører ofte amatører, som erklærer, at de
ikke gider arbejde på 80-m, for der er altfor megen
larm og fløjt, og man kan ikke gennemføre en QSO.
Det er nu kun en halv sandhed, for der er endnu
nogle skrappe fyre, der, ligesom fluerne på Lolland,
har vænnet sig til alle kemikernes snedige gifte,
frejdigt flyver omkring og sætter sig, hvor det
passer dem og teer sig, som om intet var hændt.
Hvad skal man da gøre for at kunne gennem
føre en QSO på det overfyldte 80-m bånd?
Man må tilpasse sig de forhold, der nu een gang
er gældende, og det kan gøres på flere måder:
1. Forøgelse af sendereffekten.

En firdobling af input giver en styrkegrad mere
på modtageren, og det er ofte tilstrækkeligt til at
sætte læseligheden op fra f. eks. 3—4. (Spørgsmålet
om effektforøgelse er jo som bekendt for tiden under
drøftelse med P&T, og skal ikke berøres nærmere
her, men jeg vil dog pege på, at det ikke er en
uvæsenlig sag.)
2. Forøgelse af modtagerens selektivitet.
Den veltjente 4½ rørs super er ikke meget bevendt
under vanskelige forhold, selvom den bliver pyntet
op med et ekstra hf- eller mf-trin (for det er jo ikke
følsomhed, vi mangler). Der skal skarp lud til skur
vede hoveder, og de ovenfor nævnte „skrappe fyre"
arbejder (eller forsøger da på det) med en selek
tivitetskurve i modtageren på højst 3 kc i bredden
og med flad top og stejle flanker. Modtageren bru
ges som enkeltsidebåndsmodtager, og man lytter kun
på det sidebånd, der er mest forstyrrelsesfrit.
En sådan extremt selektiv modtager kan kun købes
færdig for dyre dollars, men det ligger indenfor
de mere energiske amatørers muligheder at udbyg
ge den bestående stabile modtager til en meget hoj
selektivitet. Det kan gøres på flere måder. Enten
.ved at hægte en „Q-femmer" efter mf’en, eller ved
at fremstille et specielt krystalfilter (flere krystal
ler). Man kan måske få „Tante" i USA til at forære
sig et mekanisk filter, eller man kan fremstille en
„signal-splicer", (det vil, populært sagt, sige det
omvendte af en e.s.b.-sender efter phasemetoden).
Om alle disse metoder for fremskaffelse af meget
stor selektivitet kan desværre siges, at de er enten
temmelig kostbare eller besværlige eller begge dele.
men det er til gengæld en dejlig oplevelse at arbejde
med en virkelig selektiv modtager.
Forhåbentlig vil der i nær fremtid fremkomme
beskrivelser i „OZ" af sådanne modtagerkonstruk
tioner.
Et enkelt krystalfilter, en „select-o-ject“ og et
lavfrekvensfilter kan medvirke til at give modtage
ren en væsentlig storre brugbarhed.
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3. Forbedring af stationsbetjeningen.

Det er sagt før, at det er af stor vigtighed at kunne
„gå i nulstød“, men jeg vil forstærke det til at sige,
at det er en absolut betingelse for at kunne udnytte
mulighederne fuldt ud under de vanskelige forhold,
der er givet, og det er samtidig en betingelse, at
senderen er fri for drift, for det hjælper jo ikke
meget, at man starter fint på den ønskede frekvens,
når man et øjeblik efter er drevet ind i en kraftig
kommerciel stations QRM-felt. Man hører ofte ama
tører, som klager over, at der dukker en station op,
som laver QRM, selvom det er amatørstationen, der
er „sejlet“ ind i den forstyrrende station.
„Fidusen" med at lægge sig i nulstød med en
(klikfri) kommerciel CW station bør udnyttes fuldt
tid. og der er ofte dejlig „luft“ omkring en sådan
station, men forudsætningen er stadig nulstødsteknik
og stabilitet.
Modtagning med den forhåndenværende modtager
kan man forbedre væsentligt ved at benytte sin
VFO — som helst bør kunne reguleres i styrke fra
ca. S6 til omkring 60 db over S9 på modtageren —
som ekstra bærebølge på en svag station.
Alt, hvad her er nævnt, om mulighederne for at
forbedre QSO’erne på 80-m båndet, gælder selv
følgelig også for de øvrige bånd, og det gælder ikke
for nogen speciel form for modulation, men for
såvel AM, NFM, PM eller ESB. Forresten giver en
overgang fra AM til ESB — ved samme effekt —
en forbedring af modtagerforholdene, der svarer til
en styrkeforøgelse på 9 db (1½ S-grad).
Det er en — desværre temmelig udbredt — misfor
ståelse, at man behøver at være „tekniker" for at
kunne lave grej, som opfylder ovennævnte krav til
stabilitet og selektivitet, eller for at lave en sender,
der er fri for splatter og anden dårligdom.
Adskillige af de „skrappe fyre" er rene „amatø
rer", men det er folk, som tager sagen alvorligt og
arbejder med det tekniske stof. Man kan nu engang
ikke købe sig til at blive en god amatør, men man
(og hermed mener jeg faktisk alle) kan læse og
eksperimentere sig til at beherske så megen teknik,
som er nødvendig for at opfylde selv de strengeste
krav, som med rimelighed kan stilles til en sender
amatør.
Der er ikke noget „dukset" ved at arbejde med
forbedringer på sin station, men det er et spørgsmål
om at „komme igennem" under de vanskeligste for
hold — og uden at genere andre amatører eller
naboer.
OZ7NV.

☆
Snak om en ting, af OZ3AD — 7HT.

(Tingen er ikke sandkassen, men teknisk prøve
i almindelighed).
Vi tillader os herved at rette en alvorlig kritik
af den for tiden gældende tekniske prøve, ikke
fordi vi ønsker, det skal gøres sværere for nye
amatører, men når en novice kan komme med et
så mærkeligt spørgsmål, lydende: Hvad er det for en
oscilator, idet han peger på 2 stk. 12P35 i den øveiste etage i Racken — så er den nuværende tekniske
prøve ikke meget værd. (Omtalte ..novice" har
været licenseret i 10 måneder).
Vi foreslår derfor, at nuværende tekniske prøve
ændres til hovedsageligt at omhandle, hvorledes en
sender bygges, og i særdeleshed, hvorledes den
køres splatterfri og saa fri for Bci som overhovedet
muligt uden hensyn til effektens størrelse, samt
at man bibringer de nye amatører forståelsen af,
hvorledes en gentleman-operatør betjener sin sta

tion, da det er ønskeligt, at den gode Ham spirit
fra før krigen og de første år derefter måtte blive
fremherskende mellem OZ-amatørerne.
Lad os komme den megen misundelse til livs, og
lad os være med til at give de amatører, som hidtil
har været i stand til at tone OZ kloden over, lej
lighed til også i fremtiden at kunne hævde sig
blandt de øvrige lande, men dette kan kun gøres,
såfremt tilladelsen til højere effekt gives; som for
holdene er nu, tvinges mange amatører til at over
træde nugældende bestemmelser for overhovedet
at bevise, at der findes et OZ prefix overfor over
søiske lande som VK-LU-W og lignende.
Det var en stor fejl, at en af vore dygtigste ama
tører foregreb begivenhedernes gang ved at frem
komme med et forslag til nye licensbestemmelser i
Københavns afdeling, idet tilstedeværelsen af for
mange „f a n s” umuliggjorde en fornuftig og saglig
diskussion om samme.
Man skulle i stedet for have fundet paa en
eller anden udvej, således at man var kommet uden
om alt det pylreri, så vi havde opnået 300 Watt
Fone/600 CW, så havde vi været på højde med
andre landes amatører, og samtidig havde vi undgaaet licensinddragninger fra nogle af de mest po
pulære amatører.
Derfor, amatører, stå sammen, vis den rette ama
tørånd og mindre selviskhed, således at danske
amatører i fremtiden vil være i stand til at knytte
venskabsforbindelser kloden over. VY 73 es QRO.
3AD, Kay Andersen. 7HT, H. Thomsen.

matisk tilfalde enhver amatør uden ny eksamen
efter en bestemt årrækkes aktivitet — altså efter
anciennitet.
3. En udpræget hobby som amatør-radio bør ikke
gøres så eksklusiv, at man officielt inddeler dens
dyrkere efter kvalitet.
4. Eksperter eller professionelle må ikke danne
normen for de regler, hvorefter licensbestemmelser
for amatører udarbejdes.
Naturligvis mener jeg også, at amatørerne skal
dygtiggøre sig i teknisk henseende. Men hvad har
det med den foreliggende sag at gøre, hvor det er
retfærdige
licensbestemmelser, der er det
egentlige diskussionsemne? Hovedredaktørens uneu
trale indblanding i diskussionen i sidste nummer og
hans noget spydige henvisning til deltagelse i tek
nisk kursus lige under min artikel i oktober-nummeret finder jeg derfor temmelig malplaceret. Så
meget mere, som det kun er egnet til at forplumre
diskussionens udgangspunkt.
Helmer Fogedgaard, OZ7F.
TIL AFDELINGSFORMÆNDENE
Af
hensyn
til
den
fornødne
kontrol
og
ajourføring af vore kartoteker beder jeg ven
ligst
de
af
afdelingsformændene,
der
endnu
ikke har sendt, om inden den 1. januar 1954
at tilsende mig afdelingens adresse samt nav
ne og adresser på bestyrelsens medlemmer.
Landsafdelingslederen,
adr.: J. P. Berg Madsen,
Handelsbanken,
Randers.

☆
Kære 4LM.

Hvorfor en 100 tegns morseprøve? H v e m vil du
gøre en tjeneste med dette krav? Såvidt jeg forstår
på dig, ønsker du prøven for at bevare OZ-amatørernes omdømme som CW-operatører. Synes du,
det er på sin plads i et frit land? Hvad ville du
tænke, hvis alle drengene i Langø skoles ældste
klasse måtte stille til tvungen fodboldtræning i 100
timer for at bevare Danmarks ry som idrætsnation?
Ville du mon ikke have en hjertelig medfølelse
med dem, der hellere ville hjem og læse „Vejen til
sendetilladelsen”?
Venlig hilsen.
61.

☆
Jeg foreslog på generalforsamlingen, at man
skulle beholde de gamle licensbestemmelser. Hvis
man ville have mere input/output, så burde man
aflægge en v i r k e l i g teknisk prøve plus en 100
teons morseprøve.
Iøvrigt er jeg forundret over det mangelfulde refe
rat, som 9R/5AC har leveret i „OZ”.
VY 73'OZ4LM, Sv. Funck.

☆
Retfærdige licensbestemmelser.

Man forstår ærlig talt ikke, at OZ4KX tør tale
om andres spaltemisbrug i „OZ“, når man har læst
hans sidste særprægede „afhandling” om begrebet
logik. Tiden er sikkert inde til en præcisering af,
hvad den oprindelige diskussion gik ud på, og jeg
vil derfor som afslutning ganske kort anføre, hvad
jeg har ønsket at fastslå som mit bidrag til debatten.
1.
Såfremt licensbestemmelserne skal ændres, saa
der under særlige forhold kan sendes med større
effekt, må det naturligvis ikke ske på bekostning
af de amatører, som ønsker at fortsætte som hidtil.
2. Retten til at sende med stor effekt bør auto

FRA AFDELINGERNE
KObenhavns-afdelingen.

Afdelingen holder normalt møde to gange om må
neden. Foreningslokalerne er i „Foreningen af
1860“, Nørrevoldgade 90, lille sal, over gården.
QSL-centralen er åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20,00
begynder møderne. Alle oplysninger om forenin
gens virksomhed fås på mødeaftenerne hos forman
den eller den øvrige bestyrelse.
Formand: OZ2KP, Hvidovre 667. — Sekretær:
OZ9AD, Nora 9583. — Kasserer: OZ8Y, Bella 7480.
Programmet.

Mandag den 4. januar 1954: Begynderaften med
demonstrationer ved 5RO—8Y—61.
Mandag den 18. januar 1954: Brugen af målein
strumenter. Ved 7EU.
Mandag den 1. februar: Auktion til fordel for
Buske mølle, se nedenfor.
Mandag den 2. november afholdt afdelingen sin
afslutningsaften for sommerens rævejagter. Under
et fælles kaffebord blev der uddelt plader til vin
derne af jagterne; der blev berettet mange mor
somme episoder fra den store rævejagt, som nylig
var blevet afholdt.
Den 16. november havde vi en filmsaften på pro
grammet; vi beklager, at de film, vi havde lånt,
ikke var af den standard, vi havde regnet med
(bedre held næste gang). Til alt held og helt uden
for programmet havde OZ2ZZ taget sin fremviser
samt en hel æske farvefilm med, så vi blev ført på
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en lang rejse bag jerntæppet, og det var vidunder
lige optagelser, 2ZZ viste os.
Da afdelingskassen ikke er særlig velspækket, af
holder vi en auktion den 1. februar til fordel for
Buske mølle; vi skulle gerne have fikset lidt op
dernede til sæsonens begyndelse. Der vil blive op
krævet 50 øre for deltagere til auktionen, og skulle
der være nogle, der har noget grej, som de kunne
tænke sig at skænke sig til formålet, vil dette blise solgt særskilt. Medlemmer, der ønsker deres ef
fekter solgt på auktionen, skal som tidligere hen
vende sig til afdelingens formand, 2KP.
Kobenhavnsafdelingens bestyrelse sender hermed
de bedste ønsker om en rigtig god jul samt et godt
nytår.
Vy 73. 9AD.
Amager.
Formand OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tlf.
Kastrup 2667. Afdelingens mødeaftener er hver
torsdag kl. 19,30 i klubbens lokaler Strandlodsvej
17, Kbhvn. S. Morsetræningen begynder kl. 19,00.
Torsdag den 19. november 1953 havde vi films
aften ved OZ5FA, og der var godt besøgt. Vi så
nogle pragtfulde farvefilm fra Guldkysten, hvor
ledes indbyggerne levede der; samtidig så vi, hvor
dan eacaobønnerne blev høstet, og i en senere film,
hvorledes de blev bearbejdet og omdannet til cho
kolade; derefter fremviste OZ5AF en morsom teg
nefilm — alt i alt en god aften.
Torsdag den 17. december har vi vor årlige jule
sammenkomst, men i år skal vi prøve noget nyt:
vi skal give hinanden julegaver! og du bedes tage
en pakke med (mindste værdi 1 kr.), og derefter
vil der som sædvanlig blive fælles kaffebord og
underholdning.
Månedsprogram.
17. december 1953: Nu er det jul igen.
24. december 1953: Intet møde.
31. december 1953: Intet møde.
7. januar 1954: Fjernsynsaften med demonstra
tioner, XYL og bekendte er velkomen. Alle tekni
ske spørgsmål besvares.
14. januar 1954: Klubaften.
21. januar 1954: OZ7G holder foredrag om 70 cm.
Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et
godt nytår.
P. b. v. OZ-DR 933. Elith Pedersen, sekretær.
Aarhus. Formand OZ9BR, tlf. 27655. Sekr. OZ4EV.
tlf. 41316. Lokale: Paradisgade 12, sideb. Teknisk
aften: 1. onsdag hver md. Kammerataften: 3. ons
dag hver måned.
På opfordring af midtjydske afdelinger afholdtes
d,en 31. oktober i Skanderborg et møde, hvortil var
indbudt samtlige afdelinger i Jylland samt vore
repræsentanter i HB.
Grundlaget for mødet var det her fra afdelingen
fremkomne forslag til kredsarbejde. OZ9BR bod
de
fremmødte
afdelingsrepræsentanter
velkomne
og rettede et specielt velkommen til OZ2NU og
Berg Madsen, og udtrykte sin glæde over, at de var
modt op. Til dirigent valgtes OZ9BR, der gav or
det til OZ4EV for en nærmere redegørelse for tan
ken med forslaget. Efter en saglig diskussion, hvori
deltog
mange
af
afdelingsrepræsentanterne
samt
OZ2NU og Berg Madsen, vedtoges det at starte med
de to stærkt repræsenterede områder, mod ost:
Grenaa, Randers og Viborg op til Aalborg, og Midt
jylland med området: Vejle. Herning og Aarhus
med mellemliggende afdelinger.
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Til udvalgsformand valgtes OZ5WJ, Randers, og
OZ4EV, Aarhus.
Det overlodes til formændene at indkalde til
møde i deres område.
Dirigenten sluttede mødet og takkede for den
udmærkede og saglige måde, mødet var forløbet på.
Medlemsmoderne.
Mødet den 4. november blev en fornøjelig aften,
der var godt besøgt, og vi havde nogle hyggelige
timer med musik og demonstration af forstærkeranlæg, hvorunder vi fik flere gode tips af OZ2UP.
Første del af morsekursus ventes afsluttet tirs
dag den 15. december med aflæggelse af prøver, og
der lægges ud igen med nyt kursus efter jul.
Da vi har modtaget forespørgsel fra flere inter
esserede, indleder vi fra nytår en agitation for
E.D.R. med en række tekniske foredrag i januar,
februar og marts måneder. Hertil er alle interesse
rede velkomne.
Der lægges ud onsdag den 6. januar med et fore
drag om taxas anlæg samt forhold ved VHF, ved
OZ2KM, Hauge.
På vor kammeratskabsaften onsdag den 20. ja
nuar vil der blive lejlighed til at høre en vaskeægte
sømand og tramp fortælle om sine oplevelser til
vands og til lands, til disse hyggelige aftener er alle
XYL og YL velkomne.
Tag noget grej med, så aftenen kan slutte med
en rask auktion.
Der er ikke nogen, der behøver at undvære af
tenkaffen ved at møde op, idet der kan fås kaffe
med brød på alle mødeaftenerne til en pris af 75
øre.
Opmærksomheden henledes på, at OZ2EDR gerne
vil have en QSO efter de interne meddelelser hver
søndag formiddag kl. 11,15.
Og så til slut en glædelig jul og godt nytår til
vore medlemmer og alle kammerater ude omkring.
Vy 73 de Bestyrelsen.
Horsens. Afdelingsformand: OZ8AH, Aage Han
sen, Fugholm 9. Sekretær: OZ2BF, Henning Hansen,
Kaptajn Andersensgade 7. Afdelingslokale: Belys
ningsvæsenets kontor, :Gasvej 21. Afd. adresse:
OZ2BF, Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade
7. Kammeratskabsaften hver torsdag kl. 19,30.
I
november var der fire kammeratskabsaftener,
der i korte træk så således ud: Den første torsdag
besøgte vi Horsens Bryghus, hvortil Herning afde
ling også var inviteret. Efter en interessant gen
nemgang af bryghuset blev samtlige deltagere in
viteret ned i bryggeriets hyggelige kælder for at
smage på det fremstillede produkt, hvortil der
blev serveret varme pølser. Den anden torsdag
havde vi en hyggelig aften i klubben, hvor forskel
lige tekniske problemer blev diskuteret. Den tredie
torsdag besøgte vi Horsens ungdoms musikklub,
hvor en hel lille hær af unge mennesker under
holdt os. det var en herlig aften med musik, sang
og glade mennesker. Aftenen sluttede med kaffe
bord og en svingom. Den fjerde torsdag blev en
god aften i klubben. 3FM tog tilhørerne med på en
rejse til Tyskland, Schweitz og Holland, hans måde
at fortælle på gjorde, at vi blev delagtige i de op
levelser, han havde haft på turen. Tak for turen,
3FM.
Søndag den 8. november 1953 afsluttede Herning
og Horsens afdelingernes rævejægere deres fælles
turneringsjagter, der var henlagt til området ved
Nr. Snede. Mange fornøjelige timer i samvær med

gode kammerater har for denne gang fundet sin
afslutning. Vi takker alle deltagerne i jagterne,
fordi de mødte op, og vi glæder os til — et på gen
syn til næste år og håber at endnu flere jægere vil
møde frem. Herning afdeling opnåede samlet 647
points, og Horsens afdeling opnåede 994 points. En
dirigentklokke, udsat som præmie til det vindende
hold af OZ4JJ, tilfaldt Horsens afdeling.
Vy 73 — OZ9PM, ræveudvalget.
Program for december:
Hver tirsdag kl. 19—23 morse- og teknisk kursus.
Torsdag den 17. december: Juleferie indtil torsdag
den 7. januar 1954.
Program for januar tilsendes.
Bestyrelsen for Horsens afdeling ønsker alle
E.D.R.'er landet over en rigtig glædelig jul og et
godt og lykkeligt nytår med tak for året, der svin
der.
Vort motto er: Vi mødes i din og min afdeling.
Udenbys kammerater er altid velkomne i afde
lingen.
Vy 73, OZ2BF, sekretær.
Kolding. Afdelingen afholder ordinær måneds
møde på Centralbiblioteket onsdag den 16. decem
ber 1953, kl. 19,30, værelse 5—6. Emne: „Vi snakker
LF og HF
73 OZ1AQ.
Nyborg. Da jeg ikke mere ønsker at være for
mand for Nyborg afd. af E.D.R., anmodes medlem
merne om at møde hos Agner Hansen, „Radio Service“, værkstedet, lørdag den 19. december kl. .20
for at vælge en ny formand. Glædelig jul og godt
nytår til alle i bestyrelsen og afdelingerne ønskes
af os her i afdelingen.
OZ5U.
Randers. Afdelingen har besluttet at gå over til
den officielle ræve-frekvens fra den ny rævesæ
sons begyndelse. Det henstilles til rævejægerne al
lerede nu at faa deres modtager ændret i overens
stemmelse hermed.
Vinterfest afholdes lørdag den 6. februar som
sædvanligt paa „Restaurant Kilden“. Adgangskort
bliver en pakke til værdi mindst 2,00 kr. — 3 stk.
smørrebrød gratis til hver deltager.
På medlemsmødet den 6. januar 1954 gennemgås
en 15 Watts forstærker, der har forskellige finesser.
Studiekreds for ældre hams vedrørende teknik
vil snarest muligt blive genoptaget såfremt til
strækkelig tilslutning opnås. Vy 73. Bestyrelsen.
Sorø. Onsdag den 18. november afholdt afdelingen
foredragsaften, hvor 61 fortalte os om BCI og be
kæmpelse heraf. Med stor interesse lyttede man
til foredraget, og vi havde også lejlighed til at stille
spørgsmål, som blev besvaret på en udmærket og
fyldestgørende måde.
Desværre havde vi ikke så stort besøg af vore
naboamatører, og en del af vore lokale medlem
mer svigtede også, uvist af hvilken grund denne
aften.
Vi håber på større deltagelse, når vi næste gang,
lørdag den 23. januar 54 kl. 19 paa hotel Sorø, igen
samles til foredragsaften, hvor 7T kommer og for
tæller om ESB, som jo efterhånden blandt amatø
rer har vundet almindelig udbredelse.
Altså på gensyn 23. januar kl. 19. Vy 73 — 5697.
Vejle. Mandag den 2. november havde vi besøg af
OZ7WA, der holdt et meget interessant foredrag om
modtagere; vort morsekursus gaar stadig fint, der

er kommet endnu flere deltagere; det ledes stadig
af Knud Larsen, der nu har faaet licens med kaldesignalet OZ6LK.
Ang. mode i januar 1954 vil der tilgå medlem
merne direkte meddelelse, og vi vil komme med en
—
forhåbentlig — glædelig overraskelse, så husk
at se efter, om der er noget nyt med posten. I 1954
vil vi, såfremt der kan blive tilstrækkelig tilslut
ning, forsøge at holde undervisning i teori for be
gyndere med henblik på erhvervelse af sendelicens.
Så husk ,at komme, når der er mødeaften!
vy 73’s de OZ8HC.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet om
optagelse i EDR:
6056 - Poul Stangerup, Markvangen 24, Gentofte.
6057 - Johannes Madsen, Skolegade 11, Hadsund.
6058 - Knud Spangsøe, Hans Boyesallé 5, Randers.
6059 - Chr. Rasmussen, Kandestøbergade 4, 1. s.,
Slagelse.
6060 - P. Bo Larsen, Holmevej 114, Højbjerg.
6061 - Ove Jørgensen, Glentevej 2, Haslev.
6062 - P. J. Mortensen, Strandelhjørn, Over-Jersdal.
6063 - Keld Birch, „Hvidstedgaard“, Taars.
6064 - E. Enevoldsen, Egholmsvej 15, Skanderborg.
6065 - u/konst. (R), 2. kl. K. V. Kjolsen, K. N. M.
„NORDKYN”, M. K. N., Tromso, Norge.
6066 - Erling Egeberg, Clemensgade 39, Kolding.
6067 - Frederik J. Nielsen, Kobbelvænget 1, 4. s.
mf., Brønshøj.
6068 - OX3AY, Erik Astrup Jensen, Frederiksdal
Loran pr. Nanortalik, Grønland.
6069 - Anker Fischer, Syrenvej 6, Vejle.
6070 - Jørgen Rosendahl, Norsvej 6, 2. s., Kbhvn. V.
6071 - Verner Nielsen, Thunøgade 11, Aarhus.
6072 - Bent Nordahl Madsen, Knudsgade 2, Esbjerg.
6073 - Sigvald Jensen, GI. Skole, Lynge pr. Sorø.
6074 - Ejnar Jensen, Frijsenborgvej 27, Hammel.
6075 - Bent Nommesen, Ørstedsgade 21, Sønderborg.
6076 - Eli Foldberg, Løvegade 10, Slagelse.
6077 - L. H. Lauridsen, Hanbjerg st.
Tidligere medlem:
5132 - Victor Christiansen, Kelstrup strand pr. Sdr.
Vilstrup.
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
QTH-listen til OZ for demcember 1953:
423 - OZ5B, Preben Bilberg Jensen, Carl Møllers
Allé 28, Søborg, lokal.
827 - OZ7K, P. Holst, Skansørevej 3, 1. s., Hel
singør, lokal.
863 - OZ5FM, Sv. E. Andersen, Bynkevangen 11.
Virum, lokal.
982 - OZ9F, Villy Andersen, Vindevej 12, Skive,
ex Holstebro.

273

1085 - OZ7TK, T. K.
Jensen, Søvej 23, Holte, lokal.
1614 - OZ2KJ,
Kurt
Jensen, Snerlevej 8, Roskilde,
lokal.
1643 - OZ5JM, Johs.
F. Madsen, Strandvejen 22,
København Ø., ex Baade.
2020 - B. F. Hansen, St. Blichersvej 36, Kølvraa pr.
Karup J., ex Viborg.
3115 - OZ7PO,
Finn
Poulsen, Hareskovvej 1, st.,
Brønshøj, lokal.
3131 - OZ7HT, H. Thomsen, Dybbølsgade 9, st., Kø
benhavn V., ex Aabenraa.
3464 - OZ5BS, B. Aaboe Sørensen, Sanatorievej 7,
Ry, lokal.
3667 - OZ2AD. Sge. A. Hensing, T. B. S., Høveltegaard, Høvelte, ex soldat.
3787 - J. Chr. Jensen, Brunevang 32, st. th., Brøns
høj, ex Haslev.
3889 - OZ2VV, Sge. 178026-Wissing, T. B. S-, Høveltegaard, Høvelte, ex Aarhus.
3959 - OZ7BH, 178222, Bock, hærradiostationen, ka
sernen, Sønderborg, ex soldat.
4069 - OZ6BO, 182133, Højer, 12. tg.kp., depotstyr
ken, Østerbrogades kaserne, København Ø.,
ex soldat.
4197 - OZ4KM, Kp. Madsen, radioværkstedet, P. B
S., Grønnegade, Næstved, ex soldat.
4253 - OZ2TO, Rich. Jensen, Snerlevej 6, Roskilde,
lokal.
4293 - OZ8BB, N. H. Hansen, Vejenbrød, Kokkedal,
ex soldat.
4381 - OZ5AX, Bj. Nørgård Petersen, Ægirsgade 2,
st., Silkeborg, ex Kbhvn. u/afd.
4416 - OZ7UM, Chr. Quortrup, Rolighedsvej 20, 4. s.
tv., København V., lokal.
4544 - OZ8IM, Ib Møller, Kongevejen 168, 2. s. th.,
Virum, lokal.
4667 - OZ2EN, C. Henriksen, Hertzvej 6, Aabyhøj,
lokal.
4672 - OZ3JP, Eduard Schiller, Kaalagervej 18.
København S., ex soldat.
4695 - OZ7MH, Mogens Hansen, Skansevej 31, Hil
lerød, ex soldat.
4712 - John Ryaa Pedersen, Thorkildsvej 39, 1. s.
tv., Rønne, lokal.
4715 - OZ5NC, N. Chr. Hansen, Jagtvej 64, Odense,
ex soldat.
481S - OZ1HL, H. Langschwager, Søndergade 8,
Aabenraa, ex soldat.
4887 - OZ2BK, 1526, Knudsen, 2. esk., forskolen til
mathskolen, Skibsbylejren pr. Hjørring, ex
København.
4940 - OZ7IC, MG 111, 4302/53, Østergaard. rekrut
skolen, hold I, Gedhuslejren pr. Karup J,
ex Ribe.
5004 - OZ7VH, Leif Hansen, c/o gartner H. Nielsen,
Jonstrup Vang pr Ballerup, ex soldat.
5064 - OZ2AB, Arne Biener, Arnold Nielsens Boule
vard 41, st. th., Hvidovre, Valby, lokal.
5172 - OZ1BH, Borge Gronn Hansen, adr. Wilh.
Hansens ejendom, Nybøl, ex Sønderborg.
5231 - Rekr. 184221, Johansen, hold E, rekrutskolen
Sandholm,
Sandholmlejren
pr.
Høvelte,
ex
Rodvid Stv.
5246 - Bent Faurschou. Stillidsvej 9. Greve Strand,
lokal.
5279 - Ole Axel Nielsen, GI. Kongevej 105, 3. s. tv.,
København V., ex soldat.
5338 - OZ4SN, rekr. 178410. Nielsen, 2. T. G. B.s,
RAK. Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex
Ølgod.
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5370 - OZ3US, A. Pedersen, Ternevej 3, Nyborg,
lokal.
5393 - Rekr. 1553, Ølsgaard, 2. esk., Skibsbylejren,
Hjørring, ex Korsør.
5455 - OZ5RN, Rode Nielsen, Bjødstrupvej 5, Van
løse, lokal.
5579 - Erik Karlsson, Jernbaneallé 71, 1. s., Van
løse, ex Sakskøbing.
5623 - G. Wenckens Madsen, M. T. B. „Lommen”,
Købmagergades postkontor, Kbv. K, ex sol
dat.
5692 - OZ5BX, 178591, Hansen, 2. tg. bt., radiokomp.,
Langelandsgades kaserne, Aarhus, ex Brande.
5732 - Erik Petersen, GI. Køgelandevej 304, B. 1,
København, Valby, lokal.
5806 - J. K. Henriksen, Vestergade 29, Herning,
lokal.
5836 - Knud Semdahl, Strandvejen 110 D, st., Helle
rup, ex Aarhus.
5882 - OZ2IP, 3. stm. J. Pedersen, m/s KAMBODIA,
ØK, Holbergsgade 2, Kbhvn. K, ex til søs.
5909 - Holger Nørgaard, Ravnkilde pr. Arden, ex
Aulum.
5929 - Chr. Arne Rasmussen, „Benkebjerg”, Stær
mose, Holmstrup F., ex soldat.
6037 - Kn. E. B. Josephsen, Hammershusvej 47,
Aarhus, lokal.
Rettelse:
5873 - P. Søndergaard Pedersen, Schradersvej 15,
København, Valby, har godtgjort tidligere
at have været medlem af EDR, hvorfor med
lemnummeret rettes til 4414.
OZ
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Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Alle 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
OZ5AC,
A.
Tommerup
Clausen,
Enighedsvej 30, Odense. Tlf. 10.439. Hertil sendes alt
øvrigt stof, som må være redaktionen i hænde senest
den 1. i måneden.

E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.).
Giro konto 22116.

&

Hovedbestyrelse:
OZ6PA, Poul Andersen, formand, Peder Lykkesvej 15.
Kobenhavn S. OZ2KP, K Staack-Petersen næstformand,
Risbjerggaards Allé 63, Valby. OZ3FL. O. Havn Eriksen,
kasserer, Fuglsangvej 18, Nykobing F. OZ6EP. Einar
Pedersen,
sekretær
og
foredragsmanager,
Aalekistevej
211, København, Vanlose. DR319, Berg Madsen, lands
kreds- og DR-leder, Randers. OZ2NU, Borge Petersen,
Testudvalget
og
udlandskorrespondent,
Postbox
335,
Aalborg OZ9AD, M. N. Nielsen, Arrangernentskalenderen. Set. Hansgade 17, Kobenhavn N. OZ7TS, J. Sørensen,
Gimsing pr. Struer. OZ3XA, A. Hjorth-Jacobsen, Karen
Brahesvej 11 B, Odense.

Amatørannoncp.r:
Sendes senest 3 dage for månedens begyndelse direkte
til kassereren, OZ3FL, Fuglsangvej 18, Nykøbing F.,
vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker.
Øvrige annoncer til OZ:
OZ7HL, Henry Larsen, Maagevej 31, København NV.

*
Eftertryk af OZ’s indhold ei tilladt med tydelig kilde
angivelse

Trykt 1 Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.

