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For bevarelsen af vore bånd

Det skulle på dette sted ikke være nødven
digt at give nogen historisk udredning af 
amatørbevægelsens udvikling eller af de fre
kvensområder, der i den samme periode har 
været dens arbejdsmark, og som, såvel inden
for vore egne kredse som udenfor, ret for
ståeligt har fået heftet betegnelsen „amatør- 
båndene“ på sig.

Tildelingen af disse bånd har oprindeligt 
været tænkt som blot og bare en gestus, men 
var den gang — som det stadig bør være — 
en naturlig og selvfølgelig sag.

Udtryk for rigtigheden i denne opfattelse 
har vi set i tilbagegivelsen af licensrettig
hederne efter krigens ophør, samt i genåbnin
gen af de bånd, som under krigen havde væ
ret anvendt til, hvad man populært sagde: 
andre formål.

Som tiden er gået siden da, har forholdene 
på amatørbåndene imidlertid udviklet sig 
derhen til, at de instanser, der på kongres
serne står som lovgivende i det daglige, prak
tiske arbejde, ikke formår at håndhæve disse 
love, eller direkte selv forbryder sig mod de 
samme.

Ind over alle grænser breder sig nu kom
mercielle stationer, militære stationer, BCL- 
stationer. For størstepartens vedkommende 
stationer, der ingen hjemmel har til arbejde 
på disse frekvenser.

Hvor er kongressernes dømmende instan
ser? Rækker deres evner til at opretholde 
ordenen på båndene ikke længere end til ind
kredsningen og afstraffelsen af en for vidt
gående, lille amatør?

Dette er ikke noget specielt dansk stem
ningsbillede.

Forståelsen af den truende fare skaber en 
stigende uro i hele den internationale ama
tørbevægelse, frygten for vor skæbne, når 
om to år den næste International Telecommu- 
nications Union konference skal finde sted.

Hvad skal vi gøre?
Hør her, hvad man siger i sagen i Østrig 

(August nr. 1955. Das DL-QTC side 339):

Resolution.
Betragtningen af amatørbåndene viser i den sid

ste tid en mere og mere overhåndtagende tendens 
til forskellige steder at fortrænge radioamatørerne 
fra deres bånd og til at indsnævre de til amatører
nes rådighed stående sparsomme frekvensområder.

Ydermere høres nu også på de områder, der iflg. 
Atlantic City Konventionen af 1947 udelukkende er 
tildelt amatørerne, — i stigende grad kommercielle, 
og sådanne — ikke amatørmæssigt arbejdende, — 
telegrafistationer.

Således arbejder i 20 meterbåndet ved siden af 
stationer som COY, FOD, WAC60 talrige radiotele
fonistationer (FSK) og også radiofonistationer.

40 meter båndet — d. v. s. de sparsomme rester af 
dette — er allerede for størstepartens vedkommende 
belagt med radiofonistationer, som uden nogen in
ternational ret arbejder der, og med deres store 
energier og store båndbredder gør det amatørmæs
sige arbejde på store dele af båndet umuligt.

80 meter båndet belægges mere og mere af kom
mercielle radiostationer. Gennem den på konferen
cen: „Extraordinary Administrative Radio Confe- 
rence, Geneva 1951“ vedtagne plan, blev blandt 
andet næsten den samlede „Funk des Osterreichi- 
schen Sicherheitsdienste“ henlagt til dette bånd.

De østrigske amatører er derigennem tvunget til 
at tage hensyn til denne tjeneste, hvilket medfører 
omfattende indskrænkninger i amatørtrafikken på 
80 meter båndet.

Det er let at indse, at de i hele denne fremfærd 
liggende tendenser, vil være i stand til, for det før
ste mærkbart at forhindre og indskrænke amatør
radioen i hele verden, dernæst at lamme og til slut 
fuldstændig at tilintetgøre den.

Det er derfor en pligt for alle nationale amatør
sammenslutninger, såvel som for I. A. R. U. gennem 
nødvendigt samarbejde og ved samlet optræden med 
energi at sætte sig imod disse bestræbelser. Det er 
en kendt sag, at de steder, der anviser de forskellige 
tjenester deres frekvenser, stadigt formoder at 
møde den svageste modstand hos amatørerne, og 
derfor i deres frekvensfordeling handler derefter. 
Denne opfattelse må der trædes op imod, således 
at enhver indskrænkning af amatørbåndene og tra
fikken på disse, og enhver belægning af disse bånd 
med andre tjenester vil blive kvitterede med nød
vendige modforholdsregler.

I denne forbindelse sender de østrigske amatører 
en indtrængende anmodning til I. A. R. U. om gen
nem øjeblikkelig henvendelse til den internationale 
frekvensfordelingskommission at udvirke, at der til
deles den østrigske sikkerhedstjeneste andre — 
udenfor 80 meter båndet liggende frekvenser, da 
arbejdet på 80 meter båndet ellers før eller senere 
gøres umuligt.
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Sluttelig regner vi med overfor offentligheden at 
klarlægge amatørbevægelsens tekniske, kulturelle 
og etiske betydning, og gøre offentligheden klart, at 
de umålelige skader, der påføres amatørbevægelsen 
i hele verden og dermed radiosagen i almindelighed 
gennem indsnævring af amatørområderne, i intet 
forhold står til amatørområdernes værdi for de 
andre tjenester.

Amatørradioens fremtid i radio-kommunikationen 
kan kun sikres gennem beslutsom og enig optræden 
af alle amatører.

I denne ånd kalder vi alle til samarbejde.
Kun gennem fælles anstrengelser og alles solidari

tet kan de for videreudvikling og bevarelse af radio
amatørbevægelsens livsnødvendige frekvensområder 
blive sikrede og bevarede.

Det kan og må lykkes, gennem øget aktivitet på 
båndene og et intensivere oplysningsarbejde at for
styrre en udvikling, som ikke blot kan blive livs
truende for radioamatørbevægelsens eksistens, men 
derudover også for alt hvad dens medlemmer har 
opnået i kulturel og etisk henseende.

Alt, hvad vore østrigske amatørkammerater 
her appellerer om, er både som resolution og 
appel synspunkter, som vi danske amatører- 
kan tilslutte os. Men andre synes som vi.

I den ledende artikel i det forannævnte nr. 
af DL-QTC finder vi følgende udsnit:

På 80 m ligger tingene noget anderledes. Dette 
typiske nærtrafikbånd havde tiltrukket et stort 
antal kommercielle og militære regionaltjenester, 
som kun nødigt — og tøvende i de første efter
krigsår — igen frigav disse årelangt benyttede om
råder. Men allerede i 1951 gav Genfer-konferencen 
dem igen rettigheder, selvom tilsyneladende ligebe
rettigede med båndbesidderne. Da følgerne af sol- 
plet-minimum’et tvang alle tjenester til de lavere 
frekvenser, begyndte den store vandring, hvis re
sultater vi dagligt oplever.

Disse tjenester vil aldrig frigive 80 m båndet igen, 
hvis man ikke tvinger dem til indrømmelsen af dets 
ringe, kommercielle kommunikationsværdi.

Det er en glædesløs, nøgtern kendsgerning, hvoraf 
vi må udrede vore konsekvenser. Disse er: Forsvar 
af båndene med alle legale midler. Forsætlige for
styrrelser må undgås.

En stadig intensiv langtidsbelægning' af båndene 
er påkrævet, hvortil Al-forbindelser muligvis må 
foretrækkes, da disses værdi for det ønskede formål 
er større end A3- forbindelser. Det er nødvendigt 
nu at stille personlige interesser i baggrunden. Den 
som ikke, så ofte han kan, arbejder på 80 m, bør 
ikke beklage sig, når der efter I. T. U. konferencen 
i 1957 kun er symbolske rester tilbage til erindring 
om det vi  engang havde.

I et af de sidst ankomne numre af „Ama
teur Radio“, Australien, hedder det:

Nårsomhelst DX’ere mødes, på overfyldte amatør
bånd eller personligt, er der et emne, man kan være 
sikker på vil blive drøftet. Desværre mere med ord 
end ved handlinger. Fælles er vore beklagelser og 
enige står vi imod de „KOMMERCIELLE". Følgende 
oversigt over frekvenser indenfor 7,0 til 7.1 mc — 
„exclusive amteurband" — er uanvendelige i Europa 
iflg. den velkendte DX'er Ake, SM5AQV. der har 
sendt oversigten: 7000, 7005, 7008, 7010, 7018, 7022.

7025, 7030, 7049, 7050, 7062, 7065. 7070, 7075. 7079, 7085. 
7088. 7092, 7096, 7100.

På alle disse frekvenser er BC-stationer blevet 
modtaget og identificeret i Europa.

Vi skal aldrig lade os skræmme ud båndene af  
dem, men skal insistere på vore rett igheder  — vor  
ret  i  1921 såvelsom i  1955.

Altså, lad os gå til aktion. Lad os øge 7 mc aktivi
teten med alle mulige midler: Contests, Scrambles, 
Certificates etc. — etc.

Det er utvivlsomt et almindeligt karakter
træk hos vi danske, at der skal trædes mange 
gange på os, før vi effektivt reagerer, i alle 
tilfælde inden vi når til en fælles reaktion.

Men situationen indenfor vort hjertebarn 
udvikler sig så hurtigt, at reaktionen må 
komme nu, hvis vi skal gøre os håb om, at 
den skal nå at standse den uønskede udvik
ling.

I foråret hjalp en række af stationer os med 
indenfor nærmere fastsat tidsperiode at aflyt
te samtlige amatørbånd, at opnotere andre sta
tioner end amatørernes, deres kaldesignaler, 
arbejdstider og karakteren af trafikken. Et 
ufatteligt tal, når det ses på papiret, gru
vækkende, når vi ser det som skæbnebestem
mende for vor hobby, men ligeså betydnings
fulde som vægtige bilag til en dansk reaktion.

Således som det fra østrigsk side er blevet 
klarlagt, at en fælles international optræden 
må finde sted, anser vi også, at reaktionen i 
de enkelte nationale sammenslutninger må 
vokse videre til den Internationale Amatør 
Radio Union (I. A. R. U.), og for vort, d. v. s. 
de europæiske organisationers vedkommende, 
gennem Region I-bureauet.

EDR har derfor givet sin tilslutning til, at 
Region I afholder sin kongres i 1956, og har 
fremsat ønsket om, at et af hovedpunkterne 
på kongressens dagsorden må være amatør
bevægelsens forholdsregler mod den voksen
de invasion af kommercielle stationer på de 
delte og specielt de ikke-delte amatørbånd, at 
kongressen må gøre alt for at finde frem til 
et fælles standpunkt, som må blive forelagt 
og kraftigt forfægtet på den kommende 
I. T. U.-kongres i 1957.

Vi tror sluttelig, at denne sag er af en så
dan karakter, at det ikke er nødvendigt at 
lodde stemningen for eller imod vore syns
punkter. Vi tror. at vi har enhver aktiv ama
tør bag os, og at vi vil finde forståelse og til
slutning til enhver reaktion, vi vil give udtryk 
for, hvadenten denne kommer som sympati
tilkendegivelse overfor en international fæl
lesoptræden eller som aktion imod enhver re
striktion rettet mod den danske amatørbe
vægelse. Børge Petersen, OZ2NL .
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Et Gitterdykmeter med mange Anvendelsesmuligheder
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

Naar man, som jeg ofte taler med Nybegyn
dere indenfor vor Hobby, er der et Spørgsmaal, 
der ofte bliver stillet mig, og det kan nærmest 
formuleres saaledes: „Jeg vil saa gerne igang 
med at bygge et eller andet, hvad synes du, 
jeg skal tage fat paa, og hvorledes skal jeg 
bære mig ad?“ Jeg svarer altid: „Byg dig et 
godt stabilt Gitterdykmeter, med et passende 
Antal Omraader og en god Kalibrering, det er 
utroligt saa megen Nytte man kan faa af det“, 
og i det følgende skal jeg derfor fortælle, 
hvorledes jeg har baaret mig ad, og hvorfor 
jeg har disponeret som jeg har.

Da der muligvis blandt mine Læsere findes 
nogle, der ikke kender Principet i et Gitter
dykmeter, vil en kort Redegørelse herfor an
tagelig være paa sin Plads: Naar et Rør brin
ges til at svinge, arbejder det normalt i Klasse 
C. Herved opstaar i Rørets Gitterkreds en 
Jævnstrøm, der uden for Røret gennemløber 
dettes Gitterafledning i Retningen fra Katode 
til Gitter. Strømmens Styrke er et Maal for, 
hvor kraftigt Røret svinger. Kobler man nu 
til Rørets Svingningskreds en anden Sving
ningskreds, der er afstemt til samme Fre
kvens, vil den sidste Kreds optage Effekt fra 
den første med det Resultat, at Gitterstrøm
men falder: „aykker“ — hvoraf Navnet. I 
Praksis betyder det, at man kan maale Reso
nansfrekvensen for en hvilkensomhelst Kreds 
i en Modtager eller Sender m. fl. uden at det 
er nødvendigt at have Strøm paa disse, hvil
ket selvsagt er en kolossal Fordel under Op
bygningen. Dette er altsaa Gitterdykmeterets 
oprindelige Opgave, men desuden kan det be
nyttes til en Mængde andre Formaal, som 
senere skal blive gennemgaaet.

Har man besluttet sig til at bygge et Gitter
dykmeter, opstaar saa Spørgsmaalene: hvil
ken Oscillatortype, hvor stor Baandspredning, 
skal man bygge det hele sammen i en Kasse, 
eller maaske hellere dele det i to o. s. v og 
dette gennemgaas i det følgende:

Oscillatortype: Da Gitterdykmeteret skal 
benyttes op til VHF-Omraadet, er det lettest 
at benytte en Colpitts-Oscillator, idet man 
derved undgaar Spoleudtaget; paa den anden 
Side skulde det ogsaa gerne kunne gaa ned til 
ca. 400 kHz af Hensyn til Trimning af MF, 
men da det er nødvendigt at vælge en Kon
densator med ret lille max. Kapacitet af Hen
syn til det første, faar man Vanskeligheder 
med at faa Oscillatoren til at svinge paa de

sidste. Problemet er løst ved at udføre Spole
tilslutningen som vist paa Diagrammet. Til 
de højere Frekvenser over 1,75 MHz udføres 
Spolerne da kun med de to yderste Stikben, 
medens man til de lavere Frekvenser enten 
kan opnaa stor Baandspredning under Bibe
holdelse af Colpitts Koblingen ved at lægge 
passende Kondensatorer parallelt til de to 
variable, eller tage Udtag paa Spolen og der
med forvandle Kredsen til en Slags kombine
ret Hartley-Colpitts. Begge Dele er prøvet i 
Praksis med udmærket Resultat, det første til 
en Kreds for MF-Omraadet og det sidste til 
en Kreds paa 100 kHz, der ved Hjælp af Cl/ 
C2 kan holdes nøjagtigt i Nulstød med Daven- 
try paa den anden harmoniske, hvilket kon
trolleres paa BCL-Spillens Langbølgeomraa- 
de, og derved giver den bedst mulige Kontrol 
af KB-Modtagerens 100 kHz Punkter.

Baandspredning: Skal man have virkelig 
Fornøjelse af sit Gitterdykmeter, maa det ud
føres saa det arbejder med en rimelig Baand
spredning og ikke som f. Eks. et kendt Fabri
kat dækker ca. 2,5 til 250 MHz i 4 Omraader. 
God Baandspredning kræver ganske vist 
mange Spoler, og samtidig umuliggør det at 
kalibrere Gitterdykmeterets Skala direkte, 
saa man altsaa maa benytte en normal 100o 
Skala og lave sig en Kalibreringstabel, men 
denne skal vi alligevel have til et andet For
maal hvorom senere, og indretter man sig 
som her, hvor de valgte Omraader staar i 
harmoniskt Forhold til hinanden, er det saa- 
mænd ikke saa slemt, og det betyder en stor 
Fordel ved det senere Arbejde. Det højeste 
Forhold, man efter min Mening kan gaa til 
mellem højeste og laveste Frekvens indenfor 
et Omraade er 1:2, men som det vil fremgaa 
af Tabellerne, er jeg altsaa gaaet et Skridt
videre   og   har   valgt   Forholdet  1: sqr(2) eller
rettere lidt højere ca. 1:1,48 for at faa lidt 
Overlapning af Omraaderne.

Afstemningskondensatoren: For, indenfor
den valgte Opdeling, at faa den størst mulige 
Baandspredning og samtidig bedst mulige 
Frekvensstabilitet paa de normale Amatør
frekvenser, valgtes en Type med retliniet Ka
pacitetsvariation, altsaa med halvcirkulære 
Stator og Rotorplader. Ved samtidigt at lægge 
den laveste Frekvens for et Amatørbaand ved 
(næsten) fuldt inddrejet Kondensator udnyt
ter man tilfulde denne Kondensatortypes
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Styk l i s t e .
C1/C2 Torotor PP24 8—32 pF R1 50 kOhm
resp. Prahn FLTD 2X30 pF med 6X20 mm Aksel. R2 30
C3 7 pF keramisk Skive. R3 50 »
C4 100 pF keramisk Rør. R4 50
C5 500 pF keramisk Rør. R5 40
C6 og C7 5nF keramisk Rør. R6 20
C8 50 pF keramisk Skive. R7 5
C9 og C10 2X2 μFeller mere. R8 1 »
mA 0,5 mA fuldt Udslag eller mindre. R9 5 >>

Omsk. 0—5 MEC BK-6 eller lignende. R10 100 Ohm

Afbrydere for Net, Tlf. og Mod. 

3 Stk. TS Nr. 8405 el. lign.

V1 955 el. lign.

Øvrige Dele: Se Tekst.

Egenskab at give størst Baandspredning ved 
max Kapacitet. Desværre fremstilles den be
nyttede Kondensator uvist af hvilken Grund 
ikke mere, den var ellers særdeles anvendelig 
til mange Amatørformaal, men muligvis kan 
man være heldig at støve et Eksemplar op og 
ellers maa man tage den i Styklisten anførte 
Erstatning.

Opbygningen: Som Diagrammet viser, er 
Gitterdykmeteret opdelt i to Dele. Dette er 
sket for at gøre det saa alsidigt anvendeligt og 
saa lethaandterligt som muligt. Selve Oscilla
tordelen er bygget i en til Formaalet fremstil
let Kasse, der er gjort saa lille som muligt. 
Kondensatorakselen stikker ud gennem Kas
sens ene Side og forsynet med en normal 100° 
Skala, og paa samme Side er fastspændt et 
Haandtag fremstillet af et Stykke Ebonit
plade, der ligger godt i Haanden. Tillednin
gerne, der er ca. 1 m lange, er udført af tynde 
Plastic Ledninger og snoet sammen til et Ka
bel, der følger Haandtagets indvendige Side 
og ender i en Octalprop fra et kasseret Rør. 
Tallene paa Diagrammet angiver hvorledes 
Forbindelserne er udført, idet der er anvendt 
den normale Nummerering fra 1—8 højre om. 
Aflæsningsmærket til Skalaen, der rager ud 
over Kassen paa de to Sider, er anbragt i 
Hjørnet forneden. Denne Opbygning bevirker, 
at man kan holde Gitterdykmeteret med en 
Haand og dreje Kondensatoren med Tommel
fingeren.

Strømforsyningen er som det ses opbygget 
i en særskilt Enhed. Dette er gjort af flere 
Grunde. For det første opnaar man derved 
det lettest haandterlige Apparat, der mulig
gør at komme til ogsaa paa vanskeligt til
gængelige Steder, endvidere kan Oscillator
delen ogsaa benyttes, hvor der ikke findes 
Strømforsyning fra Nettet, f. Eks. paa aaben 
Mark til Feltstyrkemaalinger hvorom senere, 
og endelig kan Strømforsyningen derved nyt
tiggøres til andre Formaal, naar den ikke skal 
benyttes til Gitterdykmeteret. Det bemærkes, 
at mA Instrumentet er forsynet med Stikben 
der passer i to Bøsninger paa Strømforsynin
gen. Dette muliggør, at Instrumentet let kan 
flyttes til Batteri-Strømforsyning, naar dette 
skal benyttes, eller til andre Apparater, se f. 
Eks. Beskrivelsen af 2 m Senderen OZ Juli 
1954, Pag. 143.

Bemærkninger til Diagrammet.
Som det ses er Cl forsynet med en fast 

Parallelkapacitet C3. Denne tjener to For
maal. For det første tjener den til at holde 
Oscillatoramplituden og dermed Gitterstrøm
men konstant over hele Variationsomraadet, 
hvilket ikke vil være Tilfældet, hvis C3 ude
lades, og derved gøre sikre Maalinger besvær
lige; for det andet tjener den til at hæve 
Begyndelseskapaciteten og opnaa den ønskede 
Baandspredning. C8 med tilhørende Bøsning 
„A" benyttes til at koble Gitterdykmeteret 
kapacitivt til Maaleobjekter, hvor man af den
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Nr. Omraade MHz Form
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

1.75
2.5
3.5
5.0
7.0 

10.0 
14 
20 
28 
40 
56 
80

13. 112
14. 162

2,5
— 3,6
— 5.0
— 7,1
— 10,3
— 14,7
— 20,7
— 29,4
— 41
— 59
— 82 
—118 
—164 
—240

5014 
5014 
5014 
5014 
5013 
5013 

18 mm Ø 
18 mm Ø 
18 mm Ø 
18 mm Ø 
18 mm Ø 
18 mm Ø 
10 mm Ø 
Haarnaal af 4

Spoletabel.
Bevikling 

6X40 + 25 
3X40 + 29 
2X40 + 11 

40 + 18,6 
17X 3 + 2 + 1,8 i 19 Hak 
19 X 2 + 1 , 5  i 20 Hak
22,3 Vi 1 mm Stigning 
12,8 Vi 1 mm Stigning 
7,8 Vi 1 mm Stigning 

4.75 Vi 1 mm Stigning 
3,0 Vi 1 mm Stigning 
1,7 Vi 1 mm Stigning 

Luftbaaren 7 mm lang 
mm Ø 15/23 bred 28/32 hvoraf

Traad Vindg. ialt ca. L
10X0,05 Litze 265 335
10X0,05 Litze 149 148
10X0,05 Litze 91 81
10X0,05 Litze 58,6 40
0,2 2xs 54,8 21
0,2 2xs 39,5 11
0,6 mm emaill 22,3 5,5
0.6 mm emaill 12,8 2,74
0,6 mm emaill 7,8 1,4
0,6 mm emaill 4,75 0,68
0,6 mm emaill 3,0 0,34
0.6 mm emaill 1,7 0,17
1,0 mm forsølvet 1,9 0,085

totale L incl. Bøsningerne ca. 0,04 μH.

Efter at spole Nr. 13 er tilpasset, sikres Vindin
gernes Beliggenhed ved at indskyde en 10 mm bred 
Strimmel Trolitul el. lign. i Spolen og lime Vindin
gerne fast til denne med Trolitullak.

6X40 + 25 betyder, at der vikles 40 Vind. i hver 
af de 6 første Kamre og 25 i det syvende, og til-

16 mm i Bøsning;

svarende for Nr. 2 til 4 incl. Nr. 5 vikles med 3 
Vind. i de første 17 Hak, 2 i det næste og 1,8 i det 
19. Hak. Tilsvarende for Spole Nr. 6. Nr. 7—12 er 
viklet paa Forme med paastøbt Rille med Plads til 
18 Vind., de overskydende paa Nr. 7 er fordelt paa 
de glatte Stykker ved begge Ender af Formen.

5014 og 5013 er normale Prahn Forme.

ene eller anden Grund (f. Eks. Indkapsling) 
ikke kan komme til at benytte den normalt 
anvendte induktive Kobling mellem LI og 
den maalte Kreds. Bøsningen anvendes tillige 
som Antennebøsning ved Feltstyrkemaalinger 
m. v., og af samme Grund er der tillige an
bragt en „Jord“-Bøsning mrkt. „J“. Bøsnin
gerne mrkt. „Tlf“ er beregnet til Tilslutning 
af en normal Hovedtelefon til Modulations
kontrol paa Fone og Medhør paa CW. Anode
spændingen ensrettes som vist af en diode
forbundet Triode (gammelt Modtagerrør), 
men kan naturligvis om ønskes erstattes af 
en Ventilensretter. I Forbindelsen mellem C9- 
C10 og Stel bemærkes Modstanden R9 med 
tilhørende Kortslutningsafbryder. Aabnes 
denne, vil Anodespændingen blive moduleret 
med en 50 Hz Tone, hvilket ofte vil være af 
Betydning, naar Gitterdykmeteret skal benyt
tes som Signalgenerator. Anodespændingen er 
iøvrigt trinvis variabel ved Hjælp af den viste 
Omskifter og Modstandene R3 til R8 incl. 
Dette er nødvendigt for at kunne faa samme 
Gitterstrøm paa de høje som paa de lave Fre
kvenser.

I næste Artikel skal jeg give nogle flere 
Detailler om Opbygningen og eventuelt et 
Par Fotografier af det færdige Gitterdykme- 
ter samt Diagram af Strømforsyning for Bat
teridrift og for Jævnstrøm. Endvidere Anvis
ning paa Benyttelsen til nogle af de mange 
Formaal, Gitterdykmeteret kan benyttes til, 
samt Kalibreringstabeller m. v., der uden 
større Afvigelser skulde passe for Instrumen
ter og Spoler, der er fremstillet i nøje Over

ensstemmelse med de her givne Specifikatio
ner. Til den, der er interesseret i at lave sig 
det beskrevne Gitterdykmeter, vil jeg blot 
henstille at begynde med at lave Spolerne 
efter flg. Tabel og montere disse klar til Brug, 
saa er det overstaaet. Spolerne monteres paa 
Plexiglas-Strimler ca. 14X45X4 mm forsynet 
med 2 Stikben med 19 mm Afstand. Trolitul- 
spoleforme fastlimes paa Plexiglas ved at 
smøre begge Dele med Stenkulsnafta og pres
se Formen fast mod Strimlen til Naftaen er 
fordampet. Paa de to Ender af Strimlen, der 
rager udenfor Stikbenene, indridses Spolens 
Nr. og det Omraade i MHz den dækker, dette 
udføres let med et spidst Passerben.

Rettelse til august OZ
I artiklen om BCI har der desværre indsneget sig 

en alvorlig fejl på tegningen fig. 8b. Der er kom
met en blok for meget på. Den midterste af de tre 
skal uden videre kortsluttes, så passer pengene. Så 
pse foretag den lille rettelse med det samme.

☆
I de små tips for begynderne står der i 2. spalte 

ca. i midten, at man skal lave modtageren så „flad“ 
som muligt. Det skal selvfølgelig være m o n 
t a g e n ,  man skal lave så flad som muligt.

Undskyld! TR.

Gratis
Der findes atter nogle sæt af de norske og sven

ske amatørblade. Så længe lager haves vil der blive 
sendt 2 eller 3 stk. til hver, der sender ønske der
om. — Betingelsen er kun, at medlemsnumret ikke 
bliver glemt! Er numret nemlig ikke angivet, går 
„ordren“ direkte i papirkurven!

73
Kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL, 

Nykøbing Falster.
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Ground-plane antenner
Oversat fra A. R. R. L.’s antennehåndbog.  

Af OZ5KN.

Fig. 2.  Lodret tekst  t i l  kurveblad: forhold mellem  
teoretisk halvbølgelængde og lederdiameter (M).  

Vandret tekst  t i l  kurveblad: forkortningsfaktor (Ka).  
Tekst  t i l  samlet  f ig.:  forko for de i  
praksis anvendte lederdiametre.  Denne kurve an
vendes t i l  enten kvartbølge- ( jordede eller Ground-  
Plane antenner) eller halvbølgeantenner.  Længden  
af kvartbølgeantennen bliver en teoretisk kvart-

bølge multipliceret  med forkortningsfaktoren for en
halvbølgeantenne.

Ved de fleste antennetyper varierer strå
lingsmodstanden afhængigt af antennehøjden 
og antennens beliggenhed til omgivelserne. 
Ved kvartbølge Ground-Plane antennen har 
højden ingen indflydelse på strålingsmod
standen, som derfor kan bestemmes med stor 
nøjagtighed. Dog forudsættes, at antennen i 
systemet er rimeligt klar af andre uvedkom
mende ledere, og at der i den målte impedans 
ikke indgår nogen jordforbindelsesmodstand.

Ground-Plane antennen er som skabt til at 
fødes med koaxialkabel, og det er da også 
denne feedertype, man oftest ser anvendt. 
Flere tilpasningsmetoder er anvendelige. Hvis 
antennelængden kan justeres til resonans, er 
systemet med benyttelse af stub godt egnet.

Den rigtige længde, Lr, for radialerne be
stemmes på samme måde, dog bliver forkort
ningsfaktoren, Ka, en anden, hvis man til 
radialer bruger en anden diameter. Antenne 
og radialer kan nemlig udmærket laves af 
forskellige materialetykkelser. Længden gæl
der fra radialernes centrum til spidsen af en 
radial.

Når systemet er korrekt i resonans, går 
man ind på kurven fig. 3 og finder her strå
lingsimpedansen for antennesystemet. Ved 
hjælp af den fundne impedans og efterføl
gende formel bestemmes standbølgeforholdet:

hvor Zo er den karakteristiske impedans i 
det anvendte koaxialkabel og Hr er impedan-

Fig.

åben

Dette er vist på fig. 1. Længden af antennen 
„La“ bestemmes ved at multiplicere den teo
retiske kvartbølgelængde, udledt af middel- 
arbejdsfrekvensen, med forkortningsfaktoren 
fra kurvebladet fig. 2. Til grund for forkort
ningsfaktoren ligger forholdet „M“, som er 
forholdet mellem den teoretiske halvbølge
længde og den anvendte lederdiameter. „M" 
kan udregnes af nedenstående:

M =150000/FD

hvor F frekvensen i Megaherz,
D - lederdiameteren i millimeter.
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Fig. 4.  Lodret tekst  t i l  
kurveblade: Zo/Zr eller
standbølgeforhold.
Vandret tekst  t i l  kurve
blad: længde i  bølgelæng
der.  Tekst  t i l  samlet  f ig.:  
anbringelsespunkt og  
længde af  åben stub som  
funktion af  standbølgefor
holdet.

Fig.  3.  Lodret tekst  t i l  kurveblad: forholdet mellem  
teoretisk halvbølgelængde og lederdiameter (M).  

Vandret tekst  t i l  kurveblad: strålingsmodstand ved  
resonans (Rr).

Tekst  t i l  samlet  f ig.:  strålingsmodstand i  en Ground-  
Plane antenne som funktion af  M. De opgivne vær
dier anvendes,  når antennen er justeret  t i l  resonans
længden som opgivet  ved forkortningsfaktoren i  f ig.  
2. For centerf  ødede halvbølge antenner skal mod

standsværdierne multipliceres med 2.

sen udledt af kurvebladet fig. 3. Længden af 
den åbne tilpasningsstub og dennes afstand 
fra antennen kan tages fra fig. 4. Størrelserne 
her er elektriske, ikke fysiske længder, og må 
derfor forkortes på basis af forkortningsfak
toren i det anvendte transmissionskabel.
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Et T-formet samlingsled kan bruges til at 
koble stubben til selve fødeledningen. Hvis 
stubben er udsat for vind og vejr, skal den 
åbne ende omhyggeligt lukkes med gummi 
eller plastic for at hindre indtrængen af fug
tighed.

En anden tilpasningsmetode, særlig anven
delig til små antenner (fra 28 MHz og højere) 
anbragt på toppen af en mast, går ud på at 
afkorte antennen, så at den udviser en vis 
værdi af kapacitiv reaktans på arbejdsfre- 
kvensen. Antenneterminalerne shuntes der
efter med en induktiv reaktans, der udformes 
enten som en spole eller lukket stub, for at 
udligne den ved afkortningen ødelagte reso
nans og samtidig transformere strålingsmod
standen til den for fødekablet bedst egnede 
værdi. Denne metode er vist i fig. 5.

Det første skridt i fremgangsmåden er at 
beregne M og bestemme resonanslængden af 
antennen (La) og radialerne (Lr) og også strå
lingsmodstanden (Rr) ved resonanslængden, 
som tidligere beskrevet. Derefter går man ind 
på kurven i fig. 6 og finder her ændringen i 
reaktans pr. 1 °/o ændring i længde (Kx) som

2 J 4 6 7 6
Fig. 6.  Lodret tekst  t i l  kurveblad: forholdet mellem  
teoretisk halvbølgelængde og lederdiameter ( M ) .  

Vandret tekst  t i l  kurveblad: reaktansændring i  Ohm  
for 1 % ændring i  længde.

Tekst  t i l  samlet  f ig.:  ændring i  reaktans for procent
vis ændring i  antennelængde, som funktion af  De  
opgivne værdier er for kvartbølge Ground-Plane  
antenner og skal multipliceres med 2 for  
antenner.  Reaktans er induktiv,  hvis antennen er  

længere end resonanslængden, kapacit iv hvis kortere.
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funktion af M. Eftersom antennen skal af
kortes, må man gå trinvis til værks. Den 
virkelige strålingsmodstand vil, efter at an
tennen er rigtigt afkortet, være

hvor Ro = strålingsmodstanden efter af
kortningen,

Zo = karakteristiske impedans i den 
benyttede feeder.

Den rigtige værdi af kapacitiv reaktans i 
den afkortede antenne er givet ved 

Xa = SRo Ohm, 
hvor Xa er kapacitiv reaktans i antennen og

Den antennelængde, som giver den rigtige 
kapacitive reaktans er

hvor La er den krævede antennelængde og

Den selvinduktion, som kræves shuntet 
over antenneterminalerne for tilpasning til 
fødekablet, er givet ved

hvis det ønskes, kan denne reaktans bestå af 
en spole med den fornødne selvinduktion, der 
findes af formlen:

hvor L er selvinduktionen i mikrohenry og 
F er frekvensen i megaherz. I tilfælde af, at 
man vil benytte en kortsluttet stub som vist 
i fig. 5, bliver stublængden

hvor Ls er stublængden, V er forkortnings
faktoren i stubkablet og L er længden af 
stubben i elektriske grader, på grundlag af 
Xs. L er lig med vinklen, hvis tangent er 
Xs Zs, hvor Zs er den karakteristiske impe
dans i stubben.

Tilpasningsarrangementet vist i fig. 7 er en 
genvej over den netop beskrevne metode, 
idet antennen’s længde ikke behøver exakt 
justering. Længden skal nok afkortes, så at 
den udviste reaktans bliver kapacitiv, men 
en hvilken som helst rimelig længde kan 
bruges. Dette system er særligt brugbart på 
lavere frekvenser, hvor det ikke er muligt at 
opnå en højde i nærheden af en kvart bølge
længde (3,5 MHz).



Transistor voltmeter
Af N. Potok og McF. Wales i Electronic Engineering august 1955.

Oversat af OZ7PL.

Transistorer er på grund af deres beskedne 
størrelse og små strømkrav særdeles vel
egnede til at indgå i små måleapparater. I 
det følgende behandles muligheden for an
vendelse af transistorer i stedet for rør i et 
rørvoltmeter. I det eksperimentelle voltmeter, 
hvor der anvendes en transistor til strømfor
stærkning, er der opnået en indgangsimpe
dans på adskillige M Ω samtidig med, at 
effektforbruget er mindre end 3 mW fra et 
3 volt tørbatteri.

Grundlæggende betragtninger.
Et rørvoltmeter har tre vigtige kendetegn, 

der direkte følger af røregenskaberne:
a) Stor følsomhed.
b) Stort frekvensområde.
c) Høj indgangsimpedans.
De hidtil udviklede transistorers anven

delse er begrænset til et snævert frekvens
område. Den lave indgangsimpedans, der her 
er en ulempe, kan afhjælpes, når transistoren 
betragtes som en strømforstærker. Da det er 
muligt at opnå strømforstærkning på 50 X 
med transistoren OC71, vil det kun være 
nødvendigt at trække en strøm på 1 uA fra 
måleklemmerne, når det efter transistoren 
følgende meter har fuldt udslag for 50 uA. 
På denne måde er det muligt at opnå en ind

gangsimpedans på op til 1 M Ω/V, hvilket 
kommer på højde med ordinære rørvolt-

Fig. 1DC voltmeter.

DC voltmeter.
I fig. 1 er vist et diagram af et DC volt

meter, hvor den anvendte transistor, type 
OC71, er koblet med fælles emitter, så at der 
opnås en strømforstærkning paa 50 X.

Kalibreringskurver for to forskellige vær
dier af RI er vist i fig. 2. Modstand R tjener 
til nulstilling af instrumentet. De punkterede 
og de fuldt optrukne kurver gælder for col- 
lectorspændinger på henholdsvis 1,5 V og 3 V. 
Det ses, at kalibreringskurverne er rette og 
stort set uafhængige af collectorspændingen, 
således at ændringer i batterispændingen har 
en forholdsvis ringe indvirkning. Voltmeteret 
har været holdt i drift i timevis uden mærk
bare udslagsforskydninger, ligesom det ikke 
har været muligt at opdage korttidsforskyd
ninger. Det er kun nødvendigt at justere 
modstand R1 ved udskiftning af transistoren.

Antenneimpedansen tilpasses feederens im
pedans ved at justere udtagene på L. Som en 
foreløbig justering, før man tilslutter feede- 
ren (2), finder man ved hjælp af gitterdyk- 
meter det punkt (1), hvor antennen har reso
nans for den ønskede arbejdsfrekvens. Der
efter tilsluttes feederen forsøgsvis et punkt 
på spolen (2), der giver minimalt standbølge
forhold, hvilket kan konstateres med en 
standbølgemåler. (Se EDR’s håndbog side 
426). For at bringe standbølgeforholdet ned 
til 1—1 vil det sædvanligvis være påkrævet 
atter at justere antenneudtaget (1) og måske 
yderligere feederudtaget (2), idet justerin
gerne i nogen grad griber ind i hinanden.

Denne metode svarer til, at man har en 
parallelkreds med høj impedans og ved hjælp 
af udtag opnår tilpasning til lavere impedans, 
hvilket de fleste amatører ofte benytter sig 
af, f. eks. ved enkelttrådsfeederens tilslutning 
til afstemningskredsen.
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Fig 2.  Kalibreringskurver for DC voltmeter.

AC voltmeter.
På grund af transistorens dårlige frekvens- 

karakteristik blev det besluttet at anvende 
ensretning før forstærkning. Med det i fig. 3 
viste kredsløb blev der opnået ganske gode 
resultater, men selv om den anvendte germa
niumdiode GEX56 har en høj spærremod
stand, var indgangsimpedansen kun 200 kΩ

—i|i|—i

Fig. 3.  AC voltmeter.

For at opnå en forøgelse af indgangsimpe
dansen blev en stor modstand anbragt i ind
gangen som vist i fig. 4.

Fig. 4.  AC voltmeter med høj indgangsimpedans.

Det er muligt at justere voltmeterets føl
somhed ved hjælp af modstand RI eller R2. 
Indgangsimpedansen er stort set bestemt af 
R1. I fig. 5 er vist kalibreringskurverne for 
R1 — 1 MΩ,2 MΩ og 4 MΩ når indgangs
signalet har en frekvens på 1 kHz. For at 
kunne bibeholde en fælles skala for alle om
råder er det nødvendigt at shunte meteret 
med et passende valgt sæt modstande R2, der 
skiftes samtidigt med modstandene R1.

Fig. 5.  Kalibreringskurver for AC voltmeter.

Frekvenskarakteristikken for dette kreds
løb er vist i fig. 6 svarende til 10 V området. 
(R1 = 2 MΩ).

Yderligere eksperimenter viser, at en for
øgelse af R1 udover 5 bevirker en for
ringelse af frekvenskarakteristikken, hvorfor 
det ved større spændinger er bedre at for
mindske R2, så at meteret shuntes kraftigere.

Fig. 6.  Frekvenskarakterist ik for AC voltmeter.

Der er endvidere foretaget eksperimenter 
med et kredsløb, i hvilket der anvendes trans
formatorindgang. Se fig. 7. Den anvendte 
transformator havde dog en middelmådig 
frekvenskarakteristik.

Fig.  7. AC voltmeter med

Kalibreringskurverne for områderne 15 V 
og 50 V er vist i fig. 8 (indgangssignalets fre
kvens er 1 kHz), og i fig. 9 er vist en fre
kvenskarakteristik for 50 V området.

Med det ovenstående transformatorkoblede 
voltmeter fandtes de i fig. 10 viste kalibre- 
ringskurver for områderne 100 V og 250 V,
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UDKOMMET:

Vejen til sendetilladelsen
2. udgave

med stærkt udvidet stofmængde i praktisk opsat rækkefølge

Bestil bogen hos Deres boghandler

eller

indbetal kr. 12,50 på EDR’s girokonto nr. 221 16

Fig. 9.  Frekvenskarakterist ik for AC voltmeter  
med transf  or mat or indgang.

Fig.  10.  Kalibreringskurver for AC voltmeter  
ved 50 Hz.

når indgangssignalet har en frekvens på 50 
Hz og Eb = 3 V og 1,5 V.

Eksperimenterne har vist, at det er muligt 
at bygge et voltmeter med høj indgangs
impedans ved hjælp af en transistor. Et så
dant voltmeter vil ikke fylde meget mere end 
selve instrumentet, hvis der anvendes små 
komponenter og batterier, og det lave effekt
forbrug (1 mW) sikrer batterierne en lang 
levetid.

Fig. 8.  Kalibreringskurver for AC voltmeter  
med transformatorindgang.
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Lidt 70 cm snak, især med henblik på rørene
Af OZ8T.

Da 70 cm båndet den 15. december 1952 
var blevet åbnet for danske amatører, skrev 
OZ7G, Gerhard Hansen, i OZ, januar 1953 på 
side 10:

„Ultrakortbølgebåndet på 70 cm, 432—438 
MHz, er åbent for danske kortbølgeamatører 
siden 15. december 1952, da autoriteternes til
ladelse forelå. Endnu har kun få OZ-amatører 
nået resultater på båndet, idet det er vanske
ligt at starte på, da tekniken er noget vanske
ligere end på lavere frekvenser. Men båndet 
er yderst interessant, og resultaterne på 2 
meter har været så gode, at man på forhånd 
kan regne med, at de, der virkelig vil gøre 
et stykke arbejde for 70 cm, vil kunne vente 
fremragende gode resultater af deres eksperi
menter. Det skulle ikke være vanskeligt, når 
forholdene er til det, at nå ud på 200—300 km 
distance på 70 cm.“

De OZ-amatører, der siden da har eksperi
menteret på båndet, har fået bekræftet, at 
båndet vel er værd at arbejde på med store 
signalstyrker, ringe forstyrrelser, interessant 
teknik og overraskende rækkevidder. Det er 
især de meget effektive, ganske små retnings
antennesystemer, der nærmest ingen ting fyl
der, der fanger interessen.

Da det er denne artikels hensigt at forsøge 
at stimulere interessen for at arbejde på dette 
nye bånd, hvor bl. a. så mange engelske ama
tører har fundet en tumleplads, kan det sik
kert have interesse indledningsvis at se på 
„hvor man kan finde noget om 70 cm“ i OZ 
foruden det righoldige afsnit, OZ9ROS skrev 
i „Kortbølgeamatørens Håndbog 1950“ på si
derne 268—296. OZ har bragt disse artikler:

Start på 70 cm, OZ7G, 1953, 1, 10.
Beregning af lecherkredse, OZ8PM, 1953, 

2, 34.
Tips vedr. start på 70 cm, OZ7G, 1953, 3, 51.
VHF-stationers rækkevidde, OZ8O, 1953, 

7, 134.
Udbredelsesforhold for VHF, OZ2KQ, 1953, 

12, 253.

Antenner og transmissionslednin
Antenner, OZ7G, 1953, 1, 14.
24 element beam for 432 MHz, OZ9R, 1953, 

6, 114.
Impedanstransformation ved foldede dipo

ler, OZ9ROS, 1953, 9, 178.
VHF Balun, OZ9R, 1954, 1, 4.

Modtagere:
Modtagerkonstruktion, OZ7G, 1953, 1, 11.
Convertere, OZ7G, 1953, 1, 12.
Modtager for 70 cm, OZ7G, 1953, 3, 52.
En koaxialkreds converter til 432 MHz, 

OZ9R, 1954, 2, 39.

Oscillatorer:
En UHF-oscillator af butterfly-typen, 

OZ3JA, 1954, 8, 162.

Sendere:
Sender for 70 cm, OZ7G, 1953, 3, 51.

I artikelserien om moderne senderrør om
tales i OZ, september 1953 side 173, to af de 
mest moderne Philips senderrør for dette fre
kvensbånd, nemlig QQE 03/20 og QQE 06/40 
(svarende til henholdsvis de amerikanske AX 
9910-6652 og AX 9903-829B).

Philips-rørene kan på 70 cm aflevere disse 
output:

Kl. C telegrafi Kl. C ag2 modulation

QQE 03/20 25 13 W
QQE 06/40 34 18 W

På disse frekvenser er det for amatørfor
mål i reglen ikke nødvendigt med så store 
effekter, og derfor skal der senere også om
tales en sender med mere beskedent output 
med nogle af nedenstående mere QRP-præ- 
gede rør.

De rør, der vil blive behandlet i det føl
gende, er:

DC 70, en subminiature-triode for batteri
drift, der kan arbejde som oscillatorrør op til 
500 MHz (60 cm).

EC 80, en højstejl triode (novalrør), der kan 
arbejde som forstærker op til 500 MHz.

EC 81, en triode (novalrør), der specielt er 
beregnet for oscillatorformål op til 1200 MHz 
(25 cm). (Fortsættes).

Amatør søges.
Et herværende firma har fra en forretningsfor

bindelse i Guatemala fået anmodning om at udvirke 
forbindelse med en dansk amatør. — Er der et af 
vore medlemmer, der har lyst — og evt. station — 
til at sætte sig i forbindelse med vedkommende pr. 
brev eller radio, så er adressen: El Sr. Radioama- 
teur c/o Sra. Martha de Maza, „La Puerta del Sol“, 
7a, Av. Prolong.. Ciudad de Guatemala, Guatemala,
C. A. — eller til postbox 79, København.

73 de 6EP.
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Kvægsølvdampensretterrør før højspænding til senderrør

Til forsyning af senderrør med anodestrøm 
af høj spænding byder kvægsølvdampensret
terrør en økonomisk løsning på omformning 
af vekselstrøm til jævnspænding.

Kvægsølvdampensretterrørene er den af de 
to typer rør med varm katode, der er fyldt 
med en luftart for at nedsætte spændingsfal
det mellem anode og katode, der foretrækkes 
af amatørerne; den anden type, hvor fyld
ningen er foretaget med en ædel luftart,
Xenon, er forbeholdt anvendelse under sær
lige omstændigheder, især temperaturforhold, 
idet disse er i stand til at arbejde under om
givelsestemperaturer, der spænder fra - 55 

C til + 75 °C. De kan i modsætning til 
kvægsølvdampensretterrørene afgive strøm 
straks efter, at katoden er kommet på tempe
ratur.

Kvægsølvdampensretterrørene indeholder 
mættede kvægsølvdampe, og så længe rørene 
er kolde, er kvægsølvet hovedsagelig i form 
af flydende kvægsølv på rørets bund, og 
damptrykket er for lavt til, at røret kan ar
bejde. Derfor må røret forvarmes for at for
øge damptrykket så meget, at udladningen, 
der finder sted mellem anode og katode, kan 
ske uden at beskadige katoden. Denne for- 
varmning sker ganske simpelt ved at koble 
glødetråden ind, og i løbet af fra 15 sekunder 
til 10 minutter — afhænger af rørets type — 
er damptrykket tilstrækkelig højt til, at røret 
kan føre anodestrøm. Damptrykket afhænger 
af temperaturen på det koldeste sted i røret, 
og det må på den anden side heller ikke blive 
så højt, at røret bliver upålideligt i sin funk
tion.

Dette betyder, at glaskolbens temperatur, 
der i høj grad afhænger af omgivelsestempe

Grænseværdier Maximaldata ved dobbelt
ensretning, 2 rør

Omgivel
sestem
peratur

oC

Maximal
mod-

spæn
ding
kV

Middel 
anode 
strøm 
pr. rør 

mA

Output 

V mA

Translormer-
spænding

Ve ir.

Gløde
tråd

V A

Dimen
sioner

h diam. 
m m

DCG 1/250 10-40 3 250 950 500 2 X 1060 4 2,5 98 48

DCG 4/1000G 15-40
15-50

10
2

250
500

3150
630

500
1000

2 X 3500 
2 X 700 2,5 4,8 142 49

DCG 5/5000GB 15-40
15-55

13
5

1500
1750

4100
1600

3000
3500

2 X 4600 
2 X 1750 5 7 206 52

raturen, må holdes indenfor en nedre og en 
øvre grænse; for amatørerne vil dette i prak
sis sige, at der skal være en rimelig ventila
tion af det rum, rørene befinder sig i. Med 
andre ord kan man ikke kritikløst lukke rø
rene inde i en tætsluttende kasse med andre 
varmeudviklende komponenter.

DCG 1/250DCG 4/1000 G. DCG 5/5000 GB

De fleste amatører kender de to populære 
amerikanske typer 866A og 872A; disse rør 
findes også bl. a. i Philips’ række af kvæg
sølvdampensretterrør, hvor de tilsvarende 
typer hedder henholdsvis DCG 4/1000G og 
DCG 5/5000GB. Men desuden har Philips et 
lille rør, der er fuldt tilstrækkeligt til de fle
ste amatørformål, nemlig DCG 1/250. På foto
grafierne er de tre typer gengivet.

De vigtigste data er at finde i nedenstående 
tabel.

—8T—
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Til  venstre og i  midten: Marchen  
gennem byen. Til  højre: Foran  
Bechs Hotel ,  fra v.  SM6NY,  
SM6BQY, OZ1BP’sXYL, SM6?,

OZ2NU og XYL, OZ6PA og en  
svensk XYL.

SM/OZ-stævnet i Frederikshavn
Det i de sidste numre af „OZ“ omtalte stævne i 

Frederikshavn den 14. august vil gå over i lands
delens historie som skelsættende for aktiviteten 
heroppe. Det blev en storartet dag.

Strålende sol og byfest for Tordenskjold bidrog 
til, at der allerede fra starten lå en baggrund af 
stemning, som det måske nok var taknemligt at 
bygge videre på. Men mon ikke Tordenskjold trods 
alt var trådt lidt i baggrunden, da Frederikshavns 
Matros-gutte-orkester efter at have spillet ved 
„Sessan“s ankomst, og de nogle og tredive svenske 
amatører var blevet modtaget, satte sig i spidsen 
for disse og de efterhånden ligeså mange OZ-ama- 
tører, med klingende spil marcherede fra havne
pladsen op gennem byen til Bech’s Hotel. Da kapi
tulerede vore svenske venner omgående.

Dagens velgennemtænkte program fik således en 
god begyndelse og gennemførtes iøvrigt punkt for 
punkt lige så heldigt. Først med frokost på Bech’s 
Hotel, senere buskørsel til de skønneste steder i 
Frederikshavns omegn, samling i „Møllehuset" ved 
Vandværksskoven — med inspirerede taler af den

svenske leder SM6ID og vor egen landsformand 
OZ6PA om vilkårene for henholdsvis svensk og 
dansk amatørradio i dag. Fængslende beretning af 
SM8CWC om en verdensomsejling med det svenske 
marinefartøj „Elvsnappen" og om mødet med ama
tører i mange verdensdele.

Det vil føre for vidt at komme ind paa alle detal
jer af dette store arrangement, men fastslås skal 
det, at stævnet både i detaljer og i sin helhed var 
et skoleeksempel på, hvorledes praktisk nordisk 
samarbejde skal gennemføres.

Det var et stævne, som forud havde skabt nervø
sitet og spænding hos vore frederikshavner-venner, 
men som de nu bagefter kan være fuldt tilfredse 
med; det opfyldte alle forventninger blandt samt
lige deltagere fra begge sider af Kattegat. Det var 
så stort og givende, at det ikke vil blive stående 
som et enkelt, tilfældigt arrangement, men tvært
imod vil blive udgangspunkt for et større praktisk 
samarbejde tværs over Kattegat, og hvad der også 
er af betydning: mellem de nordjydske amatører 
indbyrdes.

Til lykke med det, Frederikshavn! OZ2NU.

BOGANMELDELSER
Single Sideband Technique,  Jack N. Brovon,  

W3SHY, CQ Technical Series,  112 sider,  pris  
12,85.  — Flensborgs Forlag, Ringsted.

Det foreliggende hefte er tænkt som håndbog for 
ESB-amatører, såvel vordende som viderekomne. 
Det indeholder en mængde nyttigt stof.

Forfatteren er kendt fra adskillige artikler i QST 
og CQ, bl. a. om krystalfiltre. Han er en rutineret 
skribent, der har evnen til at skrive underholdende 
og klart. Hans facon er typisk amerikansk: praktisk 
og instruktivt, ikke tynget af teori, men alligevel 
ikke så „populært", at det går nævneværdigt ud 
over kvaliteten. Efter en kortfattet gennemgang af 
det teoretiske grundlag følger en række praktiske 
konstruktioner: modtager-adaptors for ESB, exci- 
tere såvel efter filter- som faseprincippet, lineære 
forstærkere, TR-switches (antenneskiftere uden re
læer), talestyret break-in. balancerede modulatorer. 
Krystalfiltre, HF- og LF-fasedrejningsfiltre. måle
teknik i forbindelse med ESB-sendere etc. Bl. a. 
finder man den populære multiphase-exciter ret 
indgående beskrevet.

Bogen er velskreven og kan anbefales alle ESB- 
interesserede.

Single Sideband for the Radio Amateur,  
A. R. R.  L. ,  176 sider,  pris 13,85.  — Flensborgs  
Forlag, Ringsted.

Det er snart otte år siden, det første ESB-stof 
fremkom i QST. I den forløbne tid er det et betyde
ligt antal artikler, der har set dagens lys. Mange 
har været af en sådan kvalitet (bl. a. Norgaards, 
Grammers og Villards „klassiske" artikler), at det 
ville være synd og skam, om de skulle forsvinde i 
glemsel, således som det oftest går med avis- og 
tidsskriftstof.

A. R. R. L har i konsekvens heraf samlet alt det 
stof, der har bevaret sin aktualitet, bearbejdet ma
terialet således, at gentagelser undgås og udgivet 
det i bogform. Det er således ikke nyt stof, man 
skal vente at finde. På den anden side er det, selv 
for dem. der holder QST, en stor behagelighed at 
have stoffet samlet. Skulle man kritisere noget 
måtte det være, at bogen — som en følge af den 
måde, den er blevet til på — har mistet lidt i 
overskuelighed. Som opslagsbog kan den derfor til 
at begynde med være lidt langsom at bruge. Men 
er man først blevet forti'olig med den, spiller det 
mindre rolle. Et stikordsregister bagest i bogen 
hjælper også. Efter denne indvending skynder vi os 
at fremhæve de forbilledligt klare artikler, som det 
er en sand fornøjelse at læse. OZ7BO.
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TR AFFIC - DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NU 
Hertil  sendes senest  den 28. i  md. alt  stof  vedrørende tester.  

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7BG 
Section-manager: V.H.F, arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

Kalenderen
17.—18. sept. WAEDC CW (OZ side 134—135).
24.-25. sept. WAEDC fone (OZ side 134—135).
1.—2. okt. SM-OZ-Landskamp.
1.—2. og 9. okt. Hjemmetest 2 m.
8.—9. okt. DM i rævejagt.
22.-24. okt. Int. DX Contest (OZ side 133) FONE. 
29.—31. okt. Int. DX Contest (OZ side 135) CW.

Traffic-Department.
Det meddeles at Tr Dept. efter opfordring har op

rettet post-giro-konto og har fået. nr. 98 588, som 
fremtidigt bedes benyttet ved indbetaling til Tr. D. 
under adresse: Børge Petersen, Dybbrogaard, Gl.
Hasseris.

Endvidere kan meddeles, at Tr. Depts. telefon nr. 
er ændret fra Skalborg 155 B til Skalborg 255.

Diplomas Fallas Valencia.
Vi har tidligere haft lejlighed til at henlede op

mærksomheden på et spansk diplom, der løb i en 
kortere periode i forbindelse med en form for kon
gres og forelæsninger i Valencia. Det er nu oplyst 
overfor os, at OZ7SN, København, var blandt de, 
der var så heldige at opnå diplomet. Tr. Dept. gra
tulerer.

Årets HB 22-contest
opnåede meget stor deltagelse, ikke mindst må man 
beundre HB’ernes egen aktivitet, idet ikke mindre 
end 130 schweitziske stations deltog sammen med 
138 andre europæiske stationer samt 26 udenfor 
Europa.

Topscorer blev utrættelige HB9EU med 372 for
bindelser på 23 timer og ialt 138,033 points. Den dan
ske beskedenhed viste sig i resultatlisten, hvorfra 
vi henter følgende uddrag:
Nr. 67 OZ7CP. 22 forb. og 1122 points.

„ 86 OZ4X. 15 forb. og 540 points.
„ 91 OZ7BG. 12 forb. og 360 points.
„ 107 OZ2NU. 5 forb. og 50 points.
„ 110 OZ9BR. 3 forb. og 18 points.

OZ7BG
var ene om at repræsentere OZ i VK/ZL contestens 
resultatliste, og med samme klædelige beskedenhed 
som ovenfor, idet det ialt blev til 28 points på CW 
og 2 points på Fone.

Første europæiske DX-contest 
WAEDC 1955

I de to forudgående numre af „OZ“ har vi bragt 
reglerne for den forestående WAEDC-contest, og 
skal her til afslutning på denne gennemgang som 
lovet bringe eksempler på log-føring. For at in
teresserede læsere kan få den fulde forståelse af 
fremgangsmåden, tillader vi os også — og til ind
ledning — at bringe eksemplet på en log fra en 
ikke-europæisk station, i dette tilfælde W8PQQ: 

W8PQQ beslutter at sende et QTC kl. 0015 netop 
som man har udvekslet tal-gr. med GM2FHH. Det 
er hans første QTC indeholdende fem retur-rap. 
Derfor sender han følgende tekst: — QTC 1/5 — 
0001/EA1 AB/001 — 0004/LA4ZC/004 — 0007/OH2YV/ 
007 — 0009/PAoGN/005 — 0012/I1ALU/008. — Kombi
nationen af den første QTC serie fra W8PQQ er vist 
i rubrikken kaldet QTC group. I rubrikken QTC 
sent to kan det konstateres, at modtageren af serie 
nr. 1 er GM2FHH.

Antager vi at W8PQQ nu ville udregne sin points
sum på grundlag af det viste, skal han benytte føl
gende fremgangsmåde: 16 QSO’s plus 5 QTC’s plus 
9 QTC’s = 30 points gange 16 lande = 480. Hans 
resultat ville derfor være 480 points.

Som eksempel på logføring for en europæisk sta
tion, kan vi bringe uddrag af GM2FHH’s log: 

Modtagelsen af QTC indføres linie for linie som 
vist i omstående eksempel. QTC-serie-nr. og antal
let af QTC’s, der er modtaget, anføres i QTC-ru- 
brikken. En midlertidig udregning for GM2FHH 
ville give følgende resultat: 6 QSO’s plus 5 QTC’s 
= 11 points gange 6 lande = 66 points som resultat.

G MT CALL MC SENT RCVD QTC
group

QTC 
sent lo

0001 EA 1 AB 14 579001 589001 1
0004 LA 4 ZC 14 569002 579004 1
0007 OH 2 YV 14 569003 569007 1
0009 PA 0 GN 14 579004 589005 1
0012 I1ALU 14 589005 579008 1 1
0015 GM 2 FHH 14 569006 569006 2
0020 F 3 MS 14 559007 579009 2
0025 HB 9 X 14 579008 579011 2
0030 HB 9 X 7 569009 559012 2
0032 OZ 7 BO 7 579010 569010 2
0038 CT 2 BO 7 569011 589008 2
0040 OK 1 HI 7 579012 579010

0042
0046
0051
0057

F 9 QV/FC 
SM 5 AQW 
F 3 MS

7
7
7

569013
579014
569015

569014
589018
559016

2
2
2 2

OK 1 Hl 14 579016 589013
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GMT CALL
MC

NR NR/QTC QTC

QSO QTC QSO QTC SENT RCVD GROUP NUMBER

0002 W 1 HA 14 589001 579001
0004 VO 6 U 14 569002 569001
0006 KP 4 CC 14 579003 579002
0008 VP 9 BL 14 569004 579003
0011 W0UNZ 14 569005 569002
0015

0001
0004
0007
0009
0012

W 8 PQQ
EA 1 AB 
LA 4 ZC
OH2VV 
PA0GN 
I1ALU

14 579006 569006
001
004
007
005
008

QTC 1/5

5

Bemærkninger: Disse to eksempler skulle gengive 
typiske loggs for de to kategorier af stationer.

Specielle logblade for WAEDC er fremstillet af 
DARC, og det anbefales meget indtrængende, at 
disse blade anvendes af alle deltagere. Det skal be
mærkes, at resultatet af aktiviteten på forskellige 
bånd må meddeles DARC på separate logblade, een 
log for hvert bånd. Bagsiden af den individuelle log 
må ikke benyttes. Fra DARC kan ligeledes rekvire
res samle-logblade til opførelse af resultaterne 
(points og multiplikationer) fra de forskellige bånds 
logblade for opstillingen af det samlede slutresultat.

Indbydelsen slutter med nedenstående hilsen:
Idet vi håber, at du vil deltage og gøre denne con

test til den bedste nogensinde afholdt, ønsker vi dig 
masser af held og gode conditioner.

DARC’s Contest Committee 
DL7AA — DL7EN — DL7CW.

Adresse: DARC — DX-Bureau, Fuchsienweg 51, 
Berlin-Rudow. Germany.

Månedens diplomoversigt.
Nr. 76 OZ7BG ansøger om C. A. A.

„ 85 OZ2NU ansøger om AARGAU.
„ 103 OX3UD har modtaget W. A. S.
„ 104 OX3UD har modtaget W. A. C.
„ 106 OZ5PA ansøger om C. A. A.
„ 108 OZ9DX ansøger om W. A. C.
„ 109 OZ9DX ansøger om WBE.
„ 110
„ 111 OZ3FL ansøger om W. A. S.
„ 112 OZ3FL har modtaget DXCC

endorsement til 171 lande.
„ 113 OZ3FL har modtaget WNACA nr. 83.
„ 114 OZ5PA ansøger om DXCC endorsement.
„ 115 DL6MU ansøger om OZCCA.
„ 116 OZ3FL ansøger om W. F. J. A.

Kommentarer til NRAU-testen
Som forventet forud giver resultatet af årets 

NRAU-test et bevis for det uheldige tidspunkt, den 
var henlagt til. Vi kan se det bedst med tal, idet vi 
tager de år i betragtning, hvor de nugældende reg
ler for NRAU-testen har været gældende.

Dette viser, at i de to tilfælde, hvor testen har 
været flyttet fra perioden omkring nytår og længere 
hen på året, er den procentvise deltagelse dalet 
stærkt.

1951 1952
Land. delt. % delt. % delt.
LA 60 7.5 43 5.2 37
SM 43 3.5 34 2.6 60
OZ 44 3.5 31 2.5 62
OH 23 3.9 24 3.3 27

170 18.4 132 13.6 186

De svenske committee-medlemmer er iøvrigt i 
deres arbejde med de indsendte logs kommet til de 
samme sypnspunkter, hvad angår log-materialet, 
som arrangørerne før dem også har givet udtryk. 
Forskelligheden i formerne vil naturligvis altid stige 
med testens størrelse og med stigningen, af antallet 
af deltagende lande, men netop derfor må der ar
bejdes hen til at få gjort log-bladene mest mulige 
ensartede. EDR har derfor også fremstillet logblade, 
der er anvendelige bl. a. i de store internationale 
tester, og de vil naturligvis også være et fremskridt 
i det skandinaviske arbejde.

Derimod indtager de svenske committee-medlem
mer et enestående standpunkt, når de tillader sig 
at indføre „skønnet" som et led i resultatbedømmel
sen. Bortset fra, at NRAU-testens regler ikke i 
nogen paragraf hjemler ret dertil, giver det plads 
for uheldige perspektiver, når en bedømmelses- 
committee kan tillade sig at straffe den sendende 
amatør for fejl i loggen hos den modtagende ama
tør.

Angående OY7ML. eller OY i det hele taget, er 
der her ingen grund til at vente på en afgørelse 
inden næste års test, idet dette spørgsmål findes 
afklaret i „OZ“, april 1955, side 69, hvor det hedder, 
at i NRAU og i SM OZ-testerne repræsenterer OY 
og OX EDR på lige fod med OZ-stns.

Well, vi skal afholde os fra yderligere kommenta
rer; der var adskilligt mere, der trængte til en be
lysning, men det er jo på ingen måde formålet med 
de sparsomme fælles-nordiske amatør-arrangemen
ter, at de skal danne basis for tvistigheder de skan
dinaviske amatører imellem, tværtimod.

Må jeg derfor til slut have lov til at gentage: Lad 
os få 4 % reglen bort. Lad den umiddelbare del
tagelse og de opnåede resultater være afgørende. 
4 %-reglen vil altid kun være til gavn for den lille 
forening, indtil det øjeblik, hvor den er blevet så 
lille, at selv ikke procenterne hjælper. Lad os få 
regler, hvor hver enkelt amatørs deltagelse har be
tydning, og han kan føle, at hans indsats er af 
værdi for hans forenings samlede resultat.

OZ2NU.

Rævehulen
D. M. i rævejagt.

Arrangementet af de første mesterskaber i ræve
jagt er blevet overdraget Herning afdeling, som en 
af de afdelinger, der i de sidste år har gjort en

1953 1954 1955
% delt. % delt. %>

4.92 34 5.1 23 3.42
4.69 25 2.06 36 2.95
4.65 19 1.46 12 0.92
3.70 25 2.70 30 3.21

17.96 103 11.32 101 10.50
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meget stor indsats for rævejagtsarbejdet. Som nævnt 
allerede i sidste nr. af „OZ“ skal denne begivenhed 
finde sted den 8. og 9. oktober, og berettiget til del
tagelse er de rævejægere, der gennem de afholdte 
kvalifikationsjagter har „kvalificeret" sig til slut- 
runden. Der vil allerede nu være udsendt specielle 
indbydelser fra Herning afd. til de afdelinger, hvor 
kvalifikationsjagter har været afholdt. OZ2NU.

OZ/SM-testen 1955
Til deltagelse i den 4. årlige landskamp OZ/SM 

indbydes hermed alle licenserede medlemmer af 
EDR og SSA.

1. Testperioder.

Lørdag den 1. oktober kl. 21,00 til 24,00 DNT 
Søndag den 2. oktober kl. 09,00 til 12.00 DNT

2. Både telefoni og telegrafi er tilladt, men konkur
rencen er ikke opdelt i klasser.

3. Kun 3,5 og 7 Mc-båndene må anvendes. Og de 
respektive landes bestemmelser skal efterfølges.

4. En kodegruppe sammensat af 10 (ti) forskellige 
bogstaver i selvvalgt sammensætning sendes ved 
første QSO. Kodegruppen videresendes af mod
tagerstationen. Skulle en kodegruppe af en eller 
anden årsag ikke blive modtaget, benyttes den 
forudgående gruppe.

5. Een og samme station må kun kontaktes en gang 
på hvert bånd i hver testperiode.

6. Pointsberegning.
For hver modtaget og bekræftet forbindelse op
nås et point, desuden opnås et point for hver 
rigtig modtagen kodegruppe. Det herved opnå
ede pointstal multipliceres med antallet af kon
taktede amter, resp. len.

7. Under testen skal deltagerne til deres kaldesig- 
nal tilføje deres amts, resp. lens bogstav.

OZ SM
A Københavns amt A Stockholm by
B Frederiksborg amt B Stockholm len
C Holbæk amt C Uppsala len
D Haderslev amt D Sødermanlands len
E Sorø amt E Østergøtlands len
F Færøerne F Jønkøpings len
G Grønland G Kronobergs len
H Præstø amt H Kalmar len
I Bornholms amt I Gotlands len
K Københavns by K Blekinge len
L Maribo amt L Kristianstad len
M Odense amt M Malmøhus len
N Aabenraa amt N Hallands len
O Svendborg amt O Gøteb. og Bohus len
P Hjørring amt P Elvsborg len
R Skanderborg amt R Skaraborg len
S Thisted amt S Værmlands len
T Viborg amt T Ørebro len
U Aalborg amt U Vestmanlands len
V Randers amt V Kopparbergs len
X Aarhus amt X Gævleborg len
Y Vejle amt Y Vesternorrlands len
AE Tønder amt AC Vesterbottens len
OE Ringkøbing amt BD Norrbottens len

8. Sædvanlige logbogsuddrag indeholdende oplys
ninger om anvendt effekt, modtagne og afsendte 
kodegrupper, antal QSO og oplysning om, hvor 
mange amter, resp. len, der er kontaktede, skal 
indsendes til SM6ID, Karl O. Friden, Smørbolls
gatan 1A, Gøteborg H, senest den 15. okt. 1955. 
Med forhåbning om, at denne test yderligere skal 

styrke båndene mellem OZ og SM, ønsker vi del
tagerne en god kamp, gode konditioner, og at fair 
sportsmandsship som sædvanlig må råde.

Aalborg og Gøteborg, den 17. august 1955.
Børge Petersen, OZ2NU. Karl O. Friden, SM6ID.

Norclisk 144 MC-test
SSA har härmed äran inbjuda licensierade ama

törer i LA, OH, OZ och SM till en UK-test enligt 
nedanstående.

Band: 144 Mc i enlighet med de trafikbestämmel
ser, som vederbörande lands myndigheter utfärdat 
för detta band.

Tid: fredagen d. 30. september kl. 2000—2300 GMT. 
lördagen d. 1. oktober kl. 2000—2300 GMT.

Kontrollkod: till RS- eller RST-rapporten fogas 
en 3-ställig siffergrupp, som samtidigt anger QSO’ets 
löpande nr., t.ex. 579003. Om annat QTH än det or
dinarie används under testen, skall detta anges i 
QSO’et.

Poängberäkning:
0—10 km   1 poäng

11—40 —   2 —
41—90 —   3 —
91—160 —   4 —

161—250 —   5 —
251—350 —   6 —
351—450 —   7 —
451—550 —   8 —
551—650 —   9 —
651— —   10 —

Tävlingslogg: skall innehålla anteckning om dag 
samt klockslag i GMT för varje QSO’s början, mot
station, avsänd och mottagen kod samt uppskattat 
avstånd i km till motstationen. Loggen sändas till 
SM5MN, Nya Tanneforsvägen 35 A, Linköping, 
i n o m  e n  v e c k a  efter testen. Logg, som avsänts 
senare än den 9. oktober, deltar utom tävlan.

Beträffande poängberäkningen ovan är en kort 
förklaring på sin plats. Alldenstund mottagna effek
ten vid fri strålning avtar med kvadraten på av
ståndet, bör poängen för varje QSO bli ungefär
ligen proportionell mot kvadratroten ur avståndet. 
Distanser över 250 km (gränsdragningen kan natur
ligtvis diskuteras) ställer stora krav på både opera
torns och utrustningens kvalitet, vid de tillfällen, 
da troposfärförhållandena inte är särskilt goda, var
för en viss sammanträngning av poänggränserna bör 
göras här. Vid de mycket långa förbindelserna (vi 
har av praktiska skäl satt gränsen vid 650 km) rå
der goda konditioner och på grund av det slump
visa momentet bör ytterligare poängpremiering över 
den fastställda gränsen inte ske.

Poängsystemet utarbetades av SM5VL förra året. 
Det underkastades en kritisk granskning i ett antal 
remissinstanser, varpå det slutligen bearbetades till 
sin nuvarande form.

SSA UK-testkommitté, 
SM5VL. SM5MN.
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Forudsigelser for september Bes t  d.r — vy  73 .  OZ9SN.
Rute
kalde
signal

Afstaud
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 j 10 | 12 14 l b 18 20 22 24
Bangkok

HS
8700 83 1 1,0

(13,6)
9.9

(15,2)
13.5
(15,1)

18.5 20,8 20,6 20,6 20,7 19.0 15,1

l
14 8 
(15,0)

12.9
(13,9)

11,0
(13,6) MHz

Bruxelles
ON

800 230 4,8
(7,2)

4,3
(8.0)

3.9
(9,3)

4.5
(9,3)

7,5
(10,3)

8,8
(12.3)

9,3
(12,4)

9,1 
j(12,4)

8,1
(11,6)

7.8
(9,6)

7,7
(9,6)

6.2
(8,5)

1

4.8
(7,2) -

Buenos
Aires

LU
12000 235 13,4 11,5

(12,3)
10 5 

(13,0)
10,6
(13,4)

1 1,0 
(11,9)

17,4 20,5 21,0 21.7 21,9 22,0 18,0 13,4
-

Lima
OA

10000 264 13,8 11,2
(13,0)|

10,1
(15,1)

8,8
(15,1)

9,9
(13,7)

13,0 18,2 20,0 20,0 20,0 20,1 18,0 13,8
-

Nairobi
VQ4

6900 155 11,2 9.9
(11,1)

10.3
(12,0)

14,6
(15,8)

19,3 21,0 21,8 21,9 22,6 21,9 17,0 12,6 11,2
-

New York 
W2

6300 293 10,7 7,7
(10,1)

7,3
(10,1)

7.1
(10,1)

7.1
(11,1)1

9,1
(12,6)

13,4
(14,8)

15 2 
(18,8)

16 2 
(17,0)

17,0 17,1 15,4 10,7
-

Reykjavik
TF 2100 310 7,5

(12,4)
6,3

(14,7)
5,2

(14,4)
6,4

(12,4)
9,5

(11,3)
12,5

(14,0)'1

13,7
(15,0

13.7
(15,0)

12,9
(14,0)

12,9 11,9
(12,5)

9.5
(10,9)

7,5
-

Rom
I

1600 180 7,4
(11,5)

6,8
(12,1)

6,1
(12,3)

7.5
(12,5)

12.0
(14,7)

14,0
(21,5)

14,9
(21,5)

14.0
(16,7)

12,7
(14.3)

12,8 11,9 
(13,9) (12,8)

9,0
(11,8)

7,4
(11,5) -

Tokio
JA/KA

8600 46 10.8
(13,9)

10.1
(16,8)

11.8 
(15,0)

14,9 16.5 18,0 18,9 18,0 13,5
(15,3'

11.7
(13,3'

10,8
(11,7)

10.5
(12,6*

10,8
(13,9) -

Thorshavn
OY

1300 310 5,3
(8,6)

4,5
(8,6)

4,1
(8,6)

5,8
(8,6)

9,3
(10,1)

11,0
(13,5)

11.9
(13,7)

11.9
(13,3)

10.4
(11,5)

10 1 
• 10,71

9,0
(9,7)

6,9
(8,6)

5,3
(8,6) -

Godthåb
OX

3500 310 9.0
(30,0)

9,3
(31,0)

7,3
(31,1)

6.7
(30,8)

9,5
(23.1)

12,5
(17,0)

13,9
(15,8*

15,0
(15,5)

15,8 15.7 15,0 11.9
(19,9)

9 0 
(30,0) -

Rio de 
Janeiro 

PYT
10400 228 13,4 11,1

(12,0)
j 10 3 
j(l2,8i

11 0 
(13,0)

11.1
(13,0)

16,1 20,7 21,0 21,6 22,0 22,0 18,0 13,4
-

VHF - amatøren
Testen den 20. og 21. juni 1955 blev som omtalt i

juli måned en stor sukces. 5AB blev tipset som vin
der, men det blev for Danmark, idet SM6ANR i 
Gøteborg blev den, der fik flest points, medens 5AB 
blev nr. 2 (se iøvrigt resultatlisten i dette OZ). 5ABs 
position Vejrhøj er vel også den bedste i landet, 
idet han var den eneste dansker, der fik DL og LA. 
Iøvrigt var conditionerne de bedst mulige, og testen 
forløb på en sådan måde, at man følte sig hensat 
til de gode dage i 1953.

EDRs skandinaviske VHF-dag den 20. og 21. aug. 
1955 er endnu ikke opgjort, men på grundlag af det 
antal QSO’er, som f. eks. 5AB opnåede (109), må 
man formode, at det er den helt store sukces. Con
ditionerne var meget fine for en skandinavisk test: 
5AB workede 27 tyskere og 5 LA-stationer!! Der 
fortælles også, at der er hørt SP-calls, men blev det 
en svensker, der fik bid? Vi ved endnu ikke. hvor 
stort antal SMS’er og LA-stationer, der var igang, 
men der kan muligvis komme overraskelser fra 
denne kant.

2 meter båndet har i de sidste par måneder vist 
sig fra sin gode side. Der har næsten hver aften 
været gode conditioner for DX~forbindelser med 
det nære udland, særlig Norge og Tyskland har 
været worked med meget fine resultater. Den 24. 
juli blev der herfra København worked englændere, 
bl. andre G5BD; samtidig blev hørt en QSO mellem 
LA1KB og ON4BZ! OZ2IZ meddeler også om meget 
fine resultater, og den 24. juli fik han et nyt land. 
idet GM5KW/P og GM6ZV og GM3BDA/A blev 
worked med S9.

Hjemmetest den 1., 2. og 9. oktober 1955.
2 meter klubben indbyder hermed de skandina

viske VHF-amatører til en test på 2 meter. Kon
takter udenfor Skandinavien regnes med, men ama
tører uden for kan ikke deltage.

Testen opdeles i 5 perioder som følger:
1. periode: Lørdag den 1.10 kl. 20.00 til 22.00 DNT
2. periode: Lørdag den 1/10 kl. 23,00 til 24,00 DNT
3. periode: Søndag den 2 10 kl. 00,00 til 6,00 DNT
4. periode: Søndag den 9 10 kl. 08,00 til 10.00 DNT
5. periode: Søndag den 9/10 kl. 11.00 til 12,00 DNT
Ved pointberegningen multipliceres det sammen-
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lagte antal km med antal QSO’er. Der benyttes 
kode af typen 59(9)015 — den sædvanlige. Testloggen 
sendes til OZ9R, Henrik Nielsen, Klavs Næbsvej 7, 
Virum, inden den 20. oktober 1955. Loggen skal inde
holde tid, call, egen og modpartens kode samt mod
partens QTH. Anvend så vidt muligt de trykte test
logblade (fås hos OZ1D).

2 meter klubben. Der afholdes pakkefest i 2 meter 
klubben onsdag den 28. september 1955 kl. 20,00 på 
Sonofon radiofabrik, Gentoftegade 120. Husk at 
medbringe en pakke til en værdi af mindst 3,00 kr.

73 de OZ9R.

Resultatliste for
Nr. 1 SM6ANR -
- 2 OZ5AB -
- 3 SM5AED -
- 4 OZ4KA -
- 5 SM7BZX -
- 6 OZ9R
- 7 OZ2ES
- 8 SM7BYZ -
- 9 SM5VL -
- 10 SM7XU -
- 11 SM7BCX -
- 12 SM7BAE -
- 13 SM7BOR -
- 14 OZ7FB -
- 15 LA8RB -
- 16 OZ2BT
- 17 OZ5HV -
- 18 LA2GC
- 19 OZ1AW -
-    20  LA7Y
-   21 SM7RP
-   22   OZ7EP
-   23  OZ1JR
-    24 OZ7G
- 25 SM5MN -
-   26  OZ9AC
- 27 LA5YE -
-   28  OZ9BS
-   29  OZ8MD -
-   30  LA9T
-   31  LA4VE -
-   32  SM5BPI -
-   33  OZ6LD -
-   34  SM5AYB -
-   35  LA1FA -
-   36  OZ7GP -

testen den 20.
- Gøteborg
- Vejrhøj
- Åtvidaberg
- Rønne
- Perstorp
- Virum
- Gladsaxe
- Malmø
- Linkøping
- Almhult
- Malmø
- Dj urslev
- Lund
- Hellerup
- Sandefjord
- Randers
- Holte
- Musen
- Kolding
- Oslo
- Landskrona
- Hvidovre
- Københ. F.
- København
- Linkøping
- Dragør
- Oslo
- Helsinge
- Bagsværd
- Moss
- Oslo
- Stockholm
- Farum
- Stockholm
- Oslo
- Randers

58 QSO'er 13169 P.
89 — 11330 -
31 — 5575 -
35 — 5490 -
46 — 4902 -
63 — 4573 -
73 — 3800 -
54 — 3506 -
20 — 3319 -
19 — 3300 -
61 — 3226 -
54 — 3177 -
60 — 2649 -
51 — 2395 -
14 — 2230 -
19 — 2040 -
60 — 1904 -
23 — 1680 -
10 — 1670 -
27 — 1643 -
43 — 1617 -
39 — 1385 -
50 — 1284 -
54 — 1248 -
12 — 1103 -
35 — 1082 -
18 — 952 -
21 — 896 -
28 — 839 -
13 — 835 -
15 — 825 -
14 — 431 -
14 — 386 -
12 — 320 -
17 — 236 -
4 — 189 -

FOLKEUNIVERSITETETS PROGRAM
1. foredragsholder: Telegrafingeniør, cand. polyt. 

G. Bramslev: Radiosendere.
2. foredragsholder: G. Bramslev: Radiobølgers ud

bredelse.
3. foredragsholder: Direktør, civiling. O. Grue: Ra

diofonimodtagere.
4. foredragsholder: Telegrafing., cand. polyt. K. 

Svenningsen: Radiotelefoni.
5. foredragsholder: K. Svenningsen: Radionavigati

onshjælpemidler.
6. foredragsholder: Civiling., dr. techn. V. L. Jordan: 

Akustik ved optagelse og gengivelse af radiofoni. 
Forelæsningerne finder sted i Kemisk Laborato

rium, Østervoldgade 5, København. Første forelæs
ning mandag 10. oktober kl. 19,30—21,15.

Nærmere oplysninger han indhentes fra: 
Folkeuniversitetet, Frue Plads, Kbhvn. K.

Till Landföreningen Eksperimenterende danska
Radioamatörer.
Deltagarna från SM. som hade den store glädjen 

få närvara vid OZ/SM meetinget i Frederikshavn 
den 14. august 1955, får härmed till EDR, dess char
mante formand OZ6PA, SM6-vännen OZ2NU och 
avdelningarna i Frederikshavn, Aalborg och Hjör- 
ring framföra vårt hjärtligaste tack för det väl
lyckade mötet, de storslagna arrangementen och det 
i Sverige så väl kända danske gäsvänlighet och 
gemyt. Vi äro fast övertygade om att våra samman
träffanden med de nordjydska amatörerna, är det 
bästa sättet att förverkliga NRAU-idéns grundtanke. 
Ingen kommitté, ingen styrelse kan ersätta det per
sonliga sammanträffandet mellan amatörer från 
skilda länder.

Vi önska EDR lycka till i dess arbete med att 
företräda våra amatørvånner i OZ-land och lyck
önska vi OZ-hamsen till att äga en landsforening, 
som på ett smidigt sätt funnit vägen att samman
binda lokalavdelningarna inom OZ.

Karl O. Friden, SM6ID, Distriktsledare SM6.

er udkommet
Bestil bogen hos Deres boghandler eller 
indbetal kr. 12,50 på EDRs girokonto 

22 116. 

Vil De lære noget om radio- og 
elektroteknik?

Køb

Vejen til sendetilladelsen
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Blandt svenske rævejægere
Af SSA’s rævejagtsleder, Lindgren, SM5IQ.

Nu, hvor rævejagt-sæsonen herhjemme er ved 
at synge paa sidste vers, og hvor det første 
DM i rævejagt står for døren, giver neden
stående artikel tankevækkende perspektiver for 
det fremtidige rævejagt-arbejde, der, såfremt 
artiklens synspunkter slår an, må følge andre 
linjer end de hidtil gældende. OZ2NU.

For snart otte år siden fik jeg mange værdifulde 
tips og ideer om rævejagt fra vennen OZ2NU. Nu 
har jeg hørt fra ham igen, og denne gang afkræver 
han mig en rapport om, hvorledes det egentlig går 
med rævejagterne i Sverrig. Og den følger her.

Den 6. juni 1948 afholdtes den første „rigtige" 
rævejagt i SM-land, nærmere bestemt i Stockholm. 
En ræv jagtedes af 4 hold, som af propaganda
hensyn var meget store, 5—6 mand på hvert hold.

Tre af rævemodtagerne havde arrangørerne selv 
hygget og lånt ud . . . Nogle uger senere startede 
rævejagterne også i Vesterås.

Tre ræve.
Allerede i 1949 var vi gået fra 1-rævs-jagterne, 

og nu er der almindeligvis tre ræve pr. jagt. Dette 
har to grunde. For det første kan man have held 
eller uheld, når man skal tage en ræv, men jo flere 
ræve, der indgår, desto større bliver sandsynlig
heden for, at held og uheld udjævnes, og at den 
bedste mand vinder. For det andet holder man 
også de dygtigere ræve beskæftiget størstedelen af 
konkurrencetiden, således at de slipper for at vente 
så længe på „eftersnakken", og endvidere opnår de 
mindre dygtige at tage i det mindste en ræv, hvilket 
er vigtigt ud fra et psykologisk synspunkt.

Det er nu sjældent, at der er mere end een mand 
på hvert „hold". På store jagter, SM t. eks., må der 
forøvrigt ikke være flere. De fleste foretrækker 
også at slippe for „medløbere".

80 meter.
En stor forskel mellem OZ og SM er, at vi 

anvender 80 m (ligesom forøvrigt LA, OH, PA, HB, 
YU og VK) i stedet for 160 m (som OZ og G). År
sagen hertil er, at da vi begyndte med rævejagterne, 
havde vi intet 160 m-bånd. Jeg anser 80 m-jagterne 
for at være fordelagtige, idet hverken sendere eller 
modtagere bliver så special-betonede: Rævesaksen

Typisk  
svensk  
rævejæger.  
Udrustet  
t i l  nat-jagt.

kan benyttes som portabel rx for amatørbrug, og 
til ræv kan anvendes en hvilken som helst sender. 
Desuden behoves ingen speciel tilladelse fra tele
styrelsen til rævejagter. På den anden side forstår 
jeg, at det er svært at bytte system, når der findes 
en bunke 160 m-modtagere i landet — præcis som 
englænderne er fastbundne af deres 405-liniers TV- 
system, og vi ved vor beklagelige svenske venstre
trafik.

80 m er mere afhængig af forstyrrende indvirk
ning fra ledninger m. v. og specielt fra terrænet. 
At pejle på en skråning giver en usikker kurs på 
80 m. Dette betyder, at det er en teknik for sig 
at vælge gode pejlepunkter.

Rævejagternes forlob, resultatberegning,
rævesendere.
Ved vore jagter samles de konkurrerende ved 

startpladsen og får uddelt oplysninger om de tre 
ræves signaler, frekvenser (altid mellem 3500 og 
3600, sædvanligvis 3550—3600) og sendetider (hver 
ræv sender 2 minutter hvert tiende minut, altså t. 
eks. ræv A 1000—02, 1010—12 — ræv B 1002—04, 
1012—14 — ræv C 1004—06, 1014—16 — frem til 
1206). Ti minutter før første udsendelse slippes jæ
gerne løs for at opsøge egnede pejlesteder.

Rævene må opsøges i valgfri rækkefølge, og di
stancen startplads—ræv—ræv—ræv plejer at være 
4—6 km i luftlinie. Terrænet er almindeligt skov
terræn og er ofte meget kuperet.

Når jægeren finder ræven, afleverer han en sed
del med sit startnummer og forsvinder hurtigst 
muligt fra området. Ræven skriver klokkeslet for 
ankomst på sedlen, som senere benyttes ved udreg
ningen af resultatet. På denne måde undgås alle 
ventetider, kvittering af startkort, aflevering og 
modtagelse af samme samt unødvendig snak, hvilket 
altsammen kan lokke andre konkurrerende til stedet.

Ræven ligger aldrig i hus eller på privat område. 
De kan være skjulte under en gran, i en bjergkløft 
eller lign. og er synlige på fra 5 til 15 meters 
afstand.

Først på præmielisten kommer de, som har taget 
tre ræve, og af disse havner den på førstepladsen, 
som kom først frem til sidste ræv, uanset hvilken 
ræv han har valgt at tage sidst. Som nr. 2 placerer 
den sig, som har den nærmeste længere tid o. s. v. 
Efter 3-rævs-tagerne kommer de, som kun har fun
det 2 ræve, ligegyldigt hvilke to, også her placering 
efter tid.

Dette beregningssystem er meget enkelt og opfyl
der alle krav om retfærdighed — og desuden lønner 
det sig altid at kæmpe videre, indtil alle rævene 
er fundet. En jagt anses for passende svær, såfremt 
halvdelen af jægerne finder alle rævene.

Rævesendere varierer mellem batteridrevne 1- 
watt’ere og „ack- och vippa-drivna” 10-watt’ere. 
På sine steder ejes de af de lokale radioklubber, 
men ofte er det — som f. eks. i Stockholm — ræve
jægerne, der efter tur arrangerer jagterne, og som 
så anvender deres eget portable grej. Det anbefales 
at anvende nogenlunde vertikale antenner for ikke 
at vanskeliggøre „nærstriden" — på store konkur
rencer må sådanne „misvisende" antenner ikke 
forekomme, eftersom de begunstiger heldet.
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Ræve
modtageren.

En trediedel af  Sverrigs rævesakse er af  typen  
„Folksaxen" konstrueret  af  SM51Q med det formål  

at være bil l ig at  bygge og så enkel at  betjene som  
muligt .  Det er en 1-V-l  med kun to afstemninger,  
henh. frekvensafstemning og t i lbagekobling,  omskif
ter for indskydning af  „nærstrids-modstand“ (som  
mindsker forstærkningen, når man nærmer sig  
ræven),  samt hovedafbryder.  Batteriæsken bæres i  
lommen eller på l ivremmen. Hovedtelefonerne er  
t i lsluttet  batteriæsken. I  den sidste t id er det  al
mindeligt ,  at  „Folksaxen“ forsynes med hjælpe-  
antenne (sensning).Modtageren kan købes som

byggesæt.

Bevægelsen frem gennem terrænet, som tilbage 
i 40’erne skete gående, sker nu ofte løbende (ikke 
blot ved „nærstriden" under sendeperioden). I al
mindelighed anses, at balancen: Bevægelse — kort
læsning — pejling må fordeles således, at i særlig 
grad pejlingen og i nogen grad kortlæsningen får 
størst betydning. Tendensen at „løbe på minimum" 
og at slække paa krydspejlingerne gavner de bedsto 
løbere, denne tendens er blevet forstærket efter ind
førelsen af hjælpeantennen for nogle år siden, selv 
om man i den sidste tid har kunnet mærke en til
bagevenden til krydspejlinger og nøjagtigere kort
læsning. Forsøg med præsicionspejlinger har været 
gjort på den måde, at foruden de tre ræve, som 
skal opsøges, skal en fjerde prikkes ind på kortet. 
Tidstillæg gives for fejlprikning. En anden form er 
at forkorte distancerne, samtidig med at antallet af 
ræve øges til 4 eller 5.

Det før omtalte gælder stort set alle landets 
rævejægere, bortset muligvis fra de, som OZ- 
hamserne selv har rævejagtserfaringer fra, nemlig 
dem fra det sydvestlige Skåne. Hvorvidt der i det 
område forekommer regelmæssig rævejagtsvirksom
hed udover en årlig „stor" jagt, er det umuligt at 
afgøre, eftersom rapporter ikke indløber derfra. Ej 
heller deltog nogen rævejægere fra dette område i 
vort sidste SM i august, trods det at det gik af 
stabelen i det nærliggende Karlskrona.

Svensk Mesterskab.
SSA har siden 1952 hvert år afholdt SM i ræve

jagt. Det har omfattet en nat-etape (lørdag aften) 
og en dag-etape (søndag formiddag) — begge til 
fods og omfattende tre ræve. Alle rævejægere må 
deltage, også ikke-medlemmer af SSA.

Denne form er foretrukket, da den anses at have 
propagandaværdi for foreningen. Antallet af ikke-

medlemmer plejer at holde sig på ca. 15 pct., og 
mange — specielt yngre — er gennem rævejagterne 
kommet i kontakt med så mange udmærkede sender
amatører, at de selv har arbejdet sig frem til licens 
og er gået med i SSA.

50—60 deltagere regnes for at være en god del
tagelse på mesterskabsjagterne. Vort land er jo så 
aflangt, at man, inden man begiver sig på en 600 
km’s rejse Stockholm—Karlskrona, overvejer, om 
man nu også har en chance for placering. Fire mål
tider mad inkl. festlig afslutningsmiddag, natlogi 
samt kort plejer at koste den enkelte jæger ca. 20 
kr. SSA yder et bidrag på 200 kr., hvorefter det 
gælder for den arrangerende klub at få budgettet 
til at balancere.

Resultaterne fra nat- og dag-etaperne lægges sam
men, således at den bliver svensk mester, der på 
korteste sammenlagte tid har taget ialt 6 ræve.

De tre bedste får plaquetter, mesteren desuden 
en speciel hæderspris samt indtegning på vandre
pokalen, der er skænket af SM5APF. Derefter får 
de konkurrerende i rækkefølge vælge sig en præ
mie fra præmiebordet (rejseradio, barbermaskine, 
rør, presentkort etc.).

Godt halvdelen plejer at kunne få præmie, selv 
om de sidste præmier er meget enkle. Selv hold
konkurrencer med vandrepræmie og 3x3 plaquetter 
forekommer, de tre bedste fra hver lokalforening 
eller by regnes som hold.

Stockholms rævejægere.
Denne forening, som ikke har nogen tilslutning 

til SSA — lokalafdelinger forekommer ikke i Sver- 
rig — kan tages som eksempel på, hvorledes ræve
jagtsvirksomheden drives. SRJ har 63 medlemmer, 
som for 3 kr. om året hver anden måned modtager 
et duplikeret blad med indbydelser til rævejagter 
og med resultater fra allerede afholdte. Man har ca. 
15 jagter pr. år, hvoraf 5 eller 6 indgår i en points
serie (klubmesterskab). Nogen startafgift opkræves 
ikke, men de konkurrerende må selv holde sig med

Typisk svensk rævejagtsområde.
X  = startpladsen, O = rævene. Luft l inien startplads  

—ræv—ræv—ræv er ca.  5600 m. Få veje,  mange  
bjergknolde og godt med moset terræn. Første mand  

klarede 3 ræve på 1 t ime 18 min.
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kort. Antallet af deltagere pr. jagt varierer mellem 
15 og 30 mand. Medlemmerne arrangerer jagterne 
efter tur.

En gang om året afholdes en såkaldt trippeljagt i 
samarbejde med KAK (Kungl. Automobilklubben). 
Det gælder da for holdet, der består af bilfører, 
kortlæser og rævejæger, inden for 4 timer at op
drive ca. 8 bilkontroller, 5 gang-kontroller og 3 
ræve. Hver kontrol giver fra 3 til 8 points, og højeste 
pointssum vinder.

Alt afhænger her til 100 pct. af samarbejdet mel
lem holdmedlemmerne.

Nordisk samarbejde.
Når -2NU lurede mig til at nedskrive denne be

retning om svenske rævejagter, nævnte han end
videre ordene: Nordisk mesterskab.

Javist. Kan vi blot løse problemet med de uens 
frekvenser og klare vanskelighederne med de lange 
rejser, da kan I være sikre på, at der i SM-land 
findes folk, som er klar til start.

Begyndelsen blev gjort i sommer, da NRRL ind
bød svenskerne til de første Norgesmesterskaber, 
som afholdtes ved Trondheim den 26, juni. Konkur
rencen fik da desuden betegnelsen landskamp. Af de 
8 startende svenskere kom 6 på de 6 første pladser. 
Men vore LA-venner havde da også kun jaget ræv 
i 1 år. Når vi i 1956 mødes på svensk mark, kan 
resultatet blive et andet.

Men det her med nordisk mesterskab må måske 
overvejes noget mere, inden det bringes i OZ’s 
QTC’s og Amatør Radio’s spalter.

Med rævejagtshilsen,
Alf Lindgren, SM5IQ, SSA’s rævejagtsleder.

D X - J Æ G E R E N  v. OZ7BG.
Det varme vejr har nok sin del af skylden for, at 

rapporternes antal er så ringe denne måned, men 
alligevel synes jeg, at jeg vil gøre OZ3FL’s ord til 
mine, når han i sit brev skriver „— men jeg synes, 
at vi mangler noget fra langt flere af DX-folkene 
Jeg ved ganske bestemt, at der mange steder ude i 
landet sidder mange amatører, som laver en masse 
DX — hvorfor hører vi aldrig noget fra dem?

3,5 Mc
er blank denne måned, så vi går straks over til 

7 Mc CW,
hvor OZ9PP  har været stærkt radioaktiv og fået 

KP4CC -4ABA -4KD, Wl-2-3-4, CN8BJ, ZB1PP, 
LU1EK, IT1AGA og PY1-2-3-4-5-6-7, alt mellem 23 
og 01 DNT.

14 Mc CW
gav OZ3FLKH6WU -6AXD -6KC -6AVU -6IJ

-6IU -6CT -6BES -6BCM -6AHU, LU9IA, ZS6DG 
-5MO, ZS7C, ZS8L, JA9CU, KZ5EM, VQ4EI, FO8AM. 
ZE2JD, OQ0CZ, CX5PV.

OZ4LP  øvede sig til vinteren med CE5AW, CR6CV 
-6BX 7AF, CX2AM FC7GE, CN8GF, ZS6AJ -6QZ 
-1JM, TF5TP og W2-3-8,

OZ7BG  supplerede sig med HH2FL 040 23, JA2BL 
012 21, JA6AO 076 16, LU6FA -2JJ -2MAC 23 dnt, 
VS2ET 078 17. ZS8L FD4BD 025 18, XW8AB (Laos) 
080 14-18 FB8BR 018 17. CE3MX 010 01.

14 Mc Fone
gav OZ7BG  et nyt land med ZD3BFC 14140 09 

DNT.

21 Mc CW
er repræsenteret af OZ3FL  med CE4AD -6AB. 

LU9DAZ -6DEC 2DAW -5DDF -2DCJ -1AS -8NA 
-8TA, ZS5V, SU1REC, ZP5CR, CR7AD, W2FXB + 
Europa.

28 Mc
er endnu ikke modent til høst.

Den ovenfor nævnte ZS8L var ZS1PD, som sam
men med en anden ZS1 opholdt sig i ZS8-land fra 
den 21.—29. august og gjorde en mængde lykkelige. 
QSL via bureau.

Der er ved at ske noget i sagen om XW8AB’s sta
tus. Hidtil har W-amatørerne været forbudt at QSO 
XW8AB, men dette er nu tilladt, og der er chancer 
for, at Laos bliver anerkendt som særskilt land. Nyt 
i næste måned.

Til det argentinske certifikat TPG kan det være 
nyttigt at tænke på, at Argentinas inddeling i pro
vinser direkte afspejler sig i kaldesignalerne, nemlig 
ved det første bogstav efter tallet. Således er A, B 
og C forbeholdt byen Buenos Aires, medens D og E 
gælder for provinsen af samme navn. Alle de andre 
bogstaver gælder for hver sin provins. Mange LU- 
QSL har et kort over Argentina med koden hertil 
trykt bag på kortet. Kig engang efter.

FB8BR er meget aktiv sent på eftermiddagen 
omkring 14020 med el-bug og meget sikker stations
betjening.

MP4QAL i Qatar er pr. 1. september QRT og QSY 
til Bahrain MP4B-land.

De følgende må desværre udnævnes til 1. kl.s pi
rater — YA6GAL, 4W1AR. HI8EW og PX1AA- 
4W1AB. d’herrer havde opgivet QSL-QTH til hhv. 
W6GAL, W3GRF, W4QV og W4BRB, men disse ken
der intet til piraterne. Sri.

Man kan prøve G4CP, hvis man mangler ZC7DO- 
QSL.

AC3SQ har nogle gange i den senere tid flyttet 
stationen 100 km væk over grænsen og været i luf
ten som AC5SQ (Bhutan).

ex-AC4RF, som ved overfaldet paa Tibet i 1950 
blev sat i fængsel i Kina, blev i maj i aar sluppet 
fri ved Hongkong.

ZC2PJ QRT i august.
Norfolk’s VK9RH er sædvanligvis i gang i week

ends 04—06 GMT på 7 og 14 Mc cw.
Der vil måske komme en FB8-station i gang fra 

Comoro Islands i midten af september.
En HV1DX blev hørt hos OZ4LP i slutningen af 

august måned. Hvorvidt det er den rigtige, som jeg 
omtalte i sidste måned, kan jeg ikke sige med sik
kerhed. Hvis nogen har haft QSO med HV1DX, vil 
jeg være meget taknemlig for nærmere herom. Jeg 
kunne tænke mig. at den rigtige HV1DX ville sige 
QSL via W4IYR (evt. via OZ7BGL

VK90Q er på Papua.
En velkendt amatør søger for tiden tilladelse til at 

arbejde fra ZA-land. Han har hertil indhentet anbe
falinger ira en del foreninger og klubber verden over 
i håbet om. at dette skulle hjælpe hans sag. Lad os 
håbe. at det går i orden.

QRU. Husk adressen: DX-jægeren, OZ7BG, Huld- 
bergs Allé 8, Soborg.

73  & DX  — Erik.
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Den supplerende tekniske Prøve 
til A-Licens’en (III)

Ved    OZ2KP       

Diskussionen om Berettigelsen — og Sværheds
graden af Prøverne til Opnaaelse af A-Licensen 
dukker med Mellemrum op paa Baandene og andre 
Steder, hyppigt vedføjet Ønsket om at erfare Ind
holdet af de tidligere afholdte Prøver og en kort 
Redegørelse for, hvorledes Spørgsmaalene passende 
kunde besvares. I det nedenstaaende foretages der
for en Gennemgang af Spørgsmaalene ved Prøven 
i Maj d. A. med Tilføjelse af Besvarelser og even
tuelle Motiveringer for disse. Det skal bemærkes, at 
medens Prøverne de to første Gange omfattede 15 
Spørgsmaal hvoraf 10 krævedes tilfredsstillende be
svaret, var der denne Gang kun 12 Spørgsmaal, saa- 
ledes at „8 rigtige" altsaa maatte formodes at give 
Karakteren „bestaaet"; hvorvidt dette har slaaet. 
til, kan jeg ikke udtale mig om, og ej heller, om 
man i Fremtiden vil nøjes med 12 Spørgsmaal til en 
Prøve. Jeg skal dog tilføje, at 15 Spørgsmaal besva
ret paa 2 Timer, maaske nok er i Overkanten af, 
hvad de fleste kan overkomme efter de Erfaringer 
der hidtil er gjort paa dette Punkt.

Sp. Nr. 1. Hvad er et Rørs Stejlhed?
Svar. Ved et Rørs Stejlhed S mA/Volt forstaas 

Forholdet mellem den Ændring af Anodestrømmen 
iA og den Ændring af Gitterspændingen eG der har 
fremkaldt den. Konstant Anodespænding forudsat.

Sp. Nr. 2. Tegn og forklar Virkemaaden af et 
Nøglefilter.

Svar. Se Fig. 1. Et Nøglefilter bestaar af: 1. en 
Drosselspole L hvis Opgave er at give en tilpas 
langsom Opvoksen af Tegnet. 2. En Kondensator C, 
der skal sikre en tilpas langsom Afslutning af Teg
net og 3. En Modstand R, der skal forhindre, at C 
udlades i en Gnist, naar Nøglen N atter sluttes.

Sp. Nr. 3. Hvor stor er Indgangsimpedansen af en 
simpel foldet Dipol.

Svar. En normal to-foldet Dipol frit ophængt op
træder som en ren Ohmsk Modstand af Størrelsen

Sp. Nr. 4. Tegn Diagram af en simpel Klasse B 
Modulator og forklar Virkemaaden, herunder ka
rakteristiske Forhold ved Klasse B Drift.

Svar. Se Fig. 2. Ved Klasse B vælges Arbejds- 
punktet paa iA/eG Karakteristikens nedre Krum
ning nær Afskæringspunktet. Anodestrømmen for 
eet Rør vil derfor være sammensat af en Række 
usymmetriske Pulsationer. For at opnaa sinusformet 
output, maa der derfor benyttes 2 Rør i push-puli, 
hvorved Pulsationerne i Udgangstrafoen sammen

sættes til sinusformet output. Anodejævnstrømmen 
varierer med inputtets Størrelse og er mindst ved 
smaa input-Spændinger. Den maximalt opnaaelige 
Virkningsgrad er ca. 50 %. Ved Udstyring ind i det 
positive Omraade opstaar Gitterstrøm med deraf 
følgende Belastning af det foregaaende „Driver-rør“ 
og Krav om lav DC-Modstand i Trafoens Sekundær
vikling. Paa Grund af den stærkt svingende Belast
ning af Anodestrømsforsyningen maa denne dimen
sioneres til at afgive saa „stiv“ en Spænding som 
muligt.

Sp. Nr. 5. En anodemoduleret Telefonisender „mo
dulerer nedad“, d. v. s. Antennestrømmen falder, 
naar der moduleres. Hvad kan Aarsagen være til 
denne Fejl?

Svar. Aarsagen kan f. Eks. være: 1. At PA-Røret 
uden Modulation er drevet op til maximalt input, 
saaledes at der kun kan moduleres nedad. 2. At 
Anodespændingsforsyningen ikke er tilstrækkelig 
„stiv“. 3. At HF-Styringen er for lille.

Sp. Nr. 6. Opnaas den bedste Undertrykkelse af 
harmoniske i et Udgangstrin almindeligvis ved et 
højt eller ved et lavt L/C Forhold? Forklar hvorfor.

Svar. Da PA-Kredsen normalt er udført som en 
Parallelkreds, der har det største Q ved stort C 
(altsaa lille L/C Forhold), giver lavt L/C Forhold 
den bedste Undertrykkelse af harmoniske.

Sp. Nr. 7. En Amatør bor i Nærheden af en Bil
radiotjeneste, der arbejder paa 77,9 MHz med en 
Modtager-Baandbredde paa ± 30 kHz. Anfør de 
Frekvensomraader i Amatørbaandene, hvis Benyt
telse giver særlig Risiko for Forstyrrelser af Bil
radioen i Tilfælde af, at Amatørsenderens Over
svingninger ikke er dæmpet tilstrækkeligt.

Forklaring: For at løse den Opgave skal man alt
saa finde hvilke Frekvenser indenfor Amatørbaan
dene, der ganget med et helt Tal, falder indenfor 
Omraadet 77,9 MHz + 30 kHz = 77930 kHz og 77,9 
- 30 kHz = 77870 kHz. Man finder at det første hele 
Tal, der giver Resultat, bliver 11, der giver Fre
kvenser indenfor 7 MHz Baandet og det næste maa 
følgelig blive 22, der giver Frekvenser i 3,5 MHz 
Baandet, man kan da opstille fig.

Svar. 77930 : 11 = 7084,54 til 77870 : 11 = 7079,09 kHz 
og de halve deraf = 3542,27 til 3539,54 og endvidere 
77930 : 21 = 3710,9 til 77870 : 21 = 3708,1.

Sp. Nr. 8. Et Skærmgittersenderrør arbejder under 
følgende Forhold: Anodespænding 600 Volt, Anode
strøm 125 mA. Skærmgitterspænding 350 Volt, 
Skærmgitterstrøm 20 mA. Gitterforspænding 40 Volt.

a. Hvor stor skal Skærmgittermodstanden være, 
naar Spændingen tages fra 600 Volt?

1 8 7

b. Hvor stor skal Katodemodstanden være for Til
vejebringelse af den nødvendige Gitterforspænding?

c. Hvor stor er Watttabet i hver at de to Mod
stande?
Svar. 250 • 0,02 = 5 Watt og 40 • 0,145 = 5,8 Watt.

d. Hvad er Senderens Input?
Svar. 600 • 0,125 = 75 Watt.
Sp. Nr. 9. Hvad er Impedansen af en 4 /j.F Kon

densator ved 100 Hz?



db bedre end A.
Sp. Nr. 12. Hvilke Frekvensomraader maa benyt

tes til Telefoni af danske Amatører med Tilladelse 
af Kategori A?

Svar. a. De til enhver Tid iflg. Bekendtgørelse fra 
P & T for Radioamatører aabne Omraader.

b. Fuld Specifikation af disse i H. t. Bekendtgørel
sen.

Hvorvidt Besvarelse a. er fyldestgørende skal jeg 
ikke kunne sige, men den er i hvert Fald korrekt, 
og i Praksis maa man vel have Lov at gaa ud fra, 
at Amatøren til enhver Tid har Bekendtgørelsen ved 
Haanden paa Stationen.

Om Prøven var let eller svær vil jeg overlade til 
hver enkelt selv at dømme om. For mig at se er 
Spørgsmaalene i det væsentlige hentet fra den Del 
af Stoffet, der ogsaa skal kendes til den almindelige 
tekniske Prøve, og i mindre Grad fra den Del, P & T 
iflg Vilkaar og Bestemmelser vilde lægge speciel 
Vægt paa ved den supplerende Prøve, men det kan 
muligvis skyldes en Tilfældighed og tør vel næppe 
formodes at være retningsvisende for de fremtidige 
Prøver.

Jeg vil slutte denne Artikel med et lille Tip. For 
mange Amatører staar Begrebet db som noget 
taaget og høj matematisk, der er svært at tilegne sig 
og regne med. Har man en Regnestok, er det dog 
ikke saa slemt. Den nederste Skala paa en Regne
stok er en Logaritmetabel, og hvor det drejer sig 
om Forhold mellem Effekter kan db Tallet aflæses 
paa denne Skala, ved at stille Stregen paa Skyderen 
paa det kendte Forhold f. Eks. 4 Gange og aflæse db 
paa den nederste Skala, i det valgte Eksempel alt- 
saa 6. Prøv selv et Par Gange saa sidder det fast og 
glemmes ikke.

Fra Aarhus-afd. har vi modtaget:
På given foranledning skal Arhus afd. i anledning 

af den forestående generalforsamling fremsende for
slag om at der på denne — under punkt 5 — bliver 
lejlighed til at diskutere følgende forslag vedrørende 
ændringer i E. D. R.s organisation samt at der på 
samme gf. — under samme punkt — nedsættes et 
passende udvalg til at udarbejde nødvendige nær
mere enkeltheder.

Som arbejdsgrundlag skal anføres:
Medlemsskab i E. D. R. opnås ved indsendelse af 

begæring herom hovedkassereren eller nærmeste 
lokalafd.. der så vidersender til hovedkassereren.

Medlemsskab i nærmeste lokalafd. er obligatorisk, 
dog kan man optages som passivt medlem til nedsat 
kontingent.

Passive medlemmer har ikke ret til deltagelse i 
afd. alm. arrangementer eller gf.

Hovedgf. afskaffes til fordel for kongres hvert 4 
år.

Årligt afholdes delegeret møde, efter samme tur
nus som nu.

De delegerede vælges af lokalafd. således at re- 
presentationen bliver ifølge medlemstal — medreg
net er passive medlemmer —, valgene foretages på 
møder i afd. hvortil passive såvel som aktive med
lemmer har stemmeret.

Umiddelbart forud er vigtige sager til delegeret 
mødet fremsendt fra hb. således at det kan blive 
drøftet.

Hb.valg sker på nuværende måde dog sker valg 
for en kongresperiode adgangen.

Hovedfm. vælges på kongressen ligeledes for en 
periode.

Antallet af delegerede fastsættes således at hvert 
påbegyndt 50 medlemmer — medregnet passive — 
giver ret til een delegeret.

Der skulle herefter være givet medlemmerne 
bedre mulighed for fremførelse af synspunkter, i 
modsætning til nu hvor kun 150 af 2200 møder til gf.

Nedsættelse af foreningens udgifter til gf. og hb. 
valg.

Den længere valgperiode giver bedre overblik for 
hb. medlemmerne.

Den skiftende majoritet fra enkelt område på gf. 
bortfalder.

Idet det håbes forslaget må blive udsat for saglig 
og udsynet diskution.

Vy 73 OZ4EV, OZ2LX, OZ4FB,
OZ6EJ, OZ6ES, OZ1BR, OZ5KG.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen holder møde to gange om måneden. 
Foreningslokalerne er: Frederikssundsvej 123. Re
staurant punkt 1. Tlf. Bella 7626. Qsl Centralen er 
åben fra kl. 19,30—20,00. Kl. 20.00 begynder møderne. 
Alle oplysninger om foreningens virksomhed fås på 
mødeaftenerne hos formanden eller den øvrige be
styrelse.

Formand: OZ2KP. Hvidovre 667. — Sekretær
OZ5GB. — Kasserer OZ8Y, Bella 7480.

Programmet:
Mandag den 26. september: Auktion, tilmelding til 

OZ2KP.
Mandag den 10. oktober: Ordinær generalforsam

ling, dagsorden iflg. vedtægterne. Gyldig medlems
kort medbringes.

Mandag den 24. oktober. ???
Mandag den 7. november: OZ7HB taler om ama

tørfjernsyn.
Mandag den 21. november: OZ7G taler om „Hvor

for antennen virker sådan".
Mandag den 5. december: OZ7GL taler om op

levelser med illegale sendere under krigen.
Mandag d. 19. december: Stiftelses-pakke-julefest.
Medlemmer, der ønsker at deltage i afdelingens kur

sus til A-prøven, bedes omg. anmelde dette til OZ2KP.
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Sp. Nr. 10. En Krystalfabrikant leverer Krystaller 
med en Nøjagtighed paa 0,02 %. Til hvilken Fre
kvens maa man bestille et Krystal, naar man ønsker 
at arbejde saa tæt som muligt ved den nedre Baand- 
grænse paa 14 MHz uden Risiko for Overskridelse? 
Der regnes ikke med anden Form for Frekvenskon
trol.

Svar. 14000 kHz + 0,02 % = 14002,8 kHz.
Sp. Nr. 11. To Amatører med henholdsvis A- og 

B-Tilladelse hver med den højest tilladelige Effekt 
paa Telegrafi. B-Amatøren benytter en Retnings
antenne, hvis Forstærkning i en given Retning er 6 
db i Forhold til A-Amatørens Antenne. Hvad er 
Forholdet mellem Signalstyrkerne fra de to Sendere 
i den paagældende Retning? Det forudsættes, at 
Senderens Virkningsgrad og øvrige Forhold er ens.

Svar. B 100 Watt + 6 db = 100 . 4 = 400 Watt



Morsekursus.
I lighed med sidste år har Hærens signalskole 

stillet lærer og lokaler m. v. til rådighed for afde
lingens morsekursus.

Undervisningen begynder den 2. november og om
fatter ca. 120 timer i høring og morsning, fordelt 
på 2 ugentlige aftener (mandag og onsdag) a 2'/ t  
time; fra kl. 19,30 til kl. 22,00.

Der kan desværre kun optages 28 elever på kur
sus og indtegningen slutter når dette antal er nået, 
hvilket givetvis sker meget hurtigt.

Prisen for hele morsekursus udgør kr. 45,00.
Indtegning til kursus foregår kun ved indbetaling 

af ovennævnte beløb på girokonto nr. 59755, Køben
havnsafdelingen af EDR. Kuponen til modtageren 
mærkes på bagsiden „Morsekursus 1955/56“.
Siden sidst:

Afdelingen beklager at programmet for sidste 
måned var faldet ud af „OZ“ — der må være sket 
en fejltagelse.

Den 29. august skulle OZ4U have holdt foredrag 
i afdelingen, men på grund af det manglende pro
gram i „OZ“ troede OZ4U at foredraget var aflyst. 
Resultatet blev at vi måtte lave „klubaften" i stedet, 
men alle de fremmødte tog dette med godt humør; 
det var jo også længe siden, vi sidst havde været 
samlet, så der var nok at snakke om.

Rævejagten lørdag den 13. august havde samlet 
mange deltagere i det smukke vejr — vinder af jag
ten blev OZ9AC efterfulgt af OZ9WH og OZ2AX. 
Efter jagten var der hyggeligt samvær over en kop 
kaffe i Ballerup Kros have.

Søndag den 21. august var der også en fin ræve
jagt, hvor resultaterne blev at OZ2AX blev nr. 1, 
efterfulgt af OZ2ZZ og OZ3BT.

Vi kunne for resten godt være mange flere på 
rævejagterne; hvor er alle de gamle rævejægere 
henne for tiden? Se nu at få støvet modtageren af 
og få batterierne kogt op, der er endnu 4 jagter til
bage i år.

Der afholdes rævejagt lørdag den 24. september. 
Kort A 3028 Ballerup. Samlet start foregår kl. 20,15 
fra Herlev Kro (udenfor). Sendetiderne opgives på 
startstedet. Efter jagten er der samling til Ballerup 
Kro (indenfor).

Den 8. oktober er der ligeledes aftenrævejagt; 
start- og samlingssted som ovenfor anført.

Alle oplysninger om jagterne kan iøvrigt fås hos 
OZ4AO, telefon GO 1902v.

Til slut skal jeg på det kraftigste anbefale alle 
afdelingens medlemmer at møde op til den ordinære 
generalforsamling den 10. oktober og udføre den 
eneste pligt et medlem har, nemlig pligten til at 
vise, om han er tilfreds eller utilfreds med den 
måde, afdelingen ledes på. Så ses vi altså den 10. 
oktober. Vy 73, OZ5GB.

Amager. Møderne afholdes torsdag kl. 20 i klub
lokalerne, Strandlodsvej 17, Kbh. S. — Formand: 
OZ7NS, Herkules Alle 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.

3WP’s beretning om sin seneste Tysklandstur på 
den veltjente „Ariel" havde samlet et veloplagt 
publikum; ligeså var turen til Sorø vellykket i alle 
måder. Vi takker Sorø afdeling for det gode arran
gement.

Programmet omfatter: Torsdag den 15. september: 
Klubaften. — Torsdag den 22. september: 6EP for
tæller om sin multitank og antenneafstemning. — 
Torsdag den 29. september: Klubaften. — Torsdag 
den 6. oktober: Auktion. — Torsdag den 13. oktober: 
Klubaften. — Torsdag den 20. oktober: Foredrag, 
emne følger i næste OZ. 73 fra 6IA.

Aalborg og omegn. Formand: OZ3PS, Henry Sø
rensen, Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasserer: 
OZ5MV, Max Voigt, Peder Skramsgade 5, Aalborg. 
Sekretær: OZ6BF, Bent Frandsen, Kastetvej 118, 
Aalborg, tlf. 1997 (omst).

Onsdag den 28. september 1955 kl. 20,00 afholdes 
den ordinære halvårlige generalforsamling i klub
lokalet på vandrerhjemmet, Kornblomstvej, med 
følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabet.
4. Indkomne forslag.
5. Valg: a. Formand, b. Sekretær.

c. Suppleant, d. Revisor, e. Revisorsuppl.
6. Fremtidig virksomhed.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsam
lingen, må være bestyrelsen i hænde senest lørdag 
den 24. september 1955.

Desværre har vi ikke endnu fået endelig med
delelse om tid og sted for afholdelsen af kursus i 
radioteori og radiotelegrafi for begyndere, men der 
vil blive opslået meddelelse herom i klublokalet, 
ligesom der vil blive averteret i dagspressen. Ind
meldelse til kursus foregår til bestyrelsen. Kursus
afgiften er kr. 5,00 for hvert kursus foruden lokal
kontingentet. Bestyrelsen anmoder medlemmerne 
om at give meddelelse om klubbens kursus til in
teresserede og i det hele taget forsøge at samle alle 
radiointeresserede i vor organisation, så vi med 
tiden kan gøre klubben talstærk og gøre vor stemme 
gældende udadtil i den vanskelige position, som vi 
radioamatører står i og ikke mindst vil komme til i 
de kommende år.

Rævejagten den 20. august, som var kvalificeret 
til danmarksmesterskaberne, blev vundet af OZ5XY. 
Til rævejagten den 28. august var der ikke nogen, 
der fandt ræven før positionen kom. Da vi endnu, 
da dette skrives, mangler en jagt, vil de endelige 
resultater af sommerens rævejagter først kunne 
bringes i OZ i oktober. Rævejagten den 28. august 
var ellers en yderst vellykket jagt, selvom ingen 
kom ind; men vejret var jo ualmindeligt fint og 
terrænet i Hammer-bakker er jo noget drilagtig, så 
det var nogle svedige jægere, der samledes efter 
jagten. Det var godt, at 3PS havde tasken fyldt med 
øl og sodavand. Det er jo bare synd, at ikke flere 
har hittet ud af, hvor morsom og spændende ræve
jagterne kan være. Bestyrelsen vil meget gerne vide, 
hvor mange rævejægere i Nordjylland, der vil være 
interesseret i en nordjysk rævejagt, som kunne ar
rangeres til efteråret.

Sommeren er nu snart forbi, og vi skal vel alle 
igen for alvor til at eksperimentere. Interessen for 
forskellige arrangementer vil jo igen stige, og vi 
vil i september og oktober begynde med at arran
gere nogle filmsaftener. Meddelelse vil blive tilsendt 
medlemmerne, da det er vanskeligt så lang tid i for
vejen at sige noget bestemt om tid og sted. Men i 
hvert fald har vi fået lovning på en film ved navn 
„En dag i radiohuset", som må have en vis interesse 
også for xyl. En film ved navn „Meninger i vor 
tid" står også på programmet, men vi vil gøre vort 
bedste for at finde noget aktuelt og interessant og 
håber så også, at der fra medlemmernes side vil 
vise sig interesse for sagen.

Kassereren har bedt mig sige til de medlemmer, 
som endnu ikke har betalt kontingent, om at få 
dette bragt ud af verden hurtigst muligt af hensyn 
til regnskabets afslutning.

Klubaften har vi som sædvanlig hver onsdag kl. 
20,00. På gensyn og genhør — p. b. v. OZ6BF.
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Aarhus. Ordinær generalforsamling afholdes den 
19. oktober kl. 20.00 i „Håndværkerforeningen", Klo
stergade.

Morsekursus vil blive afholdt i oktober. Teknisk 
kursus vil ikke blive afholdt af afd. i år, da det har 
vist sig at tilslutningen er for ringe.

Rævejagten i august fik stor tilslutning, og det er 
konstateret, at der vil komme flere jægere med til 
efterårsjagterne; der er flere modtagere under byg
ning.

Som det fremgår af billederne, er der liv over 
jagterne på flere måder. Vy 73 6EJ, sekretær.

Bornholm. Den ordinære generalforsamling afhol
des søndag den 2. oktober 1955 kl. 15,00 i klubhuset. 
Efter generalforsamlingen spises den medbragte 
aftensmad i huset, og kl. 19 får vi foredrag og tek
nisk spørgetime ved OZ7BO.

Bo har lovet at komme allerede om eftermiddagen. 
Deltagerne bedes derfor, såvidt det lader sig gøre, 
tage aftensmaden med, så lejligheden kan udnyttes 
til hyggeligt samvær.

Vinterens arbejde påbegyndes med første klub
aften onsdag den 5. oktober 1955 kl. 20,00.

Vy 73. 4KA.
Esbjerg. Efter endt sommerferie begynder vi nu 

igen på vinterens arbejde. Der vil i lighed med sid
ste år blive afholdt kursus til opnåelse af sende
tilladelse. Også i vinter vil lærer Fischer fra Fanø 
tage sig af undervisningen. Vi starter onsdag den
21. september på P. A. kl. 20,00 hvor interesserede 
kan melde sig. Samme aften vil Fischer fortælle om 
sine rejser som telegrafist til søs. Vi håber på god 
tilslutning denne aften.

Onsdag den 5. oktober afholdes samme sted auk
tion over brugelige og i ordenværende radiodele; 
enhver har naturligvis som tidligere ret til at sætte 
mindstepriser.

Onsdag den 12. oktober: Hvad er en Vektor? Ved 
du det ikke, så mød op og få spørgsmålet besvaret. 
Blyant bedes medbragt. Vi håber på god tilslutning 
i E. D. R. i vinter, idet der er sørget for bedre og 
hyggeligere lokaler med varme. Er din fritid for i 
vinter ikke optaget endnu, så overvej, om det ikke 
ville være gavnligt at få den teoretiske del af sagen 
lidt opfrisket. Altså vi håber at se dig den 21. sept.

Herning.
21 rævejægere med hjælpere

mødte til den store MIDTJYDSKE RÆVEJAGT 
i Herning, der blev slidt i det, og pu-h hvor var 
det varmt. Fynboerne kunne ikke klare sig i den 
jydske lyng, selv OZ6OK måtte ned med nakken; 
vi håber dog ikke. de helt har mistet lysten til at 
komme til Jylland en anden gang. København ved 
OZ5Q var ikke glad for de atmosfæriske forstyrrel
ser og kunne ikke rigtigt fange ræven, han var og
så snu som det sig hør og bør. og selvfølgelig lå 
han i stærkt kuperet terræn lige ved en dejlig å.

En fik det for varmt og sprang i med skjorte og 
slips, det var Storegaard, Kolding, han var nu også 
så uheldig at være på den forkerte side af åen.
Kolding klarede sig ellers nogenlunde.

Resultaterne blev:
Natjagten. Nr. 1 OZ8KP, Herning, nr. 2 OZ5HF,

Herning. Kun 6 ankom til ræven.
Dagjagten. Nr. 1 Gunnar Jensen, Kolding, nr. 2 

Robert Storegaard, Kolding. Alle jægere ankom til 
ræven.

Mesterskab. Nr. 1 OZ8KP, Herning (Midtjydsk 
rævemester), nr. 2 Robert Storegaard. Kolding, nr. 3 
OZ5HF, Herning.

Dermed sluttede jagten, og vi håber at se jer alle 
næste år igen, og helst endnu flere.

VY 73 Herning afd.

Horsens. Formand: OZ2BF, Henning Hansen. Kapt. 
Andersensgade 7. Sekretær: OZ9PM. A. P. Mikkel
sen, Tordenskjoldsgade 16, 3. Kasserer: OZ4GS, Sv.
S. Sørensen, GI. Jernbanegade 22. Afd. lokale: Be
lysningsvæsenets kontor, Gasvej 21.

Afdelingens ordinære generalforsamling forløb 
sagligt og roligt. Såvel formandens beretning som 
kassererens regnskabsaflæggelse godkendtes enstem
migt. Bestyrelsen vedtog at overføre kr. 300,00 til 
byggefonden. Til formand genvalgtes OZ2BF. Til 
bestyrelsen genvalgtes OZ9PM, nyvalgt blev OZ2FK 
og OZ4RU for Elsa Thomsen, der er flyttet til Kbh., 
og OZ8AH, der grundet på travlhed ikke ønskede 
at fortsætte. Til byggefondens bestyrelse genvalgtes 
OZ4RU, nyvalgt blev OZ3FM i stedet for 7RG. der 
grundet på travlhed ikke ønskede at fortsætte. Revi
sorvalg var genvalg: Søren Hansen, med 7CJ som 
suppleant.

Under eventuelt blev det meddelt, at OZ4JJ for 
andet år i træk havde opnået flest points ved afde
lingens rævejagter og derved erhvervet sig den ud
satte vandrepokal som ejendom.

Formanden sluttede generalforsamlingen med en 
tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer og til med
lemmerne for godt kammeratskab og sammenhold i 
det forløbne år.

Ved et bestyrelsesmøde afholdt den 29. august 
1955 konstituerede bestyrelsen sig og består herefter 
af: OZ2BF formand. 2FK næstformand, 4GS kasse
rer, 9PM sekretær og 4RU. OZ9PM.

15. september kl. 19.30 film. Filmen forevises i 
Rytterkroen, hj. af Sønderbrogade og Løvenørns
gade.

21. september kl. 19.30 mødes vi ved indgangen til 
Statsskolen. Lektor Orla Rasmussen vil fortælle om 
stjernehimlen.

22. september: Alm. klubaften.
29. september: Rævejagt fra kl. 20.00 til kl. 22.00. 

(Vi mødes på havnen neden for Gasvej kl. 19,00).
1. oktober tager vi en tur til Vejle, OZ8AH har 

lovet Vejle afd. at holde et foredrag for dem. Tid 
og sted se OZ under Vejle afd. Er der nogen af vore
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Odense. Lokale Hunderupvej 28.
Ordinær generalforsamling afholdtes mandag den 

29. august. — Der var mødt 25 medlemmer — For
manden OZ3XA, bød velkommen, OZ8WP blev valgt 
som dirigent, herefter fulgte formandens beretning 
om arbejdet i afdelingen i året, der gik, som må 
siges at have været et godt år med flere nyheder. 
Kassereren, OZ1WL, aflagde regnskabet, som blev 
enstemmigt godkendt. Under regnskabet godkendte 
generalforsamlingen enstemmigt følgende: OZ3FYN 
afdelingens kaldesignal udgår, samt at det lokale 
afdelingskontingent forhøjes med 1 kr. med den be
grundelse, at afdelingens løbende udgifter efter
hånden er steget så meget, at regnskabet vanskeligt 
kan balancere. — Formanden, OZ3XA, blev enstem
migt genvalgt. Bestyrelsen, d. v. s. OZ3SH, OZ1FS, 
OZ1WL og OZ8JR blev enstemmigt genvalgt. Sup
pleanter Svend Jensen og Per Rasmussen. Revisor 
OZ2X (genvalgt) suppleant OZ7CA. Under eventuelt 
kom mange emner på tale bl. a. suppleant til hoved
bestyrelsen, kursus i den kommende vinter samt et 
meget omstridt spørgsmål: Den nuværende B-licens. 
Man enedes om at bringe emnet på bane ved den 
kommende generalforsamling, som i år afholdes her 
i Odense; der må kunne gøres noget nu! — Til sidst 
blev der udråbt et leve for afdelingen. Lad os 
mødes i afdelingslokalet hver torsdag, du er altid 
velkommen!.

Bestyrelsen konstituerede sig med OZ3XA som 
formand, OZ3SH næstformand, OZ1WL kasserer, 
OZ1FS og OZ8JR sekretær.

Husk! Det er hver torsdag kl. 20,00 det foregår på 
Hunderupvej 28. — Sludreaftener, hyggeaftener, 
kammeratskabsaftener. 73  OZ8JR.

Randers. Mødeaften: 1. onsdag i hver måned. Klub
aften hver mandag. Klublokaler: Hobrovej 5, 2. sal.

Afdelingens formand gennem flere år, OZ5WJ, var 
i foråret ude for et uheld, som han ikke helt har 
overvundet følgerne af, og han har derfor anmodet 
den øvrige bestyrelse om at måtte træde „udenfor 
nummer" indtil videre. Dette har bestyrelsen, om
end med vemod, bøjet sig for, hvorefter næstfor
manden, OZ4SK, indtil videre fungerer som for
mand, og suppleanten, OZ8SA, er indtrådt i besty
relsen.

Der skal fra afdelingens side lyde en tak til dig, 
Wolf, for dit kæmpemæssige og uegennyttige ar
bejde for vor forening, og det er vort håb, at du 
meget snart må have genvundet dit helbred.

Afdelingen påtænker at arrangere en udstilling 
af amatørgrej i efterårsferien, og vi håber også her 
at få besøg af vore naboafdelinger.

Vi havde iøvrigt i august en hyggelig aften i kam
meratligt samvær med medlemmer fra Viborg og 
Ikast i vore klublokaler, og vi benytter lejligheden 
til at gøre opmærksom på, at vi altid har åbent hus 
hver mandag aften, også for udenbys boende, hvad
enten de kommer i flok eller enkeltvis.

Vy 73. Bestyrelsen.

Silkeborg. Afdelingens ordinære generalforsam
ling afholdtes den 6. august 1955 på Ringgårds Kon
ditori. 10 medlemmer havde givet møde. Formanden 
bød velkommen og som dirigent valgtes 3EV. På 
dagsordenen var valg. 1AG vedblev ifølge genvalg 
at være formand og 7KP fortsætter som kasserer 
også ifølge genvalg. Bestyrelsen ser således ud: 1AG 
formand, 7KP kasserer, 7OF, 3EV, 1EV suppleant. 
1IA revisor og 4GC sekretær. Man drøftede planer 
for fremtiden, blandt andet at skabe mere interesse 
for rævejagter og køb af evt. målegrej til afdelin
gens medlemmer. Vy 73  4GC.

Sorø. Vi har i den forløbne måned nydt det gode 
vejr og aktiviteten har ikke været overvældende, 
dog har vore onsdagsaftner været ret godt besøgt.

Den 27. august havde vi fælles skovtur med Ama
ger afd., desuden var her deltagere fra Næstved, 
Slagelse og Korsør. Vi mødtes på „Borgen", og turen 
gik herfra til fods og pr. båd til Ægir, hvor vi 
spiste medbragt mad. Det viste sig her at „Amager
kanerne" ikke blot medbragte et overdådigt humør, 
men også rummede to fortræffelige musikanter, 
samt Max. Sidstnævnte gav en strålende morsom 
og livfuld demonstration af en „tavs modellør".

Vi altfor få her fra Vestsjælland som deltog, vil 
sent glemme den dejlige aften.

Vort første foredrag i denne sæson afholdes på 
„Borgen" tirsdag den 27. september kl. 20. — Lektor 
Svendsen fra Sorø Akademi fortæller om Madame 
Curie. På gensyn. — 73,  1WW.

Struer. Afdelingen har fået ny adresse pr. 1. sep
tember: Vestergade 31, 1., tv.

Vi deltog i VHF testen den 20.—21. august fra vort 
sommer-QTH i Toftum bjerge; det opnåede resultat 
var lidt under forventning, da vi havde et par 
uheld. Således skete der det under rejsningen af 
den 16 m lange antenne, at det mellemste led blev 
bøjet og måtte fjernes, hvorved vi mistede 6 m af 
højden. Ligeledes blev vor modulator træt, jo mere 
varm den blev, og vi måtte søndag morgen hjem og 
skaffe en ny, hvorefter det gik planmæssigt.

Vy 73 5KD.

Vejle. Så skulle ferien efterhånden være slut, og 
vi skal til at tage fat igen; når dette læses har vi 
haft besøg af OZ3TM, og ganske sikkert haft stort 
udbytte af det. Også ad denne vej sender vi her i 
afdelingen en tak til 3TM.

Endvidere får vi følgende foredrag:
Lørdag den 1. oktober 1955. „Styresendere" ved 

OZ8AH.
Lørdag den 5. november 1955. „Modsat Polaritet" 

ved OZ2NU.
Vær venlig at notere datoerne og reserver afte

nen, så vi kan blive samlet så mange som muligt.
Og så er der møde hver onsdag aften hos OZ8HC, 

Nyboesgade 44, kl. 20. Vy 73 de OZ8HC.

1 9 1

STORE SYDJYDSKE RÆVEJAGT 
Husk Kolding afd. store rævejagt søndag 

den 2. oktober 1955 fra kl. 10.00 til 17,00 med 
3 udlagte ræve.

Se „OZ“ for august. Alle oplysninger og 
program fås her.

OZ2RD, N. Storgaard Christensen, 
Blæsbjerggade 2, Kolding, tlf. 2565.

medlemmer, der har lyst til at tage med, bedes til
melding ske i god tid til OZ2BF; vi prøver om vi 
kan blive nok til en rutebil.

6. oktober: Alm. klubaften.
10. oktober: Rævejagt fra kl. 20,00 til kl. 22,00. (Vi 

mødes på havnen neden for Gasvej kl. 19,00).
13. oktober: Teknisk spørgeaften.
Husk generalforsamlingen i Odense, se OZ for 

august. Eventuel deltagelse bedes meddelt 2BF sna
rest. Vi mødes i din og min afdeling.

Vy 73, sekretæren.



NYE MEDLEMMER
Følgende har i august måned anmodet om op

tagelse i EDR:
6397 - Henrik Grum, Lindeparken 5, Næstved.
6398 - Erik Børge Larsen, Klintøs Allé 3, 1., Brøn

derslev.
6399 - OZ6MP, Steen Meidahl-Petersen, Iver Chri-

stensensvej 11, Skagen.
6400 - Poul Otbo, Østergade 11, Næstved.
6401 - Maggo Erik Jensen, Prags Boulevard 46, 3. th.,

København S.
6402 - Hans Holtman, Vesterled 16, København Ø.
6403 - Egon Wagner Eskildsen, Daphnesvej

Skagen.
6404 - Preben Østergaard Sørensen, Mørke.
6405 - Arne Foxmann, Sallingvej 59, København F.
6406 - Niels Erik Warburg, Lindegårdsvej 36, 1.,

Charlottenlund.
6407 - A. L. Wentzel, Peder Skramsgade 7, 3.,

Esbjerg.
6408 - Olaf Bredahl Sørensen, Kongebrogade 29, 2.,

Kolding.
6409 - Freddy Wisler, Ringkøbingvej 24, Aarhus.

Tidligere medlemmer:
3175 - Berndt Lindersson, Inteckningsvågen 32, 2., 

Hågersten, Stockholm.
5483 - OZ6EA, E. Andersen, Femagervej 16 B., 

København, Valby.

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

QTH-RUBRIKKEN
1003 - OZ8O, E. Langgaard, Glentevej 61, 1., 

Glostrup, lokal.
2412 - OZ8TS, E. Hansen, c/o pensionatet, Vester

brogade 25, Kbbenhavn V., ex marinen.
3058 - OZ7KJ, Aa. Kjærgaard, Søby pr. Hbjslev st., 

ex Vils.
3282 - OZ4LC, V. Lynge Christensen, Sommervej 7, 

Charlottenlund, ex Gedser.
3553 - OZ7VK, Kurt Winkler, Vadstedvej, Hammel, 

lokal.
3617 - OZ4FA H. C. Andersen, Hjortebrovej 17, 

Haderslev, lokal.
4404 - OZ9CB, Kn. Gøgsig Andersen, Aalborgvej 36, 

Sæby, ex Sindal.
4604 - OZ3NE N. J. Eibye, Nordbrogade 40, 5., 

Aarhus, lokal.
4657 - OZ1PS. P. Chr. Stougaard, Lerdrup, Gylling, 

ex Ørting.
4898 - OZ2BW, N. J. Hansen, Erantisvej 13, Køge. 

lokal.
4900 - G. M. E Jensen, c o fru Nielsen, Ved Kløver

marken 2, 4. tv.. Kobenhavn S., ex Roslev.
5031 - OZ8HM. KP. (TMEK) Melchior. 3. pejle-

batteri. Artillerivejs kaserne. Kobenhavn S., 
ex soldat.

5064 - OZ2AB, A. Biener, Lysbrovej 2, Bronshoj, 
lokal.

5050 - G. Wessø, Ndr. Ringgade 111, Aarhus, lokal.
51T9 - OZ6EL, E. Ludvigsen, Platanvej 29, Slagelse, 

ex Kalundborg.
5289 - Bengt Kristensen, Set. Gertrudsstræde 3, 3. th.. 

København K., ex soldat.
5311 - OZ6AO, A. O. Olesen, Amagerfælledvej 17, st. 

København S., lokal.
5356 - OZ5KD, Kn. Dantoft, Tværgade 3, Struer, 

ex Aarhus.
5474 - OZ9SK, H. A. Skourup, nyt nr. 1467.
5703 - OZ1SV, Sv. Nielsen, Volden 50, Slagelse, lokal.
5872 - G. Schmidt, c/o V. Halskov Hansen, Gjødding- 

gaard. Randbøl, ex København.
5918 - 254857, Aa. Olsen, 2/III/4. reg., kasernen, 

Slagelse, ex soldat.
5389 - telegrafist Andersen, 5. reg./FSKMP, kaser

nen, Vordingborg, ex Svinsbjerg.
6004 - fly. 220, H. Christensen, c/o Carl Christensen, 

Buerup pr. Jyderup, ex soldat.
6146 - OZ6ON, Kp. Nicolaisen, STR.s radioværksted, 

ing.-kasernen, København Ø., ex soldat.
6188 - OZ6BL, 263378, Laursen, 9. reg. rekrutskole, 

hold 3, kasernen, Tønder, ex Juelsminde.
6204 - Kai Norup, c/o Hakon Jensen, Holbækvej 21, 

Sorø, ex Kerteminde.
6233 - Arne Mathiassen, Brandsby pr. Kappendrup, 

ex Odense.

O Z
Tidsskrift for Kortbølge-Radio 

Udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske 

Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs 
Allé 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.
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Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.

•

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
København SU, Amager 3664V. Næstformand: OZ2KP, 
K. Staack-Petersen, Risbjerggårdsallé 63. Valby, Hvid
ovre 667. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fuglsang- 
vej 18, Nykøbing F., Nykøbing 17. Sekretær, Einar 
Pedersen, Alekistevej 211, Vanløse, Da 2871u. Traff. 
Dept.: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. Hasse
ris. Aalborg, Skalborg 155B. Landsafd.-leder: OZ8JM, 
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, Randers 3400 (dag). 
OZ3XA, A. P. Hjorth-Jacobsen, Karen Brahesvej UB. 
Odense. Odense 2377. OZ2GK, G. B. Krogsøe, Rindby, 
Nordby. Fanø, Fanø 223. OZ3FM, Emil Frederiksen, 
Nørretorv 15, Horsens, Horsens 2096. OZ2LF, B. Erwing, 
Peter Sabroesgade 10, Kbh. SV. Eva 5228y. OZ5KD, K. 
Dantoft, Tværgade 3, Struer, Struer 600 (dag). OZ5KN, 
K. Normann, Strandboulevarden 54, Nykøbing F., Ny

købing 620 (dag).

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, telefon 2437 y, 
Nykøbing Falster.
QSL-Centralen:

Paul Heinemann, OZ4H, Vanløse Allé 100, Kbh., Vanløse.
Amatørannoncer:

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 er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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