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De nye licensbestemmelser
Som angivet i sidste nummer af OZ træder fra
1. april i år nye licensbestemmelser i kraft. Ama
tørerne inddeles herefter i tre klasser, A, B og C,
medens en særlig klasse AB gælder for de ama
tører, som har eller inden 1. april får sendetilla
delse.
Ved EDR’s forhandlinger med generaldirekto
ratet for post- & telegrafvæsenet var det vor
opgave
at
søge
udvirket
udvidet
sendeeffekt,
uden at dette skete på bekostning af allerede be
stående tilladelser. Dette er lykkedes fuldt ud,
men vi opnåede også, at alle 40 tegns tilladelser,
der var blevet givet før 1. april 1952, fik samme
rettigheder som 60 tegns amatørerne og altså går
ind under klasse AB. De 40 tegns amatører, der
er kommet til efter 1. april 1952, kører uændret
indtil 1. april 1956, hvorefter de overføres til
klasse C, medmindre de inden nævnte dato frem
sender 60 tegns morseattest, idet de da bliver
AB-amatører.
Som man ser, er alle gamle rettigheder fuldt
ud bevaret og størstedelen af 40 tegns amatø
rerne har endda yderligere fået en uventet stor
appelsin i deres turban. Men endnu en fordel er
opnået; alle de ovenfor nævnte amatører får ret
til at arbejde med 100 watt FM-telefoni; dette
er ikke uvæsentligt.
De nye bestemmelser, således som de nu træder
i kraft fra 1. april, åbner mulighed for på en let
måde at erhverve et C-certifikat, idet der for
uden den almindelige tekniske prøve kun fordres
en morsefærdighed på 25 tegn pr. minut. Certifi
katet giver ret til telefoni og telegrafi på 144 og
432 MHz båndene, og disse bånd vil sikkert for
fremtiden blive meget benyttede lokalbånd, lige
som der her er rige muligheder for den teknisk
interesserede.
B-certifikatet bør vel nærmest betragtes som
et overgangscertifikat, idet man efter et års for
løb får ret til at indstille sig til A-certifikatet,

der kræver beståen af en supplerende teknisk
prøve. Er denne heldigt overstået, bliver man
A-amatør, og rettighederne er nu telegrafi og
FM-telefoni indtil 300 watt og AM-telefoni indtil
150 watt på alle bånd. De gamle AB-amatører
kan indstille sig til den supplerende tekniske
prøve og får derefter også A-certifikat.
Som man ser, er det slet ikke så lidt, der er
opnået ved EDRs forhandlinger med myndighe
derne. De gamle amatører kan kun hilse de nye
bestemmelser med tilfredshed, og 40 tegns amatø
rerne har ikke grund til at beklage sig, snarere
tværtimod. Og for den del af amatørerne, der
ønsker at arbejde med større effekt, er der her
åbnet nye muligheder, når blot de kan dokumen
tere, at de har sat sig ind i de vanskeligheder og
disses
afhjælpning,
der
kan
fremkomme
som
følge af arbejdet med den større sendeenergi.
I det store og hele kan det vist siges, at EDR
har haft en heldig hånd ved sin medvirken til
udformningen af de nye bestemmelser. Det må
indrømmes, at for den helt nye amatør bliver
adgangen til licens ud over C-stadiet noget mere
besværlig end hidtil, men dog ikke vanskeligere,
end at et målbevidst arbejde kan skaffe ham det
eftertragtede A-certifikat. Post- & telegrafvæse
net har ønsket, at den nye amatør, inden han
indtager sin plads på de overfyldte amatørbånd,
har sikret sig både teknisk viden og praktisk
erfaring, og det er der strengt taget ikke noget
at sige til.
Vi EDR-repræsentanter, der førte forhandlin
gerne med post- & telegrafvæsenets embedsmænd, har indtrykket af, at man i generaldirek
toratet har strakt sig vidt for at imødekomme
vore ønsker, og vi er glade over at kunne kon
statere den stærke og medbestemmende position,
vor forening har i radioamatørernes anliggender.

OZ6PA.
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Selektiv MF-forstærker
Bo Brøndum-Nielsen, OZ7BO.
I den indledende Artikel i forrige ,.OZ"
redegjordes for Begrebet Selektivitet. I denne
Artikel gives praktiske Oplysninger om en
selektiv MF-Forstærker, der kan tilsluttes en
normal Modtager med Mellemfrekvens i 450
kHz Omraadet.

Som nævnt ønsker vi et Baandfilter med
en Baandbredde, der er enten 3000 Hz eller
600 Hz. Flankestejlheden skal være størst
mulig. Det vil være ønskeligt, at denne Om
stilling kan ske paa forholdsvis simpel Maade. Gøres Baandfilterets Impedans lav (lille L
og stor C), f. Eks. omkring 10 kOhm, bliver
Ledningsføring til Omskifterkontakter m. m.
ret ukritisk. Snyltekapaciteter spiller næsten
ingen Rolle, d. v. s. vi kan justere de enkelte
Baandfiltre før de indbygges i Opstillingen
og regne med, at Justeringen holder.
Valget af Mellemfrekvens er dels bestemt
af de anvendte Spoleforme dels af Hensynet
til Spejlselektiviteten. Et godt Kompromis
synes at være 35 kHz. Gøres Frekvensen væ
sentlig lavere opnaas ingen nævneværdig
Forbedring af Spolegodheden, og det bliver
næppe muligt at anvende Forstærkeren efter
en simpel 450 kHz Forstærker, uden at man
samtidig faar Vanskeligheder med Spejlet.
Disse Betragtninger og en Række andre
Forhold, som det vil føre for vidt at komme
ind paa, førte til Valget af en Baandf iltertype
som vist i Figur 4.

Fig. 4a er 600 Hz Filteret for Telegrafi. De
to Svingningskredse er koblet kapacitivt til
hinanden gennem C4.
Koblingskondensatoren gaar til Udtag paa
Spolerne nærmere betegnet en Sjettedel af
Spolens samlede Vindingstal fra den kolde
Ende. Impedansen er derfor lav. Af prakti
ske Grunde er Anode og Gitter paa hhv. foregaaende og efterfølgende MF-Rør ligeledes
ført til disse Udtag.
Fig. 4b viser 3kHz Filteret. De to Sving
ningskredse er her koblet til hinanden gen
nem en seriafstemt Kreds L3C3. Udtaget er
det samme som før, men MF-Rørenes Anode
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og Gitter er flyttet, og Svingningskredsene
er shuntede med Modstande, der sikrer kor
rekt Tilpasning af Baandfilteret. Normal
kapacitiv eller induktiv Kobling er uegnet.

+

Figur 4b.

For paa denne lave Frekvens at opnaa til
strækkelig Baandbredde uden at maatte ned
sætte Kredsgodheden, vilde det være nød
vendigt at anvende overkritisk Kobling,
hvorved man vilde faa et udpræget Dyk i
Midten af Gennemgangsomraadet. Med fem
Baandfiltere efter hinanden vilde den resul
terende Baandfilterkurve blive komplet uan
vendelig.

Figur 6.

Baandfiltrene er skjult af den aflange Dækkasse.
Strømforsyningen med Netafbryder er i Virkelig
heden monteret paa et Chassis for sig og fastskruet
til Forstærkerchassiset med et Par Holdskruer. Den
dybe Byggeform er anvendt af Hensyn til eventuel
senere Sammenbygning med HF-Del. Af samme
Grund er Strømforsyningen aftagelig, saa den kan
erstattes med en Enhed, der kan strømforsyne den
komplette Modtager.

Praktiske Maalinger foretaget paa et saadant Baandfilter viste, at der til Opnaaelse
af det ønskede Resultat (se Fig. 3, Januar
,,OZ“), krævedes fire eller fem Baandfiltre
af denne Art. Kun var det Spørgsmaalet, om
man skulde sammenkoble de forskellige
Baandfiltre direkte eller adskille dem ved
Hjælp af Rør, der dog ikke behøvede at med
virke væsentligt til Forstærkningen. Da den
sidste Mulighed forekom Forfatteren at være
den simpleste — omend ikke den eleganteste
eller billigste — blev denne valgt. Blokdia
grammet kom derfor til at se ud som Fig. 5.

Figur 5.

Fra den fra forhaandenværende Modtagers
450 kHz MF-Udgang ledes Signalet gennem
et Coaxkabel til et Blandingstrin. Oscillato
ren arbejder paa 485 eller 415 kHz, d.v.s. 450
plus eller minus 35 kHz. Omskiftningen foregaar simpelthen ved, at der med en Omskif
ter lægger mere eller mindre Parallelkapaci
tet over Svingningskredsen. Herved bliver
det muligt hurtigt at skifte mellem de to
Sidebaand.
Fra Blandingsrøret gaar vi gennem de to
første Baandfiltre til første MF-Trin. To Fil
tre paa dette Sted er næppe strengt nødven
dig, men da begge Baandfiltre medvirker til
Forøgelse af Flankestejlheden, og det des
uden er vigtigt at lægge Selektivitet ind saa
tidligt som muligt (af Hensyn til evt. Kryds
modulation), saa blev to Baandfiltre anvendt
i Opstillingen. Sammenkoblingen af de to
Filtre viste sig ikke at medføre praktiske
Vanskeligheder. Mellem første og andet MFRør er indskudt et enkelt Baandfilter (BF3).
Det samme er Tilfældet mellem andet og tre
die Trin (BF4). Fra Udgangsfilteret (BF5)
naar Signalet Detektoren.
Her melder Problemet sig straks hvilken
Detektortype, der bør foretrækkes. Forskellige
blev forsøgt med større eller mindre Held.
Slutresultatet blev den saakaldte „infinite
impedance“ Detektor, der bl. a. har været be
skrevet i Haandbogen. En Beatoscillator, der
er variabel over nogle faa kHz (35 til 38 kHz),
tjener dels som Stødoscillator ved CW-Modtagning, dels som Bærebølge ved Modtagelse
af ESB og ved Synkrodynmodtagning.
Da Mellemfrekvensen er lav (kun ti Gan
ge saa høj som det lavfrekvente Signal, man
skal modtage) er det nødvendigt at indføre
et ret effektivt Lavpasfilter inden det detek
terede Signal føres til LF-Forstærkeren. I
modsat Fald overstyres LF-Forstærkeren af
MF-Signalet eller den kraftige Beatoscilla
tor, og Forvrængning bliver Følgen.
LF-Forstærkeren er simplest mulig, og den
afgivne Effekt kun tilstrækkelig til Telefon
styrke. Ønskes Højttalerstyrke maa et Effekt
trin tilføjes.
For en umiddelbar Betragtning kan ovenstaaende Opbud af Materiel jo nok se
noget voldsomt ud. Hertil er kun at sige, at
vil man opnaa det helt fine Resultat, saa er
der næppe nogen Vej udenom. Særlig billigt

er det ikke. Spoleformene alene vil beløbe
sig til 70—80 Kroner. Dog maa det tilføjes,
at der naturligvis ikke er noget i Vejen for
at begynde med en simplere Opstilling. Man
kunde f. Eks. sløjfe BF2, MF3 og BF5 og
alligevel opnaa et Resultat, der taalte Sam
menligning med de fleste kommercielle Mod
tagere i Topklassen.
Vi er nu naaet saa langt, at vi kan kigge
paa det fuldstændige Diagram. Sammenholdt
med Blokdiagrammet vil det næppe give An
ledning til Problemer.
Blandingstrinet er helt normalt. En ECH
21 er anvendt. Oscillatoren trimmes paa
Plads paa den høje Frekvens ved Hjælp af
Jernkernespolen. Paa den lave Frekvens bru
ges Trimmeren C8.
Man vil se, at Omskifteren i Baandfiltrene
har tre Stillinger, ikke to, som man skulle
forvente. Forklaringen er den, at man —
uden at forøge Antallet af Omskifterdæk —
kan faa denne ekstra Stilling med. Vi kan
bruge den til en lidt bredere CW-Stilling.
Herved lettes Opsøgningen af Stationerne.
MF-Rørene er koblet normalt. Husk, at
Frekvensen er lavere end man ellers er vant
til. Der maa derfor anvendes mindst 0,1 μF
Afkoblinger.
Beatoscillatoren er elektronkoblet. Be
mærk, at Signalet udtages direkte fra Sving
ningskredsen og ikke som normalt fra Ano
den. Forklaring: Spændingen over Kredsen er
nogenlunde sinusformet, hvorimod den har
stort Indhold af Oversvingninger i Anoden.
Disse Oversvingninger kan let give Anled
ning til Fløjt, idet de støder med Blandings
oscillatoren. Det dobbelte RC-Filter mellem
Detektoranode og LF-Gitter er Lavpasfilteret, der spærrer for Mellemfrekvensen. I
LF-Rørets Anode er indskudt en 1:1 Trans
former, saaledes at Hovedtelefonen er spæn
dingsløs. En Anodemodstand paa 10 kΩ og
en 0,1 μF Blok kan anvendes i Stedet. Til
føjes en Udgangspentode kan Blokken selv
følgelig reduceres til 5—10 nF.
Strømforsyningen er ikke medtaget paa
Diagrammet, da den er normal. Anodespæn
dingen er 250 Volt ved ca. 40 mA (med Ud
gangspentode maa dennes Strømforbrug læg
ges til). Filtreringen maa være god (f. Eks.
2x32 μF og Filterspole paa et Par Hy).
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Den mekaniske Opbygning er ikke kri
tisk, og den viste Byggeform behøver abso
lut ikke at følges. Chassiset har Maalene
150x360x70. Betjeningshaandtag er ført ud
i den ene Ende af Chassiset. Fra venstre mod
højre: Beatfrekvens, HF/LF Sidebaands Om
skifter og Selektivitetsomskifter i 3 Trin.
En Vinkel over Chassiset (70x150) tjener til
Montering af LF-Styrkekontrol, Beatoscilla
torens Afbryder og HF-Styrkeregulering.
Tilslutning af Hovedtelefon og Coaxkabel foregaar i den modsatte Ende.

gen, der gaar til og fra LF-Kontrollen over
Chassiset. Alle andre Ledninger er temmelig
ukritiske. Stelpunkter er heller ikke kritiske.
Nærmeste Stelpunkt kan overalt anvendes.
Husk imidlertid, hvis Strømforsyning indbyg
ges, at Ledningen fra Filterkondensators Mi
nuspol skal gaa direkte til Anodespændings
viklingens Midtpunkt og kun stelforbindes
eet Sted — en Hovedregel, imod hvilken der
altfor ofte syndes.
Konstruktion af Baandfiltrene.
De anvendte Spoleforme er af Philips Fa
brikat Type D-25/17,5 11,00-IIIB2. Viklings
konstanten for disse Spoleforme opgives af
Fabrikanten til

For 4 og 30 mH bliver Vindingstallene altsaa

Figur 7.
Den lange 5-Dæk Omskifter ses langs nærmeste
Chassiskant. En Omskifter af denne Længde bør
støttes med en Vinkel i den bageste Ende. Bemærk
Klemlisten der bærer de fleste Afkoblings
kondensatorer.

4 mH Spoler er viklet med 20X0,07 Litze og
er forsynet med Udtag 20 Vdg, fra den ene
Ende. Til 30 mH Spoler er anvendt 0,2 mm
silkeomsp. Kobbertraad. De enkelte Baandfiltre er opbygget paa et Stykke 3 mm Trolitax 40X75 mm, idet de tre Spoler er stablet
Lodde* føtter

s\

Opbygningen er foretaget paa langs af
Chassiset med Strømforsyningen bagest. Der
efter følger Rørene i den Rækkefølge, der er
vist i Strømskemaet. De fem Baandfiltre er
anbragt Side om Side over Chassiset og no
genlunde ud for de respektive Rør. Under
Chassiset og paa langs af dette ligger Flerdæk Omskifteren, hvilket giver en nem Mon
tering.
Ved Siden af Blandingsrøret ses et Relæ.
Det er ikke indtegnet paa Strømskemaet. I
den viste Opbygningsform vilde Omskiftning
af HF-Oscillatorens Frekvens medføre enten
ubehageligt lange Ledninger eller kræve An
vendelse af en Omskifter med lang Axel. Da
et egnet Relæ forefandtes (een Slutte- eller
Brydekontakt), blev det benyttet i Forbin
delse med en lille Ventil og fødet fra 6V
Glødespænding gennem Omskifteren paa For
pladen. I Virkeligheden vilde en Omskifter
med forlænget Axel være mere hensigts
mæssig.
Som det fremgår af Fig. 7, er der god Plads
under Chassiset. De fleste Blokke og Mod
stande er monteret paa en Montageliste, der
er fastskruet direkte paa Chassisets ene Lang
side nær ved Rørene. Der er kun anvendt
Skærmledning to Steder, nemlig i Indgangen
fra Coaxstik til Blandingsrør og i LF-Lednin-

Figur 8.

ovenpaa hinanden. Imellem Spolerne er ind
skudt en Trolitaxskive af ca. 1,5 mm Tyk
kelse. Spolestabelen fastholdes af et Top
stykke af 3 mm Trolitax 35X45 mm og to
Spændbolte, der kan indrettes saaledes, at de
anvendes til Fastspænding af Baandfilteret
paa Chassiset. Bundstykket er ligesom Top
stykket forsynet med Loddetags, der dels tje
ner til Forbindelse af Baandfilteret til Om
skifter, Rør etc., dels anvendes som Støtte
punkter for Montering af Kondensatorerne i
selve Filteret. Dog er Koblingsblokkene for
CW-Stillingerne monteret direkte paa Omskifterdækkene.
Det må tilrådes, at man benytter Konden
satorer af god Kvalitet. Trolitul og Keramik
er anvendt i Modellen.
Justering af Baandfiltre.

Indjusteringen af de enkelte Baandfiltre er
simpel, forudsat man raader over en Oscilla
tor, der kan give et Par Volt ved 30—40 kHz
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Position 55,38 N 12,38 E
(3. del — Poul J. Jelgren, OZ7GL)
sådan afgives en QTH oplysning telegrafisk.
I overskriften til forrige artikel var under om
brydningen sket en fejl, som måske kan give anled
ning til misforståelser — undskyld!
Efter at have gennemgået grundprincipperne for
geografiske koordinaters placering omkring vor jord
klode samt deres anvendelighed for vort interesse
felt og efter at have gennemgået nogle praktiske
regneoperationer, har den interesserede måske fået
et indblik i flere af de problemer, der må tages i
betragtning, når en radiobølges retning og vej over
jordoverfladen skal beregnes.
Det er relativt let indenfor et lille område at ud
føre en regneoperation, når almindelig plangeometri
er anvendelig, derimod vanskeliggøres udregninger
kendelig for den uøvede, når hele jordkloden — be
tragtet som en kugle — skal indgå i beregningerne,
idet da ofte komplicerede sfæriske formler da skal
bringes i anvendelse.
Disse artikler har haft til formål at anskueliggøre
forholdene og give et grundlag for forståelsen, og de
opnaaede resultater ved udregningerne er tilstrække
lig nøjagtige til vort formål (ca. 2 pct. unøjagtighed).
Ved betragtning af en kugle eller jordglobus og med
hensyntagen til de i artiklerne beskrevne forhold
med hensyn til afstandsberegning, retning og konver
gensrettelse, skulle det nu være muligt for den in
teresserede at udregne et brugeligt resultat til brug
i radioeksperimenterne.
KORTTYPER
Uanset forskellige tabelsystemer og formler til
beregning af positioners relative beliggenhed, vil det
ofte være ønskeligt at „se“ et billede af et bestemt
forhold i et kort. Men de forskellige korttyper —
og der er et utal af forskellige — er konstrueret ud
fra bestemte givne forudsætninger. Et storcirkelkort
er velegnet for bestemmelse af retninger, men uan
vendeligt for afstandsberegning, da det giver et
stærkt fortegnet billede af jordoverfladen, et lambertkort giver et nogenlunde naturtro billede af
jordoverfladen, men er vanskeligt for bestemmelse af

samt et nogenlunde følsomt Rørvoltmeter. Da
de færreste Maalesendere kan arbejde paa saa
lav Frekvens (og kun faa Tonegeneratorer
paa saa høj), blev en simpel Oscillator opbyg
get af forhaandenværende Stumper (Fig 9).

Alle Kredse justeres til Resonans ved nøj
agtig samme Frekvens, idet de tilsluttes Testoscillatorens Klemmer med et Rørvoltmeter
tværs over Kredsen. For den serieafstemte
34

geografiske koordinater, ligesom kompaslinier optræ
der som krumme linier, og et polarkort er en geo
metrisk projektion med en pol som centrum og vi
sende samtlige længdemeridianer som rette linier —
som stavene i et hjul, medens breddeparallellerne
fremstår som koncentriske cirkler.
Ovennævnte korttyper med respektive varianter
kan kun vanskeligt eller slet ikke „sammensættes44
med kort af samme konstruktion, der dækker nabo
områder.
En korttype, der besidder denne egenskab og som
er konstrueret paa basis af beregninger, kaldes
MERKATORS PROJEKTION
Denne korttype viser kompaslinierne som rette
linier og er vinkeltro i ethvert punkt, således at
man uændret kan overføre en kursvinkel i kortet
ligesom målestokforholdet for distancen er uafhæn
gig af retningen.
Kortet gengiver meridianer og breddeparalleller
som rette linier, der skærer hinanden vinkelret, men
da meridianerne løber parallelt, medens de på jor
den løber sammen mod polerne (forholdet mellem
afvigning og længdeforskel), må kortets målestok
forhold vokse med bredden for at bevare kortets
konformitet.
Bueafstanden
mellem
breddeparallellerne
er da
også gengivet i kortet med et forhold kaldet voksen
de breddeforskel, og afsættes på en målestok langs
længdemeridianerne, og værdierne udtages af en
tabel
voksende
bredde
(Nautisk
tabelsamling,
tabel 4).
Voksende bredde er et begreb, der kun forekom
mer i forbindelse med merkatorkort. På jorden af
tager længdeminuttet (e-w) med cos af bredden,
medens breddeminuttet (n-s) forbliver konstant =
1 NM.
I merkatorkortet derimod er længdeminuttet kon
stant = 1 meridionaldel (M.D.), os for at bevare

Kreds’ Vedkommende lægges Kondensator og
Spole i parallel under Maalingen. Da Konden
satorerne ikke kan forventes at være særlig
nøjagtige, maa man foretage den grove Indregulering ved at lægge flere mindre Blokke
i Parallel. Fin trimning foretages med Trim
mestrimlen i Spolen. Baandfilteret kan der
efter samles helt og er klar til Indmontering.
Har man ikke tidligere arbejdet med Ferroxcube-Spoler, er det klogt at prøve sig frem
med det første Baandfilter, før man gaar i Lag
med „Seriefremstilling'4 af alle Filtre.
I en afsluttende Artikel skal kort redegøres
for, hvorledes den endelige Afprøvning og
Indtrimning foretages. Endelig skal gives
nogle praktiske Raad og Vink ved Anvendel
sen af en Modtager med denne MF-Forstærker.
(Fortsættes).

Meridionale dele (M.D.). Ved en meridionaldel for
står man størrelsen af et længdeminut (e-w) i et
merkatorkort. Det er kortets måleenhed, og størrel
sen afhænger af det benyttede målestoksforhold.
Arbejdet med udsætning af pejlinger og afstande
i et kort kaldes plotting, og merkatorkonstruktionen
er specielt egnet til dette formål, hvorfor vi nu —
som lovet i forrige artikel side 20 — kan gå over til
TEGNING AF KORT
Vi har bestemt, at vort kort skal dække området
50° N til 60° N og 08° E til 18° E (Greenwich) og at
vor målestok skal være 1:2.000.000 på vort korts mid
delbredde 56° N c:
Længden af 1 M.D. i kortet skal forholde sig til
længden af 1 længdeminut på 56° N bredde på jor
den i forholdet 1:2.000.000.
Et længdeminut på 56° bredde afviger (formel 6)
fra et ækvatorminut med cos til 56°. Da 1 ækvator
minut er lig 1 NM og vi ønsker M.D. opgivet i cm,
skal resultatet multipliceres med 1852 m x 100 cm:

TABEL MERKATOR 1:2000.000/56° N:
1.

2.

3.

4.

5.

Bredde

v. br.

Afstand
fra 56°

X cm
0.05178

mm afst.
hvert 10'

60,00
59,30
59,00
58,30
58,00
57,30
57,00
56,30
56,00
55,30
55,00
54,30
54,00
53.30
53,00
52,30
52,00

4507,7
4448,2
4389,6
4331,9
4275,0
4218,9
4163,5
4108,9
4055,0
4001,8
3949,3
3897,5
3846,2
3795,6
3745,6
3696,1
3647,3

452,7
393,2
334,6
276,9
220,0
163,9
108,5
53,9
0
53,2
. 105,7
157,5
208,8
259,4
309,4
358,9
407,7

234,4 mm
203.6 173,3 143,4 113,7 84,8 56.2 27,9 0
27,6 54,7 81,6 108,1 134.3 160,2 185,9 211,1 -

10,27
10,10
9,97
9,85
9.62
9,50
9,43
9,30
9,20
9,03
8,93
8,83
8,73
8.63
8,57
8,40

Vort Korts E-W udstrækning
08° til 18° er de 10 = 31,063 cm.
LÆNGDEMERIDIANER:
Vi kan nu tegne længdemeri
dianerne som parallelle linier
med en afstand 3,1068 cm for
hver grad som ovenfor givet, og
benævner linierne fra venstre
mod højre med 8°, 9° o.s.v. op til
18°. Linierne tegnes kraftigt op,
idet vi senere ønsker med paral
lelle linier at dele graderne op
for hvert 10’ minutter = 5,17
mm (0,5178 cm).
BREDDEPARALELLER:
På det ark papir, vi har valgt
at benytte til vort kort, tegnes
en linie tværs over midten nøj
agtig vinkelret på længdemeridi
anerne. Linien bliver vor bredde
parallel på 56° N og skal være
vor basislinie, fra hvilken vi af
sætter vore afstande mod N op
til 63° N og mod S til 52° N til
respektive breddeparalleller.
Fra en tabel (Nautisk tabel
samling, tabel 4) udtages vær
dierne for voksende bredde fra
52° til 60° for hver halve grad,
og differencen fra vor basis (56°
= 4055,0 v. br.) multipliceres
med længden paa vor meridionaldel 0,05178 cm.
Udregningerne
får
værdier
som angivet i nedenstående ta
bel.
Linierne for hver hele grad
trækkes kraftigt op i de bereg
nede afstande fra 56° breddepa
rallellen (kolonne 4). Derefter
udsættes de beregnede halve gra
der, der igen underdeles for hvert

Merkatorkort.
For oversigtens skyld er minutinddelingen 08° — 18°
ikke vist (Se under længdemeridianer).
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10' minut med de i tabellen givne størrelser (ko
lonne 5).
Kortets udstrækning fra 56° mod 60a er 23.44 cm
og mod 52° 21,11 cm, altså hele højden = 44,55 cm.
Vort kort dækker nu det område, vi kan påregne
anvendeligt for de fleste danske V- og UHF-konkurrencer, og det vil nu være muligt efterhånden at
finde koordinaterne for de stationer, man ønsker at
kende afstand og retning til.
RELATIV BELIGGENHED:

Retningen udledes af den linie, der forbinder to
positioner og angives ved den vinkel (0—360°), der
måles fra retvisende nord på den længdemeridian,
en given position er placeret. Dersom den E-W lige
afstand er stor, skal der rettes for halvkonvergensen
(formel (4)), som dog indenfor vort korts område
højst kan blive ± 4°.
Afstanden måles med passer direkte i kortet og
resultatet fås i NM, idet man som målestok anvender
længdemeridianens inddelinger fra S mod N langs
venstre eller højre kortrand ud for den afstandslinie,
der er trukket mellem to positioner.
Ved stor N — S forskel mellem givne positioner
deles afstandslinien op, og distancen udtages ud for
pågældende delstrækninger.
Maalestokken i NM forstås — ifølge ovenstående
— som det minuttal, der udtages langs længdeme
ridianen, idet dette mål svarer nøjagtigt til NM målt
ud for pågældende bredde langs breddeparallellen
eller kort sagt:
Målestokken for afstande i et merkatorkort ligger
langs længdemeridianen, der er det samme som
breddeskalaen.
Det vil derfor være en fordel om breddeskalaens
lO’-inddeling langs kortranden også inddeles i enkelt
minutter, hvis afstand da vil være 1/10 af den i
tabellens kolonne 5 givne afstand.
Den målte afstand i NM omsættes til KM ved at
multiplicere med 1,852. En omsætningsskala mellem
NM og KM kan for nemheds skyld konstrueres langs
en af kortrandene.
KORT I ANDEN MALESTOK OG/ELLER
OMRADE
Et kort kan konstrueres i ethvert ønskeligt måle
stokforhold, ønskes t. eks. ovennævnte merkatorkort
tegnet i forholdet 1 :1.000.000, anvendes de dobbelte
af de angivne værdier i tabellens kolonner 4 og 5
(1 M. D. =r 0.10356 cm), og det færdige korts dimen
sioner vil da blive 62.136 cm i bredden og 89,1 cm
i højden.
Et selvkonstrueret kort har den fordel, at det kun
behøver at indeholde de positioner, af hvilke dets
konstruktør har interesse. Landeveje, bebyggelser,
åer, kilometersten, øer og kystlinier, skove og søer
etc. kan ofte bevirke, at kortets oversigtsforhold, for
de oplysninger det oprindelig blev konstrueret for
— i væsentlig grad forringes.
Ønskes et merkatorkorts område udvidet i E eller
W-lig retning, er det en simpel tegning af flere
længdemeridianer
med
samme
indbyrdes
afstand
som grundkortet. Ønskes det udvidet i N- eller S-lig
retning, foretages konstruktionen ved at finde den
pågældende værdi for voksende bredde og multipli
cere dens difference fra basisværdien med målet for
kortets M. D.

Konstruktionen af et merkatorkort er blevet ind
gående behandlet, da denne metode sikkert vil være
den foretrukne, især i tilfælde, hvor mange positio
ner skal udregnes.
Det vil være muligt at tegne et merkatorkort
med de i ovennævnte skitse viste mål samt de i
tabelopstillingen kolonne 5 opgivne tal for minutinddelingen — altså uden nærmere at sætte sig ind
i grundlaget for merkatorkortets konstruktion.
Den ringe ulejlighed, der følger med at tegne
nogle linier paa et ark papir, vil antagelig komme
til nytte såvel for den enkelte deltager i en U/VHF
test som de strenge dommere — og det var netop
med dette formal for øje, ideen til nærværende
artikler opstod.
Nogle gange har jeg også været med til at skønne
et resultat over en spændende tests opnåede distance
pointsantal — og med andre revet mig i håret over
vanskelighederne ved at finde de opgivne bynavne.
I næste test, hvor jeg deltager, vil I ikke få besvær
ved at finde min QTH, der er 55,38 N 12,38 E,
OZ7 Gamle Lars.

Kapt. Karlsen/W2ZXM
har bygget sig en ny 1 KW sender med PP Eimac
4—250A i PA. De samme rør er anvendt i modulatoren. Der luftkøles med blæser, og der er faste
spoler for alle områder med undtagelse af PAspolen. VFO og krystaller er indbyggede.
Når 10 meter åbner igen, kan vi altså følge ham
på hans vej over hele kloden. For tiden venter han
på, at 15 meter skal blive frigivet for W/M, M.
Til sommer kommer han igen til Danmark. Så
får vi forhåbentlig mulighed for at hilse på ham
i EDR.
Time-tabellen.
Helt tilbage i juli „OZ" sidste år bragte vi her
i bladet en verdensomspændende time-tabel, der
kunne være til stor nytte for de aktive amatorer
— vel at mærke, hvis den havde været rigtig.
I god tro — og uden at gennemgå den nøjere —
havde vi sakset den fra andet blad, men nu har
vi faaet et par bemærkninger om, at den langtfra
stemte overens med virkeligheden.
Vi beklager dette meget stærkt, og siger tak til
LA9T og SM4GL, fordi de har henledt vor op
mærksomhed herpå.
I
et af de følgende numre skal vi bringe tabellen
påny — og i forhåbentlig rigtig stand.

RESUMÉ
Vi har nu gennemgået forskellige metoder til at
udregne eller måle geografiske positioners relative
beliggenhed, og det vil være op til den enkelte, hvil
ken fremgangsmåde han vil benytte.
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.V propos Buske-mølle:
Og så var der tyveknægten, der ville indmeldes i
EDR. fordi han havde hørt. at man der arbejdede
med bræk-in.!
5KN.

Data for Band-switch exitere
Af R. G. Lane, G2BYA, i Amateur Radio, July 1953.
Oversat af OZ7BG.

De følgende oplysninger gør det muligt at
konstruere bredbåndsfiltre til et stort antal
rør, egnede til brug i en moderne amatørstations exciter.
Båndfiltrene kan passende laves ved at
ændre 85 kHz MF-transformerne fra BC453.
Benytter man disse, må jordforbindelsen til
secundær-trimmerens rotor fjernes, og de to
175 pF kondensatorer fjernes ligeledes.
Har man imidlertid ikke disse transformere
ved hånden, kan man selv lave båndfiltrene
ud fra de her givne data.
Tabel 1 giver to talsæt for hvert rør; tallene
for primæren (Pri.) og for secundæren (Sec.).
Båndfiltrene må laves passende til de rør,
man anvender i sin exciter, således at pri
mærviklingen skal indeholde det antal vin
dinger, der er opført under Pri. for røret før
filtret, og secundærvindingen skal indeholde

det antal vindinger, der står opført under
Sec. for røret efter filtret.
Hvis der benyttes BC453 MF-transformere,
benyttes de siddende trimmere som Cl og C2
(fig. 1).
3,5 MHz-filtret er lagviklet (fig. 2), hver
vikling er 1/4“ bred.

-j JVH

—

Fig. 1

Fig. 2

Diagram over et båndfilter. Cl og C2 er 4,5/17 pF.

trimmere.
Skitse over 3,5 MHz. filtret.

I filtrene til 7, 14, 21 og 28 MHz benyttes
eetlags tætviklede spoler på en 0,45“ form.

Tabel 1.
3,5 MHz.
Vdg

Type
6AG7
6AM6
6AQ5
6AU6
6BW6
6CH6
6F12
6F13
6F14
6SG7 &
6SH7
6V6

EF50
EF91
EL91
S = Afst.

μH

Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.
Pri.
Sec.

78,6
73
65,2
67
94,0
80
78,5
73
83,5
76
78,5
73
86,8
77
76
85,0
78,5
73
72
76,0
86,8
77
66
62,5
78
88,0
71
74,5
84,0
76
69
69,5
77
86,0
69
70,0
74
80,0
72
76,0
69,5
69
72,0
70
77
86,0
72
76,5
100
83
74
80,0
94,0
80
90,0
79
vinkel 3/16”

7 MHz.
Vdg
20,5
17,2
24,5
20,5
21,6
20,4
22,6
22,0
20,5
19,7
22,6
16,8
23,0
19,5
21,8
18,3
22,2
19,4
20,0
19,7
18,3
18,8
22,5
20,0
26,0
20,0
24,5
23,4

48
44
53
48
49½
48
50 %
50
48
47
50½
43½
51
47
49½
45½
50
47
47 ½
47
45½
46
50 ½
47½
54½
47½
53
51½

5/16”

14 MHz.
Vdg
5,3
24½
4,4
22½
6,25
26½
5,3
24½
5,6
25½
5,25
24½
5,8
25½
25 ½
5,7
24½
5,3
24
5,1
25½
5,8
22
4,2
253/4
5,9
5,0
233/4
25
5,6
23
5,65
5,72
25½
4,7
23
24½
5,38
24
5,1
23
4,65
23½
4,82
25 ½
5,75
24
5,1
27½
6,65
24½
5,38
26½
6,25
5,97
26
3/8”

21 MHz.
Vdg
2,36
1,94
2,8
2,36
2,5
2,35
2,6
2,54
2,36
2,28
2,6
1,89
2,63
2,24
2,5
2,08
2,56
2,1
2,4
2,28
2,08
2,15
2,57
2,3
2,96
2,4
2,8
2,67

16½
15
17½
161/4
163/4
161/4
17
17
161/4
16
17
14½
171/4
15%
16%
151/4
17
15½
16½
16
151/4
15½
17
16
18
16½
17½
171/4

1/2”

28 MHz.
Vdg

μH

1,26
1,05
1,48
1,26
1,32
1,26
1,37
1,35
1,26
1,22
1,37
1,0
1,4
1,2
1,33
1.12
1,35
1,13
1,28
1,22
1,12
1,16
1,36
1,23
1,58
1,28
1,48
1,42

12
11
123/4
113/4
121/4
113/4
12½
12½
3/4

113/4
12½
10½
12½
11½
12½
111/4
12½
11½
12
113/4
113/4
11½
12½
113/4
13%
12
123/4

123/4

1/2”

1” = 2,54 cm.
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TABEL 2
Type
6AG7
6AM6
6AQ5
6AU6
6BW6
6CH6
6F12
6F13
6F14
6SG7
6SH7
6V6
EF50
EF91
EL91

CV
Nr.

Anodesp.
Volt

G2-sp
Volt

Stejlhed
mA/V

C indg.
pF

1882

300
300
250
300
350
275
250
250
250
300
250
300
250
250
250

300
300
250
150
310
275
250
250
250
200
150
285
250
250
250

11,0
7,5
4,1
5,2
4,0
14,0
7,5
9,0
10.6
4,0
4,9
4,0
6,5
7,6
2,6

13,0
7,5
7,6
5,5
8,5
14.0
9,0
11,0
10,8
8,5
8,5

1862
2524

138
1839
1919
1978
594
510
1091

Spolernes jordede ender (d. v. s. HT-j- og
GB—eller jord) vender mod hinanden.
Afstanden mellem primær og secundær står
nederst i tabellen (S).
Der benyttes følgende tråddimensioner:
3,5 MHz 0,15 mm dobb. silkeomspundet.
7 MHz 0,12 mm emailleret.
14 MHz
0,28 mm
„
21 MHz
0,45 mm
„
28 MHz
0,55 mm
„
Indstilling.

Der findes tre metoder til indstilling af
bredbåndsfiltre.
1. Den bedste er at benytte en wobbulator
og en katodestråleoscillograf og så „pusle“
kredsene indtil man har en flad kurve i det
ønskede område.
2. Er at afbryde Cl og med C2 afstemme
secundæren til båndmidten; derefter afbrydes
C2 (uden at variere den) og forbinde Cl til
primæren og afstemme denne til båndmidten,
og så forbinde C2 igen.
3. Behandl kredsene på samme måde som
en overkoblet MF-transformer, d. v. s. læg
modstande over primær og secundær (f. eks.
50 kOhm) for at reducere koblingen under
kritisk kobling, og afstem Cl og C2 til maksi
mal respons i båndmidten. Husk at fjerne
dæmpemodstandene efter indstilling.
Egnede rør til frekvensmultiplikatorer.

Der er to modstridende krav til multiplika
torer, når der ønskes bredbåndsarbejde. For
det første skal røret have lave indgangs- og
udgangskapaciteter, så at der kan opnås høje
*) Se også OZ7BO’s artikel i OZ, nov. 1951.
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10,0

8,3
7,0
4,2

C udg.
PF
7,5
• 3,2
6,0
5.0
7,5
5,0
4,6
5,9
5.3
7,0
7,0
11.0
5,2
2,0
3,2

Anodetab Glodest.
Watt
Amp.
9,0
3,0
12,0

3,0
13,2
12,0
2,5
3.5
4,0
3,0
3.0
12,0
3,0
2,5
4,0

0,65
0,3
0,45
0,3
0.45
0,75
0,3
0,35
0,35
0,3
0,3
0,45
0,3
0.3

0,2

LC-forhold, mens for det andet en stor stejl
hed er ønskelig for tilstrækkelig frembrin
gelse af harmoniske uden anvendelsen af
store styrespændinger.
I tabel 2 er angivet data for en del rør (6,3
V glødetråd), og det vil ses, at de typer, der
nærmest opfylder de anførte krav, er: 6F14,
EF91, 6F13, 6F12, 6AM6, EF50 og 6AU6.
Det er tilladeligt at køre røret med højere
anodespænding og begrænse anodetabet ved
at nedsætte skærmgitterspændingen.
Tips.
At benytte trolitulspoleforme til en VFO har vi
sikkert alle hørt er galt. Jeg gjorde det alligevel, og
resultatet udeblev heller ikke. Først krøb frekven
sen ca. 900 Hz til den ene side, så tilbage til nul
stød, for derefter at fortsætte til modsat side nær
mest i det uendelige. Blev udsvinget til den ene
side forsøgt stoppet, løb den blot så meget stærkere
og længere til den modsatte. Trolitulet var mis
tænkt, men da effekten var lille (ca. 20 volt på
anode og skærmgitter af en 6SK7 i eco på 320 me
ter), blev det ved mistanken.
FOrst nu fornylig blev trolitulspolen udskiftet med
en keramisk spoleform, hvorpå traaden var meget
stramt viklet i eet lag og derefter lakeret. Og det
lønnede sig i rigt mål. Efter tre forsdg med nega
tive og positive blokke androg maksimal krybning
30 Hz på 14 MHz efter 2 timers varighed. Der blev
til forsøgene anvendt en krystaloscillator på 14 MHz.
som var blevet forvarmet i ca. to timer. Muligvis
kunne yderligere forspg have givet et endnu bedre
resultat, men da hvert forspg tager et par timer,
stoppede jeg' foreløbig her. Skulle nogen være in
teresseret i de værdier, jeg nåede frem til, gives
de her:
775 pF mørkegron calit og 150 pF orange condensa C + en Philips lufttrimmer.
Moralen er: Brug aldrig trolitul.
OZ5KN.
Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. febr. 1954:
Medl.-nr. 6058, DR-nr. 1006 Knud Spangso,
Hans Boyesallé 5, Randers.
Medl.-nr. 6088, DR-nr. 1007 Elton Sanders Nielsen,
Rødstensvej 3, Hellerup.

En coaxialkredsconverter til 430 MHz
Delvis fra DL-QTC nr. 10, 1953, af DL3FM.
Bearbejdet af OZ9R,

DL3FM har gennem det sidste halve år haft
daglig forbindelse over en 200 km afstand
med den hollandske station PE1PL på 430
MHz. Til disse forbindelser har han benyttet
en converter som beskrevet i det følgende.
Første problem i en sådan converter er
mixeren. PE1PL har tidligere skrevet, at en
triodeblander op til 1000 MHz ikke er en
krystaldiodeblander underlegen. PE1PL har
benyttet en 6J6 som push-pull-blander og en
krystalstyret injektionsfrekvens på 300 MHz.
Nu viser det sig imidlertid, at grænsen for at
anvende en 6J6 som blander netop ligger ved
en oscillatorfrekvens på 300 MHz. Over denne
frekvens tager blandingsstejlheden hurtigt af.
For at undgå den høje oscillatorfrekvens, må
man benytte en meget høj første mellemfre
kvens og så transponere nok engang — hvad
der let kan give anledning til talløse uønske
de blandingsprodukter. DL3FM havde også
den mulighed, at han kunne benytte en kry
staldiode som blander, og som han siger: man
kan måske regne sig til forskellen, men det
opnåede resultat: En støj faktor på 4, kan vel
ikke forbedres ret meget! DL3FM har ingen
erfaringer med europæiske krystaldioder —
men han benyttede en 1N21B eller 1N23, der
begge er siliciumdioder i modsætning til de
sædvanlige germaniumdioder. Når silicium
dioder benyttes som blander, må oscillator

injektionen forårsage en krystalstrøm på ca.
0,4 mA.
Til oscillatoren stilles der ganske særlige
krav, fordi den ikke er krystalstyret. Der
benyttes en oscillatorfrekvens på ca. 140
MHz, der frembringes af den ene halvdel af
en 6J6, medens den anden halvdel benyttes
som tripler til 420 MHz. Som drejekondensator på 140 MHz (C17) har 3FM forsøgt
samtlige tyske fabrikater med samme nega
tive resultat. Det bedste er opnået med but
terflykondensatoren fra en BC625, hvor der
kun er blevet en stator og en rotorplade til
bage. Den bedste kondensator er en splitstator kondensator fra National Company,
USA, med betegnelsen VHF 1-D. Anodekred
sen i tripleren er en coaxialkreds (se tegn.
R3). For yderligere at filtrere oscillatorspæn
dingen, må den passere nok en coaxialkreds,
R2, inden den påtrykkes selve signalkredsen,
RI, og krystaldioden, K.
Krystaldioden er også tilsluttet mellemfre
kvenskredsen L4 og dermed MF-røret Rø2
(6AK5). MF-rørets anodekreds er tilsluttet
kredsen L6/C19, der ligesom gitterkredsen er
afstemt til ca. 10 MHz. Converteren må til
sluttes en modtager, der er afstemt til 10
MHz, eller en mellemfrekvensforstærker med
tilhørende detektor og LF-forstærker.
Antennen kan tilkobles RI gennem sløjfen
L3. Antennen må repræsenteres med 75 Ohm
usymmetrisk eller gennem det viste Balunled.
DL3FM har benyttet et jordet
gittertrin i sin converter — men
gevinsten er ikke stor, så amatø
rer, der hurtigst vil i gang, kan
springe det trin over. Hvis man
vælger HF-trinet, bør man bruge
et EC80 — et EC91 vil ikke bidra
ge til forstærkningen, og i det hele
ligger problemet for HFforstærkning på 430 MHz
i at få trinet til at for
stærke. Rør som 6AJ4

Fig. 1. HF-kredsens
mek. opbygning.
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Fig. 3. Converterens kornpl. diagram.
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eller 6AF4 er meget fine. Gode, men dyre,
er også disc-sea] røret EC55 eller pencilrøret
5675. Brug endelig ikke et normalt rør som
EC92 eller ECC91.
Med et gitterdykmeter sættes oscillatoren
til frekvensområdet fra 140,5 til 142,83 MHz,
hvis mellemfrekvensen 10 MHz anvendes.
Over afbryderen S på diagrammet anbringer
man et mA-meter med et fuldt udslag på
2 mA. Man drejer nu på såvel R2 som R3,
indtil man får størst mulig strøm i krystal
dioden, d. v. s. 1,5 mA. Man drejer nu R2’s
afstemning så langt ud, at krystalstrømmen

falder til 0,5 mA. Denne indstilling foregår
ved frekvensen 435 MHz. Drejer man på C17,
så oscillatoren går gennem båndet, falder
krystalstrømmen i de to båndender til ca.
0,2 mA, hvilket dog stadig sikrer optimal
blanding. Signalkredsene, såvel R1 som L1,
kan afstemmes på omtrent samme måde —
her slukker man den lokale oscillator, og med
70 cm senderen igang indstiller man signal
kredsene til størst krystalstrøm.
Converteren er bygget op på et chassis,
lavet af 1 mm kobberplade. Coaxialkredsene
R1, R2 og R3 kan laves af messing eller kob
berrør.

Stykliste:
Röl 6J4 eller EC80
Rö2 6AK5
Rö3 6J6
K 1N21B eller 1N23
Cl
8pF cer.
kond.
C2 5pF „
C3 5pF
„
„
C4 selvbygget 2 skiver 12 ø
se tegn.
C5 300 pFgennemføringskond.

C6 300 pF gennemføringskond.
C7 300 pF
C8 3—30 pF trimmer
C9 1000 pF skivekond.
CIO 1000 pF
Cll 1000 pF
C12 5000 pF
C13 50 pF ker. kond.
C14 5000 pF skivekond.
C15 3—30 pF trimmer

LI 5 mm ø forsølvet kobberrør, 190 mm langt. Af
tapning fjernet 100 mm fra anodetilslutningspunkt.
Se iøvrigt tegning.
L2 Kobbersløjfe af 1,5 mm forsølvet kobbertråd.
Sløjfen løber på en strækning af 25 mm parallelt
med L1 i 1 mm afstand.
L3 Som L2
L4 30 vindinger 10x0,05 CuL i en kammerform
med 6 mm jernkerne. Tap er 6 vindinger fra den
kolde ende.
L5 28 vindinger, som ovenfor, men uden tap.

Ny licensbestemmelser
for radioamatører.
Fra P&T har vi modtaget:
Skr. herfra 16.12.53, 1.T.12514.
Med henvisning til ovennævnte skrivelse skal man
herved til underretning fremsende 3 eksemplarer af
oversigter over spørgsmålene, der vil blive benyttet
ved de tekniske prøver for radioamatører.
Ansøgere med særlige tekniske kvalifikationer vil
fremtidig ikke kunne forvente at opnå dispensation
fra kravet om deltagelse i tekniske prøver.
Man skal på given foranledning gøre opmærk
som på, at genudstedelse efter 1. april 1954 af sende
tilladelser, der har været inddraget, vil ske i hen
hold til de nye licensbestemmelser, således at ama
tører, der tidligere har haft „almindelig44 sendetil
ladelse, vil kunne få C-licens, medmindre betin
gelserne for udstedelse af tilladelse af en højere
kategori er til stede.
Ved genudstedelse af sendetilladelse, der har væ
ret inddraget, kræves indtil videre ikke aflagt ny
morseprøve og almindelig teknisk prøve, såfremt
den pågældende har haft sendetilladelse efter 1945.

C16 3—30 pF
C17 Butterfly (se tekst)
C18 1000 pF skivekond.
C19 3—30 pF trimmer
C20 5000 pF skivekond.
RI 1000 Ohm
R2 35 kOhm
R3 200 Ohm
R4 200
„
R5 20 kOhm
R6 og R7 1000 Ohm

L6 5 vindinger 0,7 CuL viklet om den kolde ende
af L5.
L7 Hårnålsløjfe af 3 mm kobberrør. Totallængde
44,5, afstand mellem ben 19 mm.
RI, R2 og R3, se specielle tegn.
B Coaxialtilslutning.
S Afbryder.
Dr 1, 2, 3, 4, hver på 7 vindinger 0,7 CuL på 5 mm
form spacing 50 %.
T Balun transformator af 75 Ohm coax. Faseled
ning 21 cm.

Almindelig- teknisk prøve for ansøgere
til amatør-radiosendetilladelse.
Prøven er mundtlig og afholdes normalt i maj og
november måned i København og enkelte provins
byer. Tilmelding må finde sted ca. 1 måned før prø
vernes afholdelse.
Ansøgeren skal have elementære begreber om og
kunne udføre enkle beregninger inden for neden
stående afsnit af radioteknikken.
Spørgsmålene vil blive anvendt første gang ved
prøven i november 1954.
1. Anvendelse af Ohms lov.
2. Måling af spænding og strøm.
3. Kapacitet og selvinduktion.
4. Afstemte kredse, højpas- og lavpasfiltre.
5. Måling af frekvens.
6. Elektronrør.
7. Strømforsyning til sender og modtager.
8. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.
9. Ret-modtager.
10. Superheterodynmodtager.
11. Senderoscillatorer.
12. Krystalstyring.
13. Fordobler- og udgangstrin.
14. VHF- og UHF-teknik.
15. Nøgling af sender.
16. Amplitudemodulation.
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Modulationskvalitet
Af R. H. Hammans, G2IG på opfordring af IARU konferencen i Lausanne.
Oversat af OZ7BG.

På et møde i London i september vedtog
I.A.R.U.’s Region I Committee, at der skulle
skrives og publiceres en kort teknisk artikel
til forklaring af visse af de retningslinier, som
den tekniske komité på Region I konferen
cen i Lausanne maj 1953 nåede til. Det syn
tes også ønskeligt ret detailleret at beskrive
enkle metoder, som den almindelige amatør
kunne anvende for at kontrollere om hans
station arbejder efter disse retningslinjer.

R.S.M.-koden:

R angiver læselighed
S angiver signalstyrken
M angiver modulationskvaliteten
M rapporterne gives som følger:
Ml — uforståelig modulation
M2 — dårlig modulation på grund af ustabili
tet eller parasitiske svingninger eller af
ukendte årsager.
M3 — dårlig modulation på grund af fre
kvensmodulation af bærebølgen.
M4 — dårlig modulation på grund af over
modulation.
M5 — god modulation, ikke overstigende
100 %.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Frekvensmodulation.
Modulationskontrol ved AM og FM.
Radiobølgernes udbredelsesforhold.
Halvbølgeantenner.
Flerbåndsantenner, retningsantenner.
Fødeledninger, antennekobling.
Foranstaltninger på sendersiden til afhjælpning
af forstyrrelser.
24. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælp
ning af forstyrrelser.
25. Licensbestemmelser.
Litteratur:
f.
eks.
Kortbølgeamatørens
håndbog,
1950, udgivet af EDR, kapitel 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17.

Supplerende teknisk prøve for opnåelse af amatør
radiosendetilladelse, kategori A.

Foreløbige bestemmelser.
Prøven er skriftlig og afholdes normalt i maj og
november måned i København og Aarhus, første
gang i maj 1954. Tilmelding må finde sted ea. 1
måned før prøvernes afholdelse.
Ved proven kræves et indgående kendskab til
de ved den almindelige tekniske prøve behandlede

R.S.M. koden.
Det var den tekniske komités mening med
indførelsen af denne kode at komme bort fra
den sædvanlige kvalitetsrapportering efter
„godhed", og snarere nå frem til en skala,
som fortalte noget om manglerne ved modu
lationen. I hver ende af skalaen, nemlig Ml
og M5, er der indikation for henholdsvis ufor
ståelig modulation og i det væsentlige perfekt
modulation; de øvrige tre rapporter M2, M3
og M4 anvendes til at give manden i den
anden ende en idé om, hvad der er galt ved
hans kvalitet. Det er således ikke sikkert,
at M3 er en dårligere rapport end M4, eller
M3 bedre end M2, men det er en absolut be
tingelse, at den afsendte rapport er pinlig
korrekt, da den jo ellers vil virke direkte
vildledende.
Erkendelsen af modulationsdefekter.
I tilfælde M2, hvor den dårlige modulation
skyldes utilsigtede eller parasitsvingninger,
eller ukendte grunde, vil denne rapport selv
sagt blive anvendt, når den modtagende ope
ratør er ude af stand til at diagnosticere, hvad
der er i vejen med det indkommende signal.
På den anden side kan M2 også anvendes, når
grunden er HF-tilbagevirkning i modulatoren,

emner, idet der specielt lægges vægt på nedenanførte spørgsmål. For at bestå prøven kræves, at
" / 3 af de stillede spørgsmål besvares tilfredsstil
lende.
1. Amplitudemodulation, herunder modulationsgrad,
frekvensspektrum
og
forskellige
metoder
til
amplitudemodulation.
2. Frekvensmodulation, herunder modulationsindex,
frekvensspektrum og forskellige metoder til fre
kvensmodulation og detektering.
3. Modulationskontrol ved AM og FM, herunder
metoder til bestemmelse af modulationsgrad og
modulationsindex. Endvidere anordninger til hin
dring af overmodulation og udsendelse af unød
vendige sidebånd.
4. Foranstaltninger på sendersiden til undgåelse af
forstyrrelser, herunder antenner, antennekobling,
netfilter og nøglefilter.
5. Foranstaltninger på modtagersiden til afhjælp
ning af forstyrrelser, herunder dimensionering af
bølgefælder.
6. Sikkerhedsforanstaltninger ved højspænding.
7. Licensbestemmelser.
Litteratur: f. eks. Kortbølgeamatørens håndbog,
udg. af EDR. kapitel 3. 4. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15,
16 og 17.

og der høres gen nemhyl. Den vil også finde
anvendelse, når flere sidebåndssæt udstråles;
sædvanligvis fordelt med regelmæssig mel
lemrum på begge sider af grundfrekvensen.
Sommetider skyldes disse uønskede sidebånd
svingninger over høregrænsen, som frembrin
ges i modulatoren, i hvilket tilfælde resultatet
er et sidebåndssæt på hver side af arbejdsfrekvensen og måske beliggende op til 200
kHz borte fra denne. Desuden kan disse side
bånd opstå i senderens HF-dele ved ustabili
tet (d.v.s. dårlig neutralisering eller parasit
svingninger). Undertiden viser disse gener sig
ikke ved lavt modulationsniveau, men først
når trinets effektfølsomhed er forøget ved
anvendelsen af en stor modulationsspænding.
Sådanne effekter kan sædvanligvis erkendes
på arbejdsfrekvensen som en alvorlig for
vrængning optrædende med stavelsesmæssig
hyppighed som en udtalt „gryntende" støj.
De falske sidebånd kan ofte findes noget borte
fra arbejdsfrekvensen, og er kun hørbare i
forvrænget form, når de kraftigere stavelser
optræder.
Næsten alle disse manglers erkendelse kræ
ver, at modtageren køres over et ret stort
frekvensområde på hver side af arbejdsfre
kvensen. En beat er ikke strengt nødvendig
hertil, men den giver en langt nøjagtigere
indikation specielt i arbejdsfrekvensens umid
delbare nærhea.
Det blev foreslået af U.B.A. (Belgien)’s
delegerede, at man på sendersiden burde sætte
en lille glimlampe på den ene pol på anode
modulationstransformeren. Lampen vil lyse,
hvis der optræder uønsket oscillation i modu
latoren. Enhver unormal opførsel af anodeog gitterstrømsmetre, specielt når der ikke er
styring på, og når man indstiller afstemningskondensatorer, er et fingerpeg om, at der fore
kommer parasitsvingninger i selve senderen.
Betegnelsen M3 er defineret som utilsigtet
frekvensmodulation af bærebølgen og er i
reglen ugenkendeligt som sådan, hvis ikke
man benytter en beat oscillator. Bærebølgen
kan frekvensmoduleres enten med talens fre
kvens, som tilfældet er med tilsigtet FM,
eller den kan moduleres med talestyrkens fre
kvens, i hvilket tilfælde bærebølgen flytter
sig lidt, hver gang der siges et ord eller en
serie ord. Den første form resulterer ofte i
alvorlig forvrængning, specielt i højselektive
modtagere, og når beat’en anvendes, synes
bærebølgen at forsvinde, hver gang den mo
duleres. Den anden type FM passerer ofte
uerkendt gennem lyttere, der ikke benytter
deres beat. Den skyldes meget ofte variationer

i spændingen til klasse AB2 modulatoren, som
fødes fra samme ensretter som VFO’en.
Bruger man sin beat til bestemmelse af den
anden form for FM, er det vigtigt at notere
sig, at både beatens og modtagerens egen
oscillators stabilitet ikke må påvirkes af
ændringer i hverken HF eller LF signalstyr
ken. Den bedste måde at kontrollere dette på
er vel nok at beate med en kommerciel sta
tion, som man ved er fri for utilsigtet FM,
således at man er helt klar over, om ens egen
modtager er tilstrækkelig god til at give kor
rekte rapporter med.
Nøjagtige M4 rapporter vil nok vise sig at
være det vanskeligste at dele ud. Trods ad
skillige amatørers mening om, at de kan be
dømme modulationsprocent med øret, er det
nok rigtigst at sige, at overmodulation som
sådant er umåleligt på andre måder end med
et oscilloscop. Alt for mange blander visse
FM-former sammen med overmodulation, og
et udtryk, som man ofte hører på båndene,
er: „Din bærebølge knækker over“ (carrier
is being badly broken up. orig. udtryk. O. A.).
I almindelighed kan det siges, at det er mu
ligt at udsende hårdt overmodulerede signaler
uden nogen virkning, som kan beskrives såle
des, og det tydeligste symptom på overmodu
lation er stadig splatter signaler, som frem
kommer i modulationsspidserne, og breder
sig abnormt ved siden af arbejdsfrekvensen.
Imidlertid kan samme virkning opnås ved
ulineær forstærkning i forforstærkeren og/
eller modulatoren, hvis der ikke benyttes lavpasfiltre som en forholdsregel, for at de fra
forvrængningen stammende højere harmoni
ske ikke skal slippe igennem. På samme måde
vil modulationsmetoder, som ikke medfører
en høj grad af linearitet i modulationskarak
teristikken, producere splatter, som er lige så
alvorlige som de, der fremkommer ved over
modulation. Det er en almindelig fejltagelse,
at den eneste årsag til splatter er den bratte
afskæring af bærebølgen, når negative modulationshalvperioder har større amplitude end
det umodulerede signal; men det er en kends
gerning, at ethvert system, som tillader posi
tive halvperioder at have større amplitude end
negative halvperioder uden at afbryde bære
bølgen, også vil frembringe splatter på grund
af den ulineære modulationskarakteristik.
Det er uheldigt, at alle disse defekter normalt
ikke kan spores på DX signaler. Da splatter
komponenterne, selvom de er højst irriteren
de for naboamatøren, der forsøger at arbejde
på samme bånd, er meget svagere end sig
nalet på arbejdsfrekvensen, er de som regel
uhørlige, hvis ikke hovedsignalet er meget
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Hvorfor ikke på 21 MHz båndet?
Af OZ3Y, H. Rossen.

OZ stationer siges at være sjældenheder på
21 MHz båndet, hvad så end årsagen er, må
ske er der flere?
Antenneproblemet har OZ7G behandlet
grundigt i et tidligere OZ, og jeg vil kun her
pointere, at en såkaldt „40 meter zepp med
20 meter afstemt midtpunktsfeeder" på dette
såvel som de øvrige bånd er fb.

glodestrøm, i den anden sektion til at skifte
gitterkondensatoren på 28 MHz dobleren til
enten 14 eller 7 MHz doblerens anode. Virke
måden er følgende: Omskifteren i sin ene stil
ling, alt arbejder normalt, og man kan be
stryge 3,5 — 7 — 14 og 28 MHz båndene.
I sin anden stilling sættes 28 MHz doblerens
gitterkondensator over på 7 MHz trinets

Diagrammet fra håndbogen.

Den i EDR’s håndbog side 213 beskrevne
3 bånds exciter kan nemt ændres til en 4
bånds do., hvor 4. bånd bliver 21 MHz.
Af materiale skal der kun bruges en 2X2
polet keramisk omskifter! Denne bruges i den
ene sektion til at afbryde 14 MHz doblerens
kraftigt. Dette er så meget mere beklageligt,
som mange har for vane at overmodulere,
for at „slå bedre igennem“, når de vil worke
en ny og sjælden DX — hvis blot virkningen
heraf kunne spores hos DX’en, ville de ud
vekslede rapporter måske betage disse fyre
lysten til at give den „hele koksspanden“.
Oscilloscop målinger er, som før sagt, den
eneste helt rigtige måde at kontrollere over
modulation på, men man må være overmåde
forsigtig, når man vil måle modulationspro
cent på modtagersiden. Dette skyldes sådanne
faktorer som modtagerbåndbredde, modtagerafstemning, selektiv fading o.s.v., som alt
sammen kan forårsage falske målinger. På
sendersiden er oscilloscopet imidlertid en
uundgåelig hjælper til korrekt betjening,
skønt denne ofte synes at gå i baggrunden,
når der er jagt på sjældne DX'er.
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anodespole, samtidig med at glødestrømmen
til 14 MHz dobleren afbrydes af omskifterens
anden sektion.
28 MHz doblerrøret kommer således til at
arbejde som tripler fra 7 til 21 MHz. Anode
spolen behøver ikke at ændres, blot den er så
stor, at 28 fås med omtrent uddrejet konden
sator, så kan man forsvare at skyde mere
kapacitet ind og bruge samme spole til 21
MHz.
En triplers resonansdyk i anodestrømmen
er ikke så udpræget som ved et doblertrin,
virkningsgraden dårligere, men output er dog
stort nok til styring af en stor PA-tetrode.
Når der nu alligevel skal arbejdes i exciteren, så sæt et 50.000 Ohm trådviklet poten
tiometer, anvendt som variabel modstand, i
serie med den modstand på 20.000 Ohm, som
ligger fra + 400 volt til omskifterarmen på
nederste omskifter til højre i diagrammet.
Med denne kan man finregulere output fra
exciteren og dermed styringen på PA-trinets
gitter, en stor behagelighed fremfor evindelig
justering af de forskellige linkes koblings
grad.
OZ3Y.

VHF AMATØREN
2 meter.
Januar måned er den dårligste måned i VHFspaltens historie. Udbredelsesforholdene har været
så dårlige, at der ikke een gang har været åbent til
DL eller dx i det hele taget! Aktiviteten har også
været den lavest mulige — dog må man vel sige.
at mindst 2 danske og 2 svenske amatører har været
1 gang hver aften i omegnen af København—Malmø.
Aktiviteten er også ringe i de andre europæiske
lande — men det er vel egentlig at vente, at den
strenge vinter med de dårlige konditioner giver ringe
aktivitet. Antenneeksperimenter må man også se
bort fra — de foregår jo udendørs — og kulde og
blæst skal jo nok gøre sit til at sætte en bremse
for eksperimenterne her.
I
marts kommer en test, som UK7 arrangerer —
den skal nok sætte lidt liv i tingene igen — bemærk
særlig den lille korte periode på 1 time søndag aften.
Hvis deltagelsen er nogenlunde, skal så kort en
periode nok stille store krav til amatørens behæn
dighed som operatør! Hvorfor arrangerer NRAU
forresten ikke en VHF-test? EDR har jo den tra
ditionelle i august — var det ikke en idé at få lidt
fornyelse i den — og lad os også få betingelserne i
god tid — helst snart. Mange sætter meget ind på
denne test — lad os få noget at vide allerede nu —
så vi kan ruste os til august — el1 er, hvornår det
bliver.

☆
2 meter klubbens juletest.
Resultaterne fra juletesten den 25. og 26. dec. 53
foreligger nu: Nr. 1 blev SM7BNX med 62.160 points,
nr. 2 blev også en svensker: SM7BE med 50.728
points. Bedste dansker: OZ9R (nr. 3) med 44.172
points. Eneste nordmand var LA1KB — der havde
2 QSO’er med SM6ANR, points: 900. —
løvrigt ser resultatlisten således ud:
Nr.

call.

1. SM7BNX
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SM7BE
OZ9R ................
SM7AHT
OZ7FB
SM7BEK
OZ5MK ............
OZ9ROS
OZ4JL
OZ9NH ............
SM7XU ............
SM7BAE
SM7BOR
OZ8JB ..............
OZ2KP
LA1KB .............

km
1680
1492
1227
1408
1064
1091
1072
1037
884
789
803
808
740
1734
122
300

Antal QSO
37
34
36
30
35
33
33
32
34
31
27
26
28
11
10
3

Points
62.160
50.728
44.172
42.240
37.240
36.003
35.376
33.184
30.056
24.459
21.681
21,008
20.720
18.074
1.220
900

1.
præmien: 1 stk. modulationstrafo, type MM3 fra
fa. Jørgen Schou bliver overrakt SM7BNX den 20.
marts.
UK7-test.
De svenske amatørers VHF klub, UK7, arrange
rer en test for skandinaviske amatører den 20. og 21.
marts 1954.
Bånd: 144—146 MHz.

Tider: den 20. marts 54 kl. 21,00 til 24,00 DNT.
den 21. marts 54 kl. 9,00—11,00 og
23,00—24,00 DNT.
Koder: Der udveksles koder af typen: 59001, hvor
de 2 første tal angiver rapporten (3 tal ved CW) og
de 3 sidste cifrer angiver QSO nummeret.
Pointberegning: QSO X km (som tidligere).
Deltagere: SM — LA — OZ — OH, men QSO uden
for Skandinavien er tilladt og tæller med ved point
beregning.
Log: sendes til: SM7BE — Åke Lindvall, Tullgatan
5A — Lund, inden den 1. april 54 (sidste rettidige
poststempeldato 31. marts 54).
2 meter klubben.
Der arrangeres møde i 2 meter klubbens lokaler:
Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 120, Gentofte,
lørdag den 20. februar kl. 18,30. UK7-klubbens med
lemmer kommer fra Malmø med jernbanefærgen,
der går fra Malmø kl. 16,10 (Frihavnen ca. 17,45).
Der bliver auktion over medbragte pakker! og kam
meratlig samvær samt fælles kaffebord.
Mød talrigt op!
OZ9R.

*
P&T meddeler:
Nummerering af fjernsynskanaler
På given foranledning skal man herved meddele, at
post- og telegrafvæsenet agter at benytte følgende
nummerering af fjernsynskanaler, idet bemærkes,
at samme nummerering benyttes bl. a. af Holland
og Tyskland:
Bånd I
Bånd III
Kanal
Lyd
Kanal
Billede
Lyd
Billede
MHz
MHz
MHz
nr.
MHz
nr.
175,25
180,75
2
53,75
5
48,25
187,75
6
182,25
3
55,25
60,75
189.25
194,75
4
67,75
7
62,25
201,75
8
196.25
203,25
208,75
9
215,75
210,25
10
Kanal 1 (41—47 MHz), der kun
benyttes normalt ikke til fjernsyn.

er 6 MHz bred,

„Hvornår hprer man fra jer?“
HB9ER — der er præsident for U. S. K. A., de
svejtsiske amatører — siger i sin årsberetning for
1953: „Den 2. kongres under region I af IARU ligger
bag os. Man horte smukke ord om kommende ger
ninger, man valgte med stor applaus mænd (til le
delsen), men det gør mig ondt også her — som i
Lausanne — åbenlyst at spørge: „Hvad er der nu
sket i dette ar?“ „Hvornår hører man fra jer? —
Hvad tænker I på at gøre?“
Med et sekretariat i England og med betaling af
medlemsbidragene er det ikke gjort.“
(Old man).
Begynderkursus for radioamatører i Aarhus.
Aarhusstudenternes kursusvirksomhed har startet
et begynderkursus for radioamatører, og har straks
fået tilslutning af 17 deltagere. „Vejen til sende
tilladelsen44 benyttes som grundlag for undervisnin
gen. Leder af kurset er stud. oecon. Ehlardt Hauptmann, OZ2WO. — Hver tirsdag kl. 18,15—20,05.
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TRAFIC-DEPARTEMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NU, Postb. 335, Aalborg.
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrorende tester, diplomer, band-trafic etc.
Contest-kalender 1954.

a) Provinserne gældende for D. P. F.

26.-28. februar: 20th ARRL Int. DX-Comp. CW.
6.—7. marts: La coupe du REF 1954. Telefoni.
12.—14. marts: 20th ARRL Int. DX-Contest. Telefoni.
20.—21. marts: „Helvetia 22-Contest“. Telefoni, CW.
26.—28. marts: 20th ARRL Int. DX-Competition. CW
3.—4. april: La coupe du REF 1954. CW.
1.—2. maj: 3. OZ-CCA-Contest 1954. Telefoni, CW.
19.—20. juni: V. H. F. contest.
21.—22. aug.: E. D. R. skand. VHF-Contest 1954.
2.—3. oktbr.: SM — OZ Landskamp 1954.
5.—6. decbr.: OZ-DX-contest.
26. decbr.: OZ-Juletest 1954.

☆
20th ARRL Int. DX-Competition.
Vi beklager, at det ikke i jan.-nr. var muligt
for Tr. D. at bringe fyldigere oplysninger om den
nu igangværende ARRL DX-Contest, men de de
taljerede betingelser kom først i QST for januar,
og særtryk heraf tilgik os noget senere.
Imidlertid har vi ikke fundet nogen afvigelser
i reglerne fra sidste års test, hvorfor vi kan hen
vise til „OZ“, jan. 1953, side 19, hvor der står et
kortfattet resume af de ellers omfattende regler.
Datoerne må afpasses med de, der er anført i
kalenderen,
der
indleder
denne
rubrik,
medens
klokkeslettene er som anført i resuméet.
Ligesom i CQ-testen foranlediger Tr. Dep. sam
let afsendelse af logs, hvorfor logs skal være ind
sendt hertil senest med poststempel 20. april.
Tr. Dept. ønsker OZerne god DX-jagt.

☆
La coupe du REF 1954.
Efter udveksling af synspunkter med forskellige
amatør-radioorganisationer
har
REF
besluttet
at
åbne sin nationale test:

b) nærmere angivne lande under den franske
union og deres prefixer:
FA.
FA.
FA.
FF.
FF.
FF.
FF.
FF.

./AL
./CO
./OR
./Cl
./DH
./GN
,/HV
/MR

Algier
Constantine
Oran
Cote d’Ivoire
Dahomey
Guinee
Haute-Volta
Mauritanie

Telefoni: 6. marts 1954 fra kl. 12.00 GMT til
7.
marts 1954 kl. 24.00 GMT og
Telegrafi: 3. april 1954 kl. 12.00 GMT til
4. april 1954 kl. 24.00 GMT.
De til „LA COUPE DU REF” knyttede VHF-dage
afgøres i juni 1954.
Kontrolgrupper: Disse består af RST eller RSM
efterfulgt af QSO-nr.
Opkald: CQ-test de F9ZZ/9/BG (hvilket siger, at
F9ZZ er beliggende i distrikt 9 af REF og i
provinsen Bourgogne).
For at informere vore udenlandske venner brin
ges her en liste over de tilføjede indifikationsbogstaver:
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FF. ./NG Niger
FF. ./SD Soudan
FF. ./SG Senegal
FQ. ./GB Gabon
FQ ../MG Moyen-Congo
FQ. ./OC Oubangui-Chari
FQ ../TC Tchad
FA-FF-FQ. ./SH Sahara

Loggene skal sendes til REF, men i det til Tr.
Dept.
fremsendte materiale
foreligger
desværre
ingen tidsfrist. Ansøgninger
om diplomer
sendes
som forud til EDR-Tr. Dept.
I
sit
følgebrev
skriver
REEF’s
testmanager
F8TM, Lucien Aubry, bl. a.: Ved begyndelsen af
året modtag mine hjerteligste og varme tanker
for året 1954 med sundhed og lykke for Dem,
Deres familie og vore danske venner.
Som et bilag vil De finde detaljer vedr. DUFdiplomer udstedte til danske amatører. Beder disse
gennem dette brev modtage vore mest levende
lykønskninger for deres smukke arbejde med vore
venner i den franske union.
Jeg håber altså på et samarbejde i
et endnu
større omfang mellem vore
to lande.

☆

„LA COUPE DU REF“
for de stationer i Deres land, som stræber efter
vore diplomer: DPF (Diplome de provinces de
France) og DUF (Diplome du l’Union francaise).
Her bringes derfor de gældende retningslinier:

IF
Ile de France
LG Languedoc
NM Normandie
NR Nord
PT Poitou
PV Provence
TR Touraine
VP Ville de Paris

AL Alsace-Lorraine
AP Alpes
AV Auvergne
BG Bourgogne
BT Bretagne
CP Champagne
CS Corse (Korsika)
FC Franche Comte
GC Gascogne

.Helvetia 22-Contest‘
Kære venner.
Endnu en gang står den velkendte „Helvetia 22Contest“ for doren. Da vor organisation i år fejrer
sit 25 års jubilæum vil USKA afholde sin årlige
contest på følgende datoer:
fra den 20. marts kl. 15 til den 21. marts kl. 17 GMT.
(CW og Fone er tilladt på samme tid).
USKA vil uddve alle anstrengelser for
dette års contest et sukcesi'uldt forlob og
i denne ånd alle amatører hvorsomhelst
til at tage del i contesten på grundlag af
dende regler.

at give
inviterer
i verden
de gæl

Formål: Stationer udenfor Schweitz skal forsoge
på at kontakte så mange amator-stationer som
muligt i hver af de 22 schweitziske kantoner.

Deltagerne skal udveksle 6-cifrede kodegrupper (Fone: 5-cifrede), hver bestående af RSTrapport (Fone: RS) plus det løbende QSO-nr.
begyndende fra 001 og op.
Schweitziske deltagere må ikke kontakte nogen
europæisk station fra kl. 23.00 (lørdag nat) til
0500 (søndag morgen) GMT.
Det er derfor ikke tilladt europæiske stationer
at kontakte schweitziske stationer i de nævnte
6 timer.
Forbindelser må kun gennemføres CW til CW
og Fone til Fone. Endvidere forudsættes det,
at den europæiske båndplan overholdes af alle
deltagere.
Alle amatørbånd mellem 3,5 og 30 mc må an
vendes både på CW og Fone. Alle fremmede
deltagere skal kalde stationer i Schweitz med
„CQ HB“ eller „CQ H22“.
Points: Enhver station opnår 3 points for hver
kontakt med en schweitzisk station på hvert
bånd. Alle log-indsendere multiplicerer deres
således opnåede samlede pointstal med alle
bånd med en multiplir, som er summen af alle
schweitziske kantoner kontaktede på alle bånd
(den største mulige multiplir pr. bånd er 22).
Diplome: Enhver forsøger at øge deres points for
opnåelsen af det schweitziske „Helvetia-22Award“. Contest-awards vil blive udstedt til
mindst 20 pct. af de bedst placerede. Logs skal
være poststemplet senest den 31. marts 1954
og skal adresseres til:
H22-Contest-Cummittee. USKA. Posibox 1203.
St. Gallen. Schweitz.
Det forventes, at et stort antal udenlandske ama
tører vil deltage og opnå rigeligt med spænding
og fornøjelse i vort 25 års jubilæums-arrangement.
73’s de HB9EU (TM, USKA).
☆
Diplomtjenesten.
Der er fortsat liv i ansøgningen om diplomer
rundt omkring fra, hvorfor vi her bringer en re
vision af den sidste liste, der offentliggjortes i „OZ“,
december 1953.
Nr. 29 OZ5BW har modtaget DXCC fone nr. 530
med 108 prefixer.
„ 32 OZ9WS har modtaget
WAC.
„ 33 OZ9WS har modtaget
WBE.
„ 34 OZ3FL har modtaget
DXCC
nr. 1834 med
158 prefixer.
„ 35 OZ2NU søger PACC.
„ 38 OZ7PH har modtaget DXCC med 167 pre
fixer. FB.
„ 40 OZ7BG har modtaget DUF III nr. 169.
„ 42 OZ3FL har modtaget Argentina „LOI“.
„ 43 OZ3FL har modtaget DUF I.
„ 44 OZ3FL har modtaget DUF II.
„ 45 OZ3FL har modtaget DUF III.
„ 46 OZ5LN søger WBE.
„ 47 OZ2NU har modtaget DUF I.
„ 48 OZ3Y søger DXCC fone.
„ 49 OZ3PO har modtaget OZ-CCA nr. 6. Kl. I.
„ 50 OZ3PO søger DUF I.
„ 51 OZ7BG søger WAE III.
„ 52 OZ1LJ søger WASM.
„ 53 OZ7KV søger „Four Band Award“.
„
54 OZ7KV søger BERTA.
„ 55 OZ7X søger WBE.
„ 56 OZ5BW søger WBE (phone).
„ 57 OZ6SQ søger WBE (phone).

I tilslutning til denne liste gentages den tidligere
opfordring til a l l e aktive amatører, der gennem
årene har modtaget eet eller andet diplom — dog
ikke almindelige testdiplomer — om at meddele
Tr. Dept. navne, diplom nr. og udstedelsesdato.
Denne henvendelse gælder også — som tidligere
meddelt — amatører, der gennem det sidste år
har modtaget diplomer gennem Tr. Dept.
Vær venlig at efterkomme denne anmodning,
uden denne forventede hjælp vil det ikke være
muligt for Tr. Dept. at få rekonstrueret EDR’s
diplom-kartotek. Send et postkort med oplysnin
gerne. Tak.
☆
Første WAE I.
De, der har prøvet at opnå WAE III med sit krav
om 40 lande i Europa og med et pointstal på mindst
100, hvilket omvendt vil sige, at disse lande skal
være kontaktede på 2 eller 3 bånd, ved, hvilken ind
sats dette kræver samtidig med, at man derigennem
fornemmer, hvad det vil sige at arbejde sig frem til
opnåelsen af WAE I, d. v. s. 55 lande og mindst 175
points. En mægtig indsats kræver det i forbindelse
med en heldig indgang af bekræftelser. Det har der
for heller ikke forundret nogen, at der indtil for
nylig endnu ikke var nogen amatørstation, der havde
opnået denne eftertragtede, men hidtil uopnåelige
anerkendelse.
Men nu er dette langt om længe sket.
HB9EU modtog 6 timer efter en 40 meter QSO
med LB6YB (Jan Mayen) per radiogram bekræf
telse på forbindelsen og blev dermed i stand til som
første amatørstation at opfylde betingelserne for
WAE I.
Traffic-Department vil også gerne være med
blandt de, der lykønsker vor kære svejtsiske ven til
resultatet.
☆
Første ZL/G-QSO på 160 m.
Selvom vi ikke herhjemme må gøre brug af 160 m
båndet, vil det sikkert interessere at høre, at den
første 160 m QSO er blevet gennemført mellem New
Zealand og England.
Kun virkelige „old timers“ vil kunne forstå det
glædesjag, der for gennem John, ZL1AH, da han
efter 2 års ihærdige og tålmodige forsøg opnåede den
første 160 m QSO med moderlandet.
Det lykkedes den 10. oktober, hvor der udveksle
des RST 339-rapporter, og dagen efter den 11. okto
ber var al tvivl overflødig, da rapporterne mellem
G5GM og John lød på 559.
☆
Italiensk oversætter.
Af og til står Traffic-Department overfor at skulle
have notitser eller lignende oversat fra italiensk til
dansk. I den anledning efterlyses her igennem en
amatør, som i sådanne tilfælde vil bistå T. D. Vi
hører i det hele taget gerne fra sprogbegavede ama
tørkammerater, der i givne situationer kan påtage
sig en oversættelsesopgave til hjælp for departe
mentets arbejde — og uden, at der må påregnes
noget økonomisk vederlag herfor.
Send Tr. D. et kort herom med navn, QTH samt
respektive sprog.
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Forudsigelser for februar
Rut«
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

7.9 7,5 9.3 14,3 22,2 24,0 23,6 18,0 10,7 8.9 8,4 8,4 7,9
(12,3)(11,0)(10,1)(10,1)
(10,1)
(10,1)(10,9)(14,3)(15,7)

MHz

Bruxelles
ON

800

230

3,5 3.5 3.4 2.9 4.4 7.3 7 8 7.8 7 3 6,2 4 8 3,7 3,5
(6.2' (6,2) (6.2) (7,0)(9,3) (9,3) (9,3) (9,3) (9,:h) (7.8) (6,2) (6,2)(6,2)

-

Buenos
Aires
LU

12000

235

Lima
OA

10000

Nairobi
VQ4

Dansk normaltid
00

02

04

06

10,0 10,7 10,9 9,7

08

10

12

14

16

18

20 | 22

24 {

9,1 18,8 22,8 22,9 22,8 22,3 15,8 11,8 10,0
(12,4)

-

264

9,1 8,9 9.1 8,1 7.4 9 5 15,9 21.8 21.4 19,8 16,0 11.41 9,1
|(10,1)
(10,1)(10,1)(10,1)(11,0)
(15,1) (15,1)
1

-

6900

155

10,7 10,1 8.7 13 0 21.3 24,7 25,8 24,0 20,5 15.5 11,6 10,2 10,7
(10,2)(10,0)

-

New York
W2

6300

293

6 8 6.2 6,1 5.6 5.8 6.6 10,0 15.1 17,8 17,8 13,0 8,4 6.8
(10,2) 10,2)
(10,2)
(10,2)(10,2)(10,2)(10,2)
(10,2)

-

Reykjavitt
TF

2100

310

4,6 4,9 4,4 3,9 5.3 10,0 12.5 13.5 13,2 11,0 7.3 4,8 4,6
(14,9)(12,2)(14,4)(13,8)
(14,9)
(11,0) (12,0)(15,1)(13,8)
(10,1)(11,3)

-

Rom
I

1600

180

5 8 5.8 5,7 5.6 9,5 12,2 13,0 13 2 12.1 10,1 7,5 5 8 5,8
(9,6) (9,5) (9,5) (9,9)(13,1) (14,2)(14,2)(14,2)(13,6)
(9,5) (9,5)(9,6)
i

-

Tokio
JA/KA

8600
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8,0 8.0 8.0 9 5 18.0 15,8 10,8 8.8 9,1 8,8 | 8.0 8.0 8,0
(12,9)
(12,9)(15,1)(15,1)(15,1)
(10 1)
(10,1)(10,1)(10,1) (10,1)

-

Godthåb
OX

3500

310

5,8 6.3 6,2 5.8 5.8 7.9 14.0 16,0 16,5 15,0 9.7 6.4 5 8
(27,4)(28,0)(25,4)(25,4)
(23,8) (17,2)(14,1)
(11.8)(18,0)(27,4)

-

Thorshavn
OY

1300

310

3,6 3.6 3,4 3,1 4.3 8.5 9.7 9 9 9,4 7.3 5.1 3,7 3.6
(9,3) (9,3) (9,3) (9,3)(0,5) (11,0)(14.7)(13,6)(10,8) (9,3) (9,3) (9,3)(9,3)

-

Best dx — vy 73 — OZ9SN.

DX-jægeren v/ OZ2PA
Det nye år er begyndt uden dynger af bidrag til
DX-Jægeren. Jeg ved, mange læser vor lille spalte
med interesse. Hvorfor er der da ikke flere, der
skriver til os? Det er altid interessant at se, hvad
andre har fået fat i. Derfor vil vi naturligvis gerne
have stof fra så mange som muligt. Gør derfor
alvor af det og send et par linier en gang imellem.
Der er jo ingen, der siger, det skal være udelukken
de super-dx. Vor lille spalte har interesse for såvel
den, der for nylig har lavet sin første W, som for
den gamle drevne amatør.
OZ2AX, Køge, har været i gang på 14 mc CW i en
uges tid og lavet: W3EPV, W1AVJ, W9WKU, VE1SC,
W4YWX, V06U, VK2CX og ZS5PL. Fin start Axel.
Go ahead OM.
OZ2N har fundet ud af, at også 3,5 mc CW er
interessant DX-emne. Han har haft: FA8DA, KZ5DE,
CN2AO, SU1CB, SU5AIS, EA9AP, OX3UE, FA8CR
foruden VE1/2 og Wl/2/3 4 8 9, på 14 mc: VP9BM,
KR6BA, OX3HK. VK5EN, AP2K. 5A1TP, CR7CH,
ZS4FP og alle W-distrikter.
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OZ3LF, Nykøbing F., på 14 mc CW møder med
en imponerende række VK og W’er foruden: FA9LW,
SU1CN,
ZS1BM,
EA6SW,
YK1AH.
C02BM—7AH,
KV4BB, TI2TG, VS6CG. HR1AA og KC6UZ. FB Leif.
OZ2PA 3.5 mc CW: Wl/2/3/4, 5A1TP.
7
mc CW: 5A2FA, ZD4AB, LX1DP, ZB1TD, ZL3GQ,
3V8AN, CN8FL, FA8CF.
14 mc CW: YI2AM, OX3HK. MD5DD, HR1AA.
Det var alt af DX-\vork denne gang. Forhåbentlig
er der meget mere næste gang. CQ Magazine brin
ger meddelelse om, at der er taget nye prefixer i
brug i Fr. Indokina: Combodia: XU, Viet-Nam: XV
og Laos: XW. I Laos er XW8AA i gang omkring
14100. 40 watts fone CW.
QST skriver, at W4THZ

har

kig

på

Guadeloupe

som mål for en mulig sommer DX-kursion.
FL8AU, Fr. Somaliland er hort i QSO med YN1AA
på 21040 kc., 1500 GMT.
W7IIS/KB6 er aktiv på 7 og 14 mc indtil april.
Så var der ikke mere denne gang. På gensyn næste
måned.
Vy 73.
OZ2PA.
DX-stof til: OZ2PA, Hans A. Danielsen. Hvidovrevej 304, Valby.

En god idé til efterfølgelse
Et medlem af EDR, der samtidig er fører
af en spejdertrop, fik for nogen tid siden den
gode ide at arrangere en week-end med sin
trop på Buske-Mølle. Ved henvendelse til Kø
benhavns afdelings bestyrelse, der var inter
esseret i ideen, blev der afsluttet et lejemål
for week-enden den 20.—21. febr. for en bil
lig leje. Skulle der være nogen, der kunne
tænke sig at foretage sig lignende arrange
menter, kan man trygt henvende sig til afd.
bestyrelse. Udlejning af Møllen til andre or
ganisationer kan naturligvis kun finde sted
udenfor sommersæsonen.
☆
PS.: Da de effekter, som tidligere meddelt
blev stjålet på Buske Mølle, endnu ikke er
kommet til veje, og vel sagtens aldrig kom
mer det, vil vi gerne appellere til godhjertede
medlemmer, hvis der er nogen, der har nogle
effekter, som de kunne tænke sig at skænke
til en ny sender til Møllen, vi skulle jo
gerne have rigget noget op til sæsonens be
gyndelse, står der dygtige medarbejdere til
rådighed, som straks vil gå i gang med op
gaven; på forhånd tak. Al henvendelse des
angående kan ske til afd.-fm. OZ2KP, Hv. 667,
eller til den øvrige bestyrelse.
vy 73 OZ9AD.

Arrangementskalender
Sorø. Torsdag den 25. februar OZ7DR. Foredrag
om oscillatorer m. m., derefter diskussion og fælles
kaffebord. Kl. 19,30 på Hotel Sorø.
Aalborg. Søndag den 28. februar:
Fastelavns
stævne med foredrag om antenner. Tøndeslagning,
fælles kaffebord; vi mødes kl. 14,00 på Ungdoms
gården, Kornblomstvej.
Kbhvns. afd.:
Mandag den 1. marts: OZ7T indleder en samtale
om de nye licensbestemmelser. Spørgetime. Tilstede
kommer repræsentanter fra P & T. Også medlem
mer udenfor Kbh.-afd. er velkomne.
Mandag den 15. marts: OZ7BO fortæller og de
monstrerer sin nye modtager.
Mandag den 29. marts: OZ7DR: Om sin amerikatur
med film; tag Xyl med.
9AD.

FRA AFDELINGERNE
Københavns-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 15. februar: OZ9R. Modtagerproble
mer, derefter diskussion.
Mandag den 1. marts: OZ7T indleder en samtale
om de nye licensbestemmelser (spørgetime). Til
stede kommer repræsentanter fra P&T.
Mandag den 15. marts: OZ7BO fortæller og de
monstrerer sin nye modtager.
Mandag den 29. marts: OZ7DR fortæller om sin
amerikatur og viser en smalfilm, som han har opta
get fra turen.
Programmet for sommerens arrangementer på
Buske Mølle kommer som bebudet i næste OZ.
De nye licensbestemmelser træder som bekendt i
kraft til april, og det kan måske for mange være
vanskeligt at forstå dem fuldt og helt, vi har derfor
bedt 7T fra teknisk stab, som sammen med repræ
sentanter fra HB har været med til forhandlingerne
om de nye bestemmelser, om at fortælle om de nye
bestemmelser, og der skal nok blive rig anledning
til diskussion om det emne. Medlemmer af EDR, som
ikke er medlem af Københavns-afdelingen, er også
velkommen til at deltage, og så har vi fået løfte om,
at der vil komme repræsentanter til stede fra P&T.
Sidste år havde vi fået løfte fra 7DR om at holde
foredrag fra sin amerikatur og havde det også på
programmet, desværre fik 7DR forfald, og vi måtte
aflyse det til en anden gang; nu kommer altså fore
draget den 29. marts, og vi har god grund til at
glæde os til denne aften, det er sikkert interessante
ting, 7DR har oplevet på sin tur over dammen, og
i en film, som han selv har optaget på turen, får vi
glimt af Amerika af i dag. Tag Xyl med til denne
aften og kom i god tid, der begyndes prc. kl. 20,00.
Om 7BO’s foredrag med demonstration af sin nye
modtager behøver vist ingen nærmere omtale, vi
forudser også til denne aften fuldt hus.
Som det vil ses, gøres der alt muligt for at få de
bedste kræfter til at medvirke til afdelingernes
mødeaftener, gør nu din pligt og slut op om arran
gementerne.
Vy 73 OZ9AD.
Amager:
Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup. Tlf.
50 26 67. Afdelingens mødeaftener er hver torsdag
kl. 19,30 i klubbens lokaler, Strandlodsvej 17, Kø
benhavn S.
Starten på det nye år lovede godt. Torsdag den
7. januar 1954 havde vi fjernsynsaften, og det blev
en meget stor succes; vi måtte stå som sild i en
tønde, og vort lokale kan da ellers rumme 60 men
nesker, men det er glædeligt for bestyrelsen at se
medlemmerne troppe op til vore arrangementer.
Torsdag den 21. januar holdt OZ7G foredrag om
70 cm (blikkenslagerbåndet, som han selv kaldte
det), og OZ7G kender vi fra hans glimrende artikler
i OZ, og han har flere gange holdt foredrag i afde
lingen, men vejret var jo forrygende, og det var vel
nok årsag til, at der ikke mødte så mange, som vi
kunne ønske det, men for os, der var til stede, var
det en lærerig aften.
Som vi ser af månedsprogrammet, er der 2 afte
ner, som vi må reservere; det er torsdag d. 4. marts,
hvor vi har vor årlige generalforsamling, og lørdag
den 13. marts, hvor vi afholder stiftelsesfest; husk
det er lørdag, og vi kan fortælle, at festudvalget er
i fuld gang med at tilrettelægge denne, men da vi
gerne vil vide, hvor mange der ønsker at deltage,
bedes de indtegne sig hos OZ2XU eller den øvrige
bestyrelse, og har I ellers nogle gode ideer, så hen
vend jer til festudvalget.
Manedsprogram:
Torsdag den 18. februar: OZ7AMG kalder CQ.
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Torsdag den 25. februar: Klubaften.
Torsdag den 4. marts: Generalforsamling. Dags
orden iflg. vedtægterne.
Lørdag den 13. marts: Stiftelsesfest med Xyl. Fæl
les kaffebord, underholdning og dans. Husk nat
maden.
Torsdag den 18. marts: OZ8T holder foredrag om
forstærkere.
Vy 73. P. b. v. OZ-DR 933.
Aalborg og omegn. Afdelingsform.: OZ3PS, Henry
Sørensen, Ny Kærvej 1, Nørre Sundby. Kasserer:
OZ5MV, Max Voigt, Pederskramsgade 5. Sekretær:
OZ5MI, Bent Gudmundsen, villa „Elmely", Jyllandsgade 6.
På grund af de nye licensbestemmelser arran
gerer vi en studiekreds to gange om måneden, se
nærmere i programmet.
Onsdag den 17. februar: Studiekreds (angående de
nye licensbestemmelser).
Onsdag den 24. februar: Kammeratskabsaften.
Søndag den 28. februar kl. 14 afholdes der et fore
drag om antenner i pejsstuen på Ungdomsgården.
Ligesom de forrige år bliver der fælles kaffebord,
og derefter slår vi katten af tønden med præmie til
kattekongen. Der vil blive opkrævet et mindre be
løb til dækning af de forskellige udgifter. Vi håber
at se mange såvel udenbys som indenbys til denne
sammenkomst.
Onsdag den 3. marts: Studiekreds (licensbestem
melserne) .
Onsdag den 10. marts: Kammeratskabsaften.
73. OZ5MI.
Aarhus. Formand: OZ9BR, tlf. 27.655, sekretær:
OZ4EV, tlf. 41.316. Lokale: Paradisgade 12, sidebg.
Møde hver 3die onsdag kl. 20.
Vi har udsendt et spørgeskema til medlemmerne
angående vore arrangementer, således at vi kan
.ægge vore aftener efter medlemmernes interesser,
og vi håber, når disse linier læses, at vi har mod
taget dem retur, sådan at vi har fået nogle retnings
linier for medlemmernes interesser.
Som meddelt i meddelelsen er vi blevet opfordret
til at søge oprettet et sprogkursus, og vi har bedt
jer notere tilmeldelse hertil; da vi imidlertid vil
formene, at dette har bud til også de af kammera
terne, der endnu ikke er medlem af lokalafd., vil
vi også henlede opmærksomheden på denne chance
til at erhverve sproglige kundskaber, der sætter jer
i stand stil at få kontakt ud over landegrænserne; og
vi vil bede jer lægge mærke til, at alle interesserede
EDR medlemmer i Aarhus og omegn er velkomne
til at deltage, at kursus er gratis nævnes kun for en
ordens skyld. — Det vil sikkert foregå den første
onsdag i måneden; vi har formået OZ6BA til at lede
denne gennemgang af en QSO på de mest benyttede
sprog fransk og engelsk. De, der kender OZ6BA,
vil på forhånd være klar over, at der er udbytte at
få på en populær og fornøjelig måde, og at der
efter OZ6BA Hennings behandling af vore sprog
lige færdigheder og — hm — vildfarelser, vil opstå
flere Aarhus-amatører på de højere bånd, hvor vi
med de små watter bedre kan gøre os gældende, er
hævet over enhver tvivl.
Benyt denne chance og tilmeld dig hurtigst mu
ligt på kursus, der er ingen gloseterperi, men en
gennemgang af det nødvendige og den rette ud
tale, resten kommer automatisk, når først antennen
m. m. gløder. Indtegning til betyrelsen eller på mø
deaftnerne, eventuelt tirsdag eller torsdag aften på
morse- og teknisk kursus.
Der skal hermed rettes en tak til OZ2KM, Hauge,
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for den interessante aften, han havde lagt op til i
sidste måned, desværre var der ikke så god delta
gelse, som vi havde ønsket, men de, der var mødt,
havde noget med hjem.
Vi retter ligeledes en tak til Randers afd. for in
vitationen til vinterfesten, hvor vi var godt repræ
senteret fra vor afd. og havde en aften, der sent vil
glemmes, heller ikke den fornøjelige tur tilbage.
Måtte denne deltagelse i nabo afd. udvides. Det vil
sikkert være til gavn for amatørbevægelsen!
På gensyn, Randers!
Mød op til kammeratskabsaftenerne og tag en in
Vy73!
teresseret kammerat med.
Bestyrelsen.
Herning.
Afdelingsformand:
S.
Rodan,
Smede
gade 1, OZ8RS. Næstformand: H. Kvist, Elmegården,
opg. A, OZ6AG. Sekretær: K. Breum Eriksen, Tiet
gensgade 4. tlf. 1832. Kasserer: F. Holm, Fredhøjs
allé 7.
Afdelingen har i denne måned fået et nyt klub
lokale, idet vi har fået tilladelse til at benytte et
ledigt lokale på Herning bibliotek, her er fjern
varme og vekselstrøm, borde og stole, og så er det
hele gratis, gavmildt udlånt af det kulturelle udvalg
her i byen. — Den 28. var vi på besøg ved telefon
centralen, hvor vi havde en meget interessant aften,
idet vi fik forevist hele den moderne central i alle
dens enkeltheder.
Program:
Den 18. februar: Diskussion om de nye licensbe
stemmelser.
Den 25. februar: FM-modtagere. 50S fortæller.
Den 4. marts: Diskussion om rævemodtagere (evt.
forslag og grej bedes medbragt).
Den 11. marts: Alm. klubaften, bl. a. forberedelse
til Hamborg-turen den 13. marts. Bestyrelsen.
Horsens. Afdelingsformand: OZ8AH, Aage Han
sen, Fugholm 9. Sekretær: OZ2BF, Henning Hansen,
Kaptajn Andersensgade 7. Afdelingslokale: Belys
ningsvæsenets kontor, Gasvej 21. Afd.-adr.: OZ2BF,
Henning Hansen, Kaptajn Andersensgade 7. —
KammeratsKabsaften hver torsdag kl. 19,30.
Afdelingen havde i januar 4 kammeratskabsafte
ner, der i korte træk så således ud: Den første aften
havde vi en sludreaften; der blev diskuteret mange
tekniske problemer, der var opstået ved eksperimenteren i juledagene, alt blev gennemgået og løst på
bedste måde. Den anden aften holdt vi en pakkefest,
hvis overskud går til fastelavnsfesten i marts må
ned. Det var en fin aften. Efter kaffebord og lotterispil var der „20 spørgsmål til professoren", hvor
man morede sig over de morsomme spørgsmål. Afte
nen sluttede med en Hvem ved hvad-konkurrence.
Den tredie aften havde afdelingen besog af arkitekt
Erik Laursen, som holdt et interessant foredrag om
valg af byggegrund og hustype. Det var et meget
lærerigt foredrag. Vi fik alt at vide. lige fra det før
ste spadestik blev taget, til huset stod færdigt til
indflytning. — Alt om lån og materialer blev belyst,
det var ikke småting, vi fik at vide om disse to em
ner. Til slut fortalte arkitekt Erik Laursen om hel
støbte huse, noget helt nyt, men med fremtid i.
Klokken var over 23, før 8AH kunne takke fore
dragsholderen for det udmærkede foredrag. Den
fjerde aften var afdelingen på besøg hos H. O. K. I.,
hvor herr direktør G. Bjørn Riihne gav en inter
essant skildring af, hvorledes en landsomspændende
indkøbscentral er opbygget, og hvordan den virker
i det daglige til gavn for såvel husmoderen som køb
manden. Efter foredraget var vi H. O. I. K.’s gæster
til fælles kaffebord på hotel „Bristol“.

Program:
Hver tirsdag kl. 19—23: Morse- og teknisk kursus.
Torsdag den 18. februar kl. 19,30: Klubaften i loka
let på Gasvej.
Torsdag den 25. februar kl. 19,30: 4JJ fortæller om
planerne for den kommende rævejagtssæson.
Torsdag den 4. marts kl. 19.30: Sludreaften i loka
let på Gasvej.
Lørdag den 6. marts: Fastelavnsfest i håndværkerog industriforeningen i Allégade 16, Horsens. — Fe
sten begynder kl. 18.30 med spisning, og der serve
res: Sild samt svinekotelet med rødkaal. Efter spis
ningen bliver der ca. kl. 20.30 serveret kaffe i det
tilstødende lokale, hvor vi mødes med de medlem
mer, som ikke ønsker at deltage i spisningen. Ad
gangsbillet til fastelavnsfesten fås ved indgangen å
kr. 1,50. For deltagelse i spisningen m/kaffe betales
kr. 6,50 + betj. pr. kuvert.
De, der ønsker at deltage i spisningen, bedes inden
1. marts tegne sig på listen, som findes i lokalet,
eller henvende sig til sekretæren, OZ2BF, Henning
Hansen, Kaptajn Andersensgade 7, eller ringe til tlf.
Horsens 2977. Tegningen er bindende.
Festudvalget har i år engageret „Crazy Band**, der
møder med 4 dygtige unge mennesker, fyldt med
humør; vi kan på forhånd love en god aften. „Pro
fessor Habakuk“ vil ligeledes underholde, og der
bliver dansekonkurrence og meget mere. Vi venter
at se mange af vore kammerater fra nabobyerne til
festen, ligesom vi selvfølgelig venter stor tilslutning
fra vor lokale afdeling. — Vi skal denne aften se
mange xyl og yl. Festudvalget ønsker alle vel mødt
til fastelavnsfest i „Håndværkerforeningen** den
6. marts.
Torsdag den 11. marts kl. 19,30: Klubaften i lokalet
på Gasvej.
Vi mødes i din og min afdeling.
Udenbys kammerater er altid velkomne til for
eningens fester og arrangementer.
73 OZ2BF, sekretær.
Kerteminde. Afdelingen afholder sædvanlig sted
møde hver anden mandag kl. 19, i februar den 8.
og 22.
De ny betingelser for opnaaelse af A-licens, samt
skema til ansøgning herom foreligger, og kan fås
mødeaftenerne.
Nyborg. Afdelingen holdt møde hos OZ7AH „Ra
dio Service** den 5. januar for at vælge en ny for
mand. OZ4MA blev valgt til formand og kasserer,
og OZ5U blev sekretær. Der bliver møde hos
OZ7AH „Radio Værkstedet** hver første tirsdag i
måneden kl. 19,30, og der skal betales 25 øre pr.
måned af de medlemmer, der ønsker at være med
til møderne. Jeg vil takke alle indenfor EDR’s HB
og andre, jeg har været sammen med til møder og
sommerlejre, for godt kammeratskab i ca. 10 år, og
tak til alle indenfor den lokale afdeling for al ven
lighed og godt kammeratskab i disse år.
73 og cuagn OZ5U „Peter".
Odense. Lokale: Allégade 47.
Søndag den 24. januar beså afdelingen elværkets
nye UKB anlæg, hvor vi fik såvel hovedstationen
som anlæget i vognene demonstreret og nøje gen
nemgået af OZ4AA og OZ9VR. Vi vil her gerne
rette en tak til d’herrer.
Program for februar:
Teknisk og morsekursus de 3 første torsdage i
måneden.
Lørdag den 20. februar foredrag af OZ4U, der vil
tale om antenner. Nærmere meddelelse bliver ud
sendt.

Mandag den 22. februar besøg på Set. Knuds gym
nasium.
Torsdag den 25. februar 2 meter aften ved OZ3A.
73. På gensyn. Bestyrelsen.
Sorø. Lørdag den 23. januar afholdtes foredrags
aften, hvor 7T fortalte om ESB. Vi havde fornøjelsen
at se amatører fra alle vore naboafdelinger, og der
blev med stor interesse lyttet til det udmærkede
foredrag, som varede ca. 2 timer; bagefter var der en
livlig diskussion, hvor man drøftede ting af interesse
for de enkelte. Aftenen sluttede med kaffebord, og
alle 30 deltagere var enige om at have haft en sær
deles udbytterig aften.
Næste foredragsaften bliver torsdag den 25. febr.
kl. 19,30, som sædvanlig på „Hotel Sorø“, hvor 7DR
kommer til stede og holder foredrag om oscillatorer
m. m., og vi håber at se så mange amatører som
muligt.
Vy 73 5697.
Vejle. Efter vel overstået jule- og nytårsferie har
vi igen påbegyndt afd.-arbejdet og startede den 1.
februar med vore månedlige mødeaftener, der som
sædvanlig er den første mandag i måneden, møde
sted „Den gamle varmestue", havnen. — Den 23.
januar havde vi en særdeles udmærket nytårsfest
med YL og XYL; der var den rigtige stemning, og
vi blev ved til ud på de små timer. — Vort morse
kursus, der startede for ca. 2 måneder siden, fort
sætter, og det går stadig fint, med god fremgang
for deltagerne! Obs.: Husk nu vor mødeaften den 1.
mandag i hver måned.
Vy 73’s de OZ8HC.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i januar måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6097 - K. Vibe, Scandiagade 14, Randers.
6098 - Torben Rasmussen, Frederiksgade 62,
Horsens.
6099 - B. Hauge Carlsen, Peter Bangsvej 142,
København F.
610C - Jørgen Nielsen, Arnestedet 19, Vanløse.
6101 - Freddy Olsen, Slotsherrensvej 264, 2’ tv.,
Rødovre pr. Vanløse.
6102 - Regnar Jul. Petersen, Egernvej 15, Kølvraa
pr. Karup J.
6103 - Erik Larsen, Næstvedvej 2, Fr.berg, Sorø.
6104 - Bent Jensen, Drost Petersvej 19, Ribe.
C105 - Peter Daugbjerg, Schimmelmannsvej 47,
Charlottenlund.
6106 - Sv. Børge Dein Jensen, Askø.
6107 - Johs. Rudbjerg Nielsen, Roerslev pr.
Blanke st.
6108 - Knud Andersen, Saxogade 55 A 3’ tv., Kbh. V.
6109 - Ulf Holstrup, Dalbyvej 12, Brønshøj.
6110 - Fin Olsen, Tørholmsvej 29, Hjørring.
6111 - Ejnar Andersen, Tomsgaardsvej 101, 1’ th.,
Kbhvn., NV.
6112 - OZ6AS, A. K. Salmonsen, Hundborg pr.
Sjørring.
6113 - Ole Andersen, Hvalsøvej 29, Brønshøj.
6114 - Erling Rosager Lund, Lundsbo, pr.
Lamdrup F.
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6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129

- A. K. Damgaard, Stilledal
28, Vanløse.
- Peder Siggaard, Løgstrup.
- L. K. Sorensen. Nygaardsvej, 40, Esbjerg.
- Soren Larsen. Ramlosevej
25, st., Kbh.,
Ø.
- Aage Gerhardt Sorensen, Tyrsted pr. Horsens.
- Svend Erik Hansen. Agerbæk.
- Richard Helt Olesen, Dalgade 21, Vejle.
- Fl-math. Rich. Breinbjerg, Esk. 726,
flyvestation Karup J.
- Jørgen Mathorne, Havnegade 100.
RudkObing.
- Gunnar Petersen, Tved pr. Svendborg.
- Egon Buur Andersen, Faaborgvej 63,
Svendborg.
- Gunner Frandsen, Janum pr. Skovsgaard st.
- Poul-Erik Andersen, Hillerslev Skotøjs
forretning pr. Højrup F.
- Erik Sørensen, „Bechsminde“, Ubby pr.
Jerslev Sj.
- Walther Hansen, Fælledvej 16 B, Kbh., N.

Tidligere medlemmer:
897 - Egon Kristiansen, Vestergade 12, Sæby.
3600 - OZ8BR, Børge Ravn, Saralystallé 11,
Højbjerg.
4139 - OZ1KW, Bo Villesen, Kratbjergvej 19,
Lillerød pr. Allerød.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

4242

- Radiotelegrafist B. Malmgart, m/t Caroline
Mærsk, c o A. P. Møller. Kgs. Nytorv, Kbhvn.
ex Kbhvn.
4301 - OZ1RP, Hartvig Persson, Storegade 83. Bramminge, lokal.
4320 - Otto Feiborg, Thuresensvej 14, st., Nørresund
by, lokal.
4356 - ex-OZ9PA, Poul Arvid Hansen, 49 Pondfield
Road, Bronxville 8. New York, lokal.
4524 - Søren Jensen, Amtsvej væsenet, Svendborg
ex Sønderborg.
4626 - OZ4YL. fru Gurli Ikjær-Jensen, Rødegaardsvej 60, Odense ex Sønderborg.
4717 - OZ1JM, John Møller, Dyrlundsvej 5, Køge
ex soldat.
4726 - OZ4BP, B. Petersen, Nakskovvej 116, 1., Val
by, lokal.
5112 - OZ2UP, P. O. Jensen, Korsagervej 8, 2 .th.,
Aabyhøj, lokal.
5227 - Mogens Thuesen, Østbanegade 47, 5., Kbhvn.
0., lokal.
5577 - Jens Otto Jørgensen, Grejs Østermark, Jel
ling, lokal.
5704 - 182456/Høst, Høvelte kaserne pr. Birkerød ex
Køge.
5919 - Chr. Tommerup Clausen, Lumbyvej 68,
Odense ex Beldringe.
5972 - Torben Rath, Boks 6, Rudkøbing, lokal.
Rettelse:
618 - OZ4KA, Andr. Kjøller, Rønne, har godtgjort
tidligere at have været medlem af EDR,
hvorfor medlemsnummeret rettes til 259.

OZ
Tidsskrift for Kortbølge-Radio

QTH-RUBR1KKEN
808 - OZ2B, J. Ber, Kramsvad 15, Lyngby, lokal.
880 - J. P. Berg Madsen, Hobrovej 32, 2., Randers,
lokal.
1640 - OZ6BC, Buchholdt-Andersen, Amtssygehuset.
Fakse ex Kbhvn.
1815 - OZ6KR, Knud Høegh, Tranevej, Bremdal,
Struer, lokal.
1909 - OZ4RU, Rudolf Thomsen, Fabrikvej 93, Hor
sens, lokal.
2127 - OZ2CO, Kr. Hvidberg, 102 Stanborough
Green, Welwyn Garden City, Herts., Eng
land, lokal.
2345 - OZ2GJ, Jakob N. Lund, Christiansvej 17, 2.,
tv., Glostrup, lokal.
2717 - S. E. Koch Sørensen, Colbjørnsensvej 41, Ny
købing F. lokal.
3298 - OZ3IB. Ib Kjær-Rasmussen, Otto Rudsgade
17, 2., tv., Aarhus, lokal.
3532 - OZ3GJ, Georg Jørgensen, c/o Kaisers Labo
ratorium. Læderstræde 28, Kbhvn. K. ex
Hedensted.
3686 - P. Nørgaard Outzen, Virum Stationsvej 155,
Virum, lokal.
3778 - OZ2E, Erik Hansen, Ellebakken 19. Ballerup,
lokal.
3900 - OZ3VB, Viggo Berland, Rødovrevej 165, 1., th.,
Vanløse ex Stege.
4140 - OZ9HH, H. A. Holst Pedersen, Kathrinegade 1,
Kolding, lokal.
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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, Nykøbing F. OZ6EP, Einar
Pedersen, sekretær og foredragsmanager, Aalekistevej
211, København, Vanlose. DR319, Berg Madsen, lands
kreds- og DR-leder, Randers. OZ2NU, Rorge Petersen,
Testudvalget og udlandskorrespondent Postbox 335,
Aalborg. OZ9AD, M. N. Nielsen, Arrangementskalende
ren, Set. Hansgade 17, Kobenhavn N. OZ7TS. J. Sorensen,
Gimsing pr. Struer. OZ3XA. A. Hjorth-Jacobsen, Karen
Brahesvej 11 B, Odense.

AmatOrannoncer:
Sendes senest 3 dage før 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 i Fyns Tidendes Bogtrykkeri. Odense.

