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Start med forhindringer
Al begyndelse er svær, men så vanskelig
havde jeg nu ikke forestillet mig starten som
hovedredaktør af OZ. Nu lader jeg mig imid
lertid ikke sådan slå ud, og jeg ville om nød
vendigt naturligvis søge trøst i den kendsger
ning, at alle OZ’s læsere selvfølgelig er klare
over, at det er typografstrejken, som har sin
ket dette nummer. Hertil kommer så, at det
er blevet et stort nummer, da det, som De
formentlig allerede har bemærket, kommer
som VHF-specialnummer. Et og andet har på
grund af de nævnte forhold måttet glide ud
for at få bladet ud, inden næste nummer er
på trapperne, og de, som savner noget i dette
nummer, kan skælde ud over den ny redaktør.
Men det kommer alligevel ikke med før i maj.
OZ6PA skrev i sidste nummer af OZ, at jeg

ville udfylde de rammer, som 5AC har skabt.
Jeg føler trang til at takke for denne tillid,
og jeg skal efter evne søge at leve op til den,
men OZ ; s læsere er formentlig som jeg klare
over, at det ingenlunde er let at komme efter
en mand, der er fagmand både bladteknisk og
radioteknisk. Jeg har imidlertid 5AC’s tilsagn
om råd og vink i de første måneder, og jeg
skal vide at benytte mig af dette tilsagn, så
OZ fortsat både i udstyr og i indhold kan
imødekomme de krav, der stilles — nu og
fremover.

For en ordens skyld fastslås endnu en
gang redaktionens ny adresse:
Arne Christiansen,
Gyldenstenvej 10, Odense,
telefon Odense 12.335.

— og det haster med stof til næste
nummer.
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Miniature 2-meter sender for vibrator eller netdrift
Af OZ9ROS.

En væsentlig indvending imod den i OZ,
maj 1951 beskrevne lille 2-meter sender er,
at den baserer sig på anvendelsen af specielle
24 MHz krystaller.
Den her beskervne sender baserer sig også
på anvendelsen af en speciel type krystal (18
MHz), men forhandleren af disse krystaller
påstår at have krystaller nok til alle 2-meter
interesserede, og så er de tilmed meget billige.
1 senderens konstruktion er forøvrigt an
vendt andre billige og let tilgængelige VHFkomponenter fra fabrikkernes overskudslagre
(lufttrimmere, butterflies, ECC91 etc.), lige
som senderen egner sig fortrinligt for drift
fra akkumulator, når der som anodespæn
dingsforsyning anvendes en af de på marke
det værende komplette små fikse vibratoren
heder, der ligeledes stammer fra overskuds
lagrene og sælges til en særdeles rimelig pris.
Den eneste komponent, der er lidt vanske
lig at fremskaffe, er udgangsrøret 5812, men
mon ikke en eller flere af de i OZ annonce
rende, vakse og vågne forretninger, når der
skønnes et behov, vil være hurtige til at føre
dette specialrør. Skulle der blive vanskelig
heder med fremskaffelsen, kan det tjene som
trøst, at andre rørtyper kan anvendes. Grun
den til, at 5812 anbefales, er naturligvis, at
det i den viste opstilling var den af de for
søgte rørtyper, der tilsyneladende fungerede
bedst. Røret er direkte opvarmet, hvilket
frembyder en væsentlig fordel ved transpor
tabelt arbejde med senderen, hvor denne fø
des fra akkumulatorbatteri, idet det i sendepavserne er muligt at afbryde glødestrømmen til senderens udgangsrør (forbrug 0,7 A
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ved 6,0 volt) og herved spare halvdelen af
senderens glødestrømsforbrug uden nødven
digheden af at bede modparten i QSO’en om
at skifte langsomt. Det direkte opvarmede
udgangsrør i senderen er klar på mindre end
1 sekund efter, at strømmen sluttes.
Røret 5812 er i virkeligheden en videreud
vikling af røret 2E30, som er kendt fra mange
amerikanske VHF-konstruktioner. 2E30 kan
anvendes direkte i den her viste sender, men
virkningsgraden synes at være en hel del
mindre for 2E30 end for 5812.
Diagrammet.
Der anvendes ialt 3 rør i senderen: 2 stk.
ECC91 (6J6) og 1 stk. 5812. Da senderen er
bygget specielt med henblik på anvendelsen
af de på markedet værende billige 18 MHz
kvalitetskrystaller, kræves en frekvensmulti
plikation på ialt 8 gange. Det ses heraf, at der
ikke er mulighed for at anvende den ellers
så effektive push-pull tripler som et af fre
kvensmultiplikationstrinene.
Push-pull
tripleren har yderligere den fordel, at den passer
fint til at styre et push-pull udgangstrin.
Da vi her ikke kan anvende pp tripleren,
har vi valgt at undvære også pp udgangstri
net. Der anvendes i stedet en enkelt penthode som PA-trin. En fordel ved den enkelte
penthode frem for pp triode-PA trinet er, at
penthoden tilsyneladende ikke behøver at
neutraliseres i den her viste opstilling. Dette
turde være en fordel, idet det ved den tidlige
re beskrevne sender viste sig, at en del ama
tører stødte på vanskeligheder med at stabili
sere udgangstrinet. Skulle det vise sig, at pen-

thodetrinet her beskrevet ved visse opbyg
ningsformer af den i diagrammet viste sender
skulle kræve lidt neutralisering, er der alle
rede taget højde for det i konstruktionen.
Man sørger blot for en svag kapacitiv kobling
mellem V3's styregitter og den ende af kred
sen L5/C5, der ikke er forbundet til rørets
anode. Den kapacitet, der opnås ved at lade
en isoleret ledning loddet på L5 føre hen til
V3’s styregitter uden at berøre dette, vil sik
kert være tilstrækkelig. Ved modelsenderen
var det helt unødvendigt at tænke på neutra
lisering. Senderen arbejdede stabilt, straks
der sattes strøm på den.
Første halvdel af V1 fungerer som krystaloscillator med krystallet mellem gitter og ka
tode. Anodekredsen bør afstemmes lidt højere
i frekvens end den indstilling, der giver mak
simalt output på trinet, da man ellers risike
rer, at krystaloscillatoren ikke starter igen,
når anodespændingen — efter at have været
afbrudt — atter tilsluttes. Dette er helt nor
malt for alle krystaloscillatorer af denne art.
Fra første halvdel af VI kobles 18 MHz
svingningerne kapacitivt til anden halvdel af
VI, der fungerer som frekvensfordobler, idet
dets anodekreds er afstemt til 36 MHz. Fra
denne kreds føres 36 MHz svingningerne ka
pacitivt til første halvdel af V2, der ligeledes
arbejder som frekvensfordobler, idet dets
anokreds er afstemt til 72 MHz. I anden halv
del af V2 når vi på samme måde til 144 MHz,
og fra kredsen C4/L4 kobles kapacitivt til V3,
PA røret, hvis anodekreds er symmetrisk. For
at opnå symmetri er det nødvendigt ved L5’s
„åbne“ ende at lægge en 5 pF kondensator til
stel (svarende til V3’s anode/kathode kapaci
tet).
Anodespolen L5 er viklet med 2X3 vindin
ger. Mellem spolens to halvdele er der plads
til antennelinken. Denne er udformet af bøj
elig tråd, således at koblingsgraden kan ind
stilles til optionalt output fra senderen. Lin
ken fastloddes til loddefligene på en fatning
af samme type som den, der anvendes til kry
stallet. Antennekablet forsynes med stik, der
passer heri.
Virkningsgraden for 5812 udgangstrinet er
knap så stor som virkningsgraden for pp
ECC91 trinet, men da senderen her beskrevet
har
næsten
samme
totalanodevirknigsgrad
som 3XECC91 senderen beskrevet tidligere,
betyder det intet for strømøkonomien, der er
et så vigtigt punkt ved transportabelt arbejde
med batterier.
3XECC91 senderen anvendte en samlet
anodestrøm til alle rør på 80 mA ved 200 volt.

Den her beskrevne sender anvender 85 mA
ved 200 volt for samme VHF-output (3 watt).
Det må yderligere retfærdigvis bemærkes,
at med 5812 udgangsrøret skulle det være ab
solut muligt ved at pusle lidt med kredsene
at opnå over 5 watts output for de samme
data for samlet anodestrømsforbrug. Røret
har et tilladeligt anodetab på 10 watt. Med de
her opgivne data tilføres 11 watt til røret
(svarende til 8 watt anodetab). Med 3 watts
output er virkningsgraden altså kun knap 30
%. Med lidt tålmodighed skulle virkningsgra
den kune bringes op på ca. 50 %, svarende til
godt 5 watts output, hvorved 5812 senderen
bliver en væsentlig „bedre“ sender end den
tidligere beskrevne.
Formålet med den her beskrevne opstilling
har imidlertid blot været at angive en opstil
ling, i hvilken man med sikkerhed kunne an
vende de billige 18 MHz kvalitetskrystaller
uden at få ringere tal for den samlede virk
ningsgrad, end vi havde med senderen, der
anvendte de eftertragtede 24 MHz krystaller.
Opbygningen.
Modelapparatet er opbygget på en lille alu
miniumsplade, hvis mål fremgår af skitsen
(fig. 2). Pladen er ikke udformet som egent
ligt chassis med ombukkede kanter, idet sen
deren er beregnet til at gå ned i en lille træ
kasse, i hvilken den fastskrues på 4 klodser
i de indvendige hjørner af trækassen. Herved
opnås, at man let kan arbejde med senderen
under justeringen, idet denne foretages, inden
pladen sættes ned i kassen. løvrigt er alle
kontroller tilgængelige ovenfra, således at
eventuel fornøden efterjustering af senderen
kan foretages uden at skille kassen ad, der
som denne blot er forsynet med f. eks. skydelåg (som et penalhus).
Følges boreskitsen for placering af kompo
nenterne, er ledningsføringen ikke kritisk,
blot man husker at gøre alle tilledninger så
korte som overhovedet muligt, specielt stel
forbindelserne og forbindelserne til afkob
lingsblokkene.
Spolerne L1, L2 og L3 er viklet på kerami-
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ske rør med indvendigt gevind for jernker
ner, idet kredsene har paralelblok og permeabilitetsafstemning. Det må bemærkes, at selv
om man eventuelt råder over specielle VHFjernkerner, må spolerne vikles og justeres
med spacing, indtil man med jernkernene næ
sten helt ude af spolerne opnår den tilsigtede
resonans.
Jernkernerne
tjener
udelukkende
som variationsmiddel og vil, dersom de ind
går for meget i kredsene, nedsætte disses ef
fektivitet væsentligt. Kniber det med at tryk
ke spolerne så meget sammen, at jern kerner
ne står passende langt ude, må man hellere
parallelforbinde en par pf over spolen. Der
skal dog være et tydeligt maksimum ved den

Fig. 2.

fundne jernkernestilling. Da lufttrimmere i
øjeblikket fås surplus til en brøkdel af deres
normale pris, er det et spørgsmål, om man
ikke står sig ved at undlade jernkernerne og
i stedet i de på chassis-boreskitsen viste hul
ler isætte f. eks. Cyldon eller Welwyn trimmere (Radio Magasinet) og anbringe spolerne
hængende i deres tilledninger ovenpå lufttrimmerne. Spolerne kan da vikles på trolitulrør eller „på luft“ og bestryges med lidt
trolitullak (fremstillet af trolitulstumper op
løst i benzol). De viste faste parallelblokke for
L1 og L2 på 10 pF udgår naturligvis. Spolen
L3, der ikke er forsynet med parallelblok,
bør så gøres 2 vindinger mindre. Drejekondensatorernes rotorer stelforbindes med helt
korte ledninger (hvis de ikke ifølge deres
konstruktion er stelforbundne, når de mon
teres på chassis), og afkoblingskondensatoren

fra spolernes plusende forbindes til kondensa
torens stelpunkt fremfor rørets stelpunkt,
idet kredsens cirkulationsstrøm nu passerer
afkoblingskondensatoren (ligesom ved C4 L4
på diagrammet).
Spolerne (L1, L2, L3) i modelapparatet
stammede fra en amerikansk surplus blind
landingsmodtager, der en overgang solgtes i
Radio Magasinet.
Justering.
Disponerer man over et gitterdykmeter for
indstilling af de 5 kredse til de rette resonans
frekvenser, går justeringen legende let (kred
sene indstilles blot på de i diagrammet opgiv
ne frekvenser). Er dette ikke tilfældet, må
man nøje overholde de givne spoledata og
derefter gå frem kreds for kreds.
Ved første trimning af L1, L2 og L3 bør
udgangsrøret fjernes, og det påses, at anode
spændingen ikke væsentligt overstiger 200
volt. (Til gengæld bør den heller ikke være
mindre). Med en lille lommelampepære påloddet 2 vind. (diameter 10 mm) tråd, der kobles
tæt til spolerne, opsøges derefter resonans
indstillingerne. Begynd med LI. Når denne
kreds er afstemt til maksimumlys i pæren,
kobles indikatoren så løst som muligt, og derefterindstilles. Inden pæren fjernes helt fra
kredsen, drejes jernkernen (eller — hvis lufttrimmer benyttes — kondensatoren) lidt læn
gere ud for at sikre, at krystaloscillatoren al
tid svinger. Det bemærkes, at trimningen må
foretages ganske langsomt, og pæren betrag
tes omhyggeligt, idet der kun kan forventes et
ganske svagt lys i denne. Det er i k k e muligt
at anvende en normal lommelampepære med
et forbrug på 0,15—0,3 A. Der må anvendes
en pære med 40 mA forbrug, f. eks. de små
dværglamper, der anvendes til Bulgins minia
turefatninger (Radio Parts), 6 volts typen er
bedst. I stedet for pæren kan en krystaldiode
i forbindelse med et følsomt instrument an
vendes.
Er der vanskeligheder med at opnå reso
nans i kredsene L3 L4 L5, må man forsøge at
trække spolens vindinger lidt fra hinanden
(evt. skubbe dem tættere sammen). Når sen
deren arbejder rigtigt, vil anodestrømme og
spændinger være som på diagrammet angi
vet. Spændingerne er målt med et voltmeter
med 20.000 ohm volt. Måles med et voltmeter
med større egetforbrug, vil anodespændinger
ne for V1 vise noget mindre end angivet.
Husk. at spændingerne skal måles på spolens
kolde side (plussiden).
Krystaller.
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kvenser mellem 18.000 MHz (svarende til 144
MHz) og 18.250 MHz (svarende til 146 MHz).
De på markedet værende krystaller, som sen
deren er bygget for, falder — ligesom for 24
MHz krystallernes vedkommende — i bestem
te frekvensgrupper. Det vil derfor ikke kun
ne undgås, at flere amatører vil få omtrent
samme frekvens i visse tilfælde. Krystalfre
kvensen kan dog trækkes ikke så helt lidt,
dersom krystallet parallelkobles med en lille
(fast eller variabel) kondensator (3—30 pF).
Optrimningen af senderen bør dog ske uden
parallelkapacitet over krystallet, idet paral
lelkapaciteten nedsætter HF-spændingen over
krystallet. Senderens kredse er relativt bredbåndede. Det var således muligt uden efterindstilling af kredsene at arbejde alternativt
på 3 forskellige krystalfrekvenser (blot ved
at skifte krystal) uden væsentlig ændring i
VHF-output fra senderen. Ved forsøget var
afstanden mellem 2-meter frekvenserne 350
KHz, altså kan 0,7 MHz i alle tilfælde bestryges uden eftertrimning (svarende til ca. halv
delen af båndet).
Da krystallerne er meget billige (i forhold
til 24 MHz krystallerne), lønner det sig at an
skaffe en 2—3 stykker, således at man hur
tigt kan skifte frekvens, hvis der bliver qrm.
Eventuelt kan indbygges en lille 3 stillings
omskifter (i gitterledningen), der skifter mel
lem 3 krystalsokler. Skiftningen kan også ud
føres med minirelæer (type A).

Vibratordrift.
Figur 3 angiver vibratordelens forbindel
ser. Som vibratordelen originalt leveres, er
den forsynet med synkrovibrator (selvensretterkontakter). En noget længere levetid for
vibratoren kan opnås med den i fig. 4 viste
opstilling, der imidlertid kræver 2 ensretter
ventiler ekstra. Til gengæld kan batteriet po
lariseres vilkårligt; man risikerer således ikke
at ødelægge elektrolytterne.
Der kan ganske afgjort bygges en mindre
sender end den her viste for 2-meter arbejdet.
De resultater, OZ5MK omtaler i VHF-rubrikken for marts, tyder på, at forbavsende resul
tater kan opnås selv med meget mindre effek
ter end den ovenfor beskrevne senders 3—5

watt. Den lille sender med 3—5 watts output
har imidlertid den fordel, at den kan styre
hjemmestationens udgangstrin direkte, hvad
man næppe kan med mindre end ca. 2 watts
output.

Fig. 4.

Som transportabel batteri- eller akkumu
latordreven station kan den imidlertid kun
lige gå an; den er og bliver lidt af en grov
æder — i alle tilfælde på ren batteridrift.
Hvem laver en lille fiks 2-meter krystal
styret sender med rene batterirør (miniature
eller subminiature) eventuelt med enkelte
transistorer? TS udlover herved udover det
normale artikelhonorar 3 stk. 18 MHz krystal
ler (af forskellig frekvens) for 2-meter sende
re til den, der først præsenterer en sådan
konstruktion for offentliggørelse i OZ. Der
kræves følgende: anodespænding: max. 150
volt. Anodestrøm: (totalt forbrug af sender
fra HT-batteri) 60 mA (maksimalt). Udgangs
effekt: 2 w minimum til antenne. Glødespænding: 1,5, 3, 4,5 eller 6 V. Samlet glødestrømsforbrug: max. 0,9 A ved 1,5 V eller 0,45 A ved
3 volt o. s. v. (kravene gælder alle for sender
alene — ekskl. modulator).
Og så kunne vi godt bruge et „godt diagram“ af en ren batterimodtager for 2-meter.
Følsomheden bør ikke afvige alt for meget
fra en jævn god netmodtagers følsomhed.
PS.: Bør ikke alt transportabelt grej være
uafhængigt af lysnettet? Specielt da for 2-meter arbejdet — de bedste og højeste 2-meter
positioner mangler alle stikkontakter!
PPS.: Der var engang noget, der hed CW.
For batterisendere (AM) kunne man vistnok
spare en hel masse strøm og komponenter
(vægt), hvis man turde tro på, at dette begreb
endnu var kendt af bare nogle få.

Tak fra 5AC.
For blomster og venlige breve, som jeg
modtog ved min afgang som redaktør
af OZ, bringes en hjertelig tak.
OZ5AC.
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SPOLEDATA
Indv.
diam.
9 mm

Vind,
22

Længde
10 mm

-

12

13 mm

0,8 mm 0

dobb. silke

8

16 mm

0.8 mm 0

tt

9 mm
21 mm

1,0 mm 0
1,0 mm 0

uisol. kob.

3 mm

0,7 mm 0

PVC

LI

Frekv.
18 MHz

L2

36

L3

72

-

-

L4
L5

144
144

-

8 mm
9 mm

21/4
2X3

L6

Ant. link

8 mm

2

t

Trådtyk. & isol.
0.4 mm O silke

tt

Bemærkninger
forsynes med jernkerne
18 MHz
forsynes med jernkerne
36 MHz
forsynes med jernkerne
72 MHz
meget korte tilledninger
6 mm afstand mellem
de to sektioner
anbringes midt i L5

Materialeliste
(se OZ’s annoncer)
1 — 18 MHz miniaturekrystal
2 — ECC91 radiorør
(
„
)
1 — 5812 radiorør
(
„
)
3 —• keramiske rørfatninger for 7 pin miniaturerør (Cinch)
2 — rørhætter for ECC91
(Radio Parts)
2 — krystalfatninger for miniaturekrystaller type Metox (Radio Parts)
3 — spoleforme 9 mm diameter
(se OZ’s annoncører) (Radio Parts)
%
6 — keramiske kondensatorer 10 pF ± 5
(
„
) (Ferroperm)
10 — keramiske kondensatorer 1500 pF (Hi-K)
(
„
)(„)
1 — drosselspole 1,5 uH, Vitrohm ADS
(
„
) (Vitrohm)
1 — modstand Vitrohm ABT. 1 w, 30 Kohm
(
„
)(„)
1 — modstand Vitrohm ABT, 1 w, 10 Kohm
(
„
)(„)
1 — modsand Vitrohm ABT, 1 w, 16 Kohm
(
„
)(„)
1 — modstand Vitrohm ABT, 1 w, 2 Kohm
(
„
)(„)
1 — modstand Vitrohm ABT, 1 w, 1 Kohm
(
„
)(„)
1 — lufttrimmer 15 pF (miniature)
(
„
)
1 — butterfly 2X6 pF (miniature)
(
„
)
1 —» modstand Vitrohm SBT, w 220 Kohm
(
„
) (Vitrohm)
1 — modstand Vitrohm SBT x h w 4,7 Kohm
(
„
)(„)
1 — modstand Vitrohm SBT Va w 47 Kohm
(
„
)(„)
1 — modstand Vitrohm SBT Vs w 20 Kohm
(
„
)(„)
1 — keramisk kondensator 5 pF lille temperaturkoeff. >eff. (se OZ’s annoncører) (Ferroperm)

Silent key
Vi har i vor afdeling
haft den store sorg at mi
ste vor kammerat, OZ3FP,
Flemming Poulsen. Flem
ming døde den 17. marts
i København efter to års
sygdom. Han var 25 år og
ugift.
Under sit arbejde på en
loranstation
i
Grønland
pådrog han sig gigtfeber,
som gav anledning til en
alvorlig
hjertefejl,
der
medførte døden. Trods sin
håbløse sygdom lod han sig ikke slå ud, men be
gyndte for ca. et halvt år siden at læse til ingeniør.
Mange amatører vil sikkert kende Flemming fra
den gang. han sendte fra Grønland under kaldesignalet OX3FP.
Vi her i afdelingen mindes Flemming som en god
kammerat med et smittende humør.
Æret være hans minde.
Holstebro
OZ7BI.
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Boganmeldelser:
Grundlagen der Kathodenstrahlröhren.
von Dr. R. Theileund Dr. Th. Weyres, TechnischerVerlag Herbert Cram, Berlin W
Bogen omhandler på 145 sider med mange illu
strationer katodestrålerøret og dets mangeartede
anvendelser fra A til Z. Det er en uhyre grundig
bog, der henvender sig til den læser, der til bunds
vil vide alt om katodestrålerør. Bogen er skrevet
på et udmærket, klart sprog, og der er ikke anvendt
matematik, som vil kunne afskrække visse læsere
fra at tage fat. En bog, der er værd at læse. Bogen
er udkommet i 1952.
2270.
Professor, Dr. Ing. L.
Technische
Schwingungslehre,Sammlung Goschen Band
593.
En typisk tysk lærebog, grundig og med en aldeles
udmærket, letfattelig og klar matematisk behand
ling af svingningsproblemer. Bogen vil kunne for
døjes af læsere, der har mat. nat. studentereksamen
ell. lign. Som i næsten alle tyske lærebøger findes
et tillæg, der giver sin læser grundlaget for lægning
med komplekse tal samt harmonisk analyse. Ende
lig findes en gennemgang af Zipperers „tavlemetode“. 120 sider, 101 illustrationer.
2270.

2 meter sender med 3 slk. QQE 03/12
Af OZ1AQ.

Den her beskrevne sender er vel hvad man
kan kalde af middelklassen med hensyn til
input, der er 10—12 watt på PA-rørets anode.
Senderen er bygget over Philips QQE 03/12,
som har vist sig at være et ganske dejligt rør,
som er nemt at få til at arbejde godt. Der er
ialt brugt 3 stk. QQE 03/12, hvilket måske kan
siges at være lidt flot, ialt fald med hensyn
til de første trin i senderen, men efter en kort
overvejelse besluttede jeg altså at bruge
QQE 03/12 frem for f. eks. 2X EL41 eller lign.
og prisforskellen mellem dobbeltrøret og to
enkelte er ikke så afskrækkende, når man
tænker på, at man sparer en temmelig dyr
keramisk rørfatning, sparer plads o. s. v. Ef
ter disse få bemærkninger går vi over til at
kigge på diagrammet.
Første trin er krystalstyret, og der er an
vendt et tysk 24 mc krystal. Her er den ene
halvdel af et QQE 03/12 anvendt. Spolen i
rørets anode er afstemt til ca. 24 mc ved
hjælp af rørkapaciteter m. m. og er eventu
elt forsynet med jernkerne. Spolen har 15
vindinger 0,5 cu eml. på en Prahn form nr.
6148. Den anden halvdel af røret fungerer
som dobler til 48 mc. Spolen L2 er „viklet på
luft“ og har 1½ vinding viklet om et 9 mm
bor og trukket ud til en længde af 30 mm. Af
stemningskondensatoren er en Philips lufttrimmer 3—40 pF, der lige er skruet ind for
at få resonans. De to anoder i V 1 forsynes
med spænding gennem de to modstande på
1000 ohm. Dette tjener to formål: 1) at
sikre en effektiv afkobling af kredsene og
2) man kan hurtigt måle anodestrømmen til
røret ved at måle spændingen over modstan
den med et voltmeter med fuldt udslag for 10
volt, idet spændingsfaldet i volt er det sam
me som strømmen i mA. (Metoden er ikke
helt nøjagtig, men er nu god nok til dette
brug, især hvis meterets egetforbrug er lavt,
1 mA eller mindre). Skærmgitteret strømfor
synes gennem en modstand pa 70 kohm og ei
afkoblet til chassiset gennem en Hi-K blok
på 5000 pF. Næste rør er igen et QQE 03/12,
der kører som tripler fra 48 til 144 mc. Git
terspolen L3 har samme mekaniske data som
L2 og er koblet induktiv til denne. Gitteraf
lederen R5 er loddet på midtpunktet af spo
len. Skærmgittermodstanden er her 65 kohm
og er ligeledes afkoblet med en 5000 pF Hi-K.
Anodekredsen er en lecherkreds (hårnål), dei

er lavet af 1,5 mm cu eml. og har en længde
på 2X120 mm. Af hensyn til pladsen har jeg
rullet kredsen sammen til en „spole“ på ca.
2X2 vindinger, der er induktivkoblet til git
terkredsen på PA røret, ligeledes QQE 03/12.
PA gitterkredsen er også en lecherkreds med
en længde på 2X125 mm ligeledes 1,5 mm cu
eml. og er sammenrullet og indsat mellem
de 2X2 vindinger af LL4. Det lyder måske
lidt indviklet, men fotografiet af bundmon
tagen af senderen kan evt. tjene til forkla
ring. De nævnte lecher kredse L4 og L5 af
stemmes ligeledes af Philips lufttrimmere,
der er skruet så langt ind, at man lige kan se
luft mellem stator og rotor for at give reso
nans på 144 mc. PA rørets skærmgitter strøm
forsynes gennem en modstand på 12 kohm.
Modstanden R10 på 150 kohm, der kan kort
sluttes med SI er beregnet brugt ved indstil
lingen af senderen, herom senere. Da der er
anvendt anode/sg. modulation på senderen, er
arrangementet med modstandene Ril og R12
anvendt. Dette arrangement er hentet fra civiling. Egon Hansens artikel i OZ for februar
/marts 1955, hvilken artikel trods enkelte
selvmodsigelser iøvrigt kan læses med ud
bytte forinden man eventuelt giver sig i kast
med senderen her. PA rørets anodekreds er
også en lecherkreds lavet af 2 mm cu eml.
med en samlet længde på 2X190 mm og op
rullet til ca. 1 vinding af pladshensyn. Af
stemningskondensatoren er en Prahn LTMB
2X8 pF, der er halv inddrejet. Antennetil
koblingen sker gennem en lecherkreds, hvis
afstand fra L6 kan varieres, og som er til
sluttet 300 ohm twin-lead.
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Angående senderens opbygning kan oply
ses: Chassisets mål er: længde 285 mm, bredde
100 mm, højde 55 mm. og er lavet af 2 mm

aluminium. De to rør V2 og V3 er anbragt i
chassisets midterlinie, medens VI er anbragt
nærmere forkanten med krystallet lige bag
ved. Af hesyn til så kort ledningsføring som
muligt er drejekondensatoren C4 anbragt på
chassisets overkant tæt op ad fatningen til V3.
Drejningen af C4 foregår ved hjælp af en
stump plexiglas, der klemmer på akselen og
som rager ud over forkanten af chassiet. Af
bryderen S1 kan ligeledes betjenes fra for
siden, ligesom bøsningerne Bl er ført ud af
hensyn til evt. cw, hvor man vil bruge gitterblokering af PA røret. Spolerne er alle fast
gjort til små støttebukke lavet af plexiglas
og må sidde så fast, at de ikke kan vibrere.
Nu er der nok nogle, der vil hævde, at plexi
glas ikke er så godt et VHF materiale, men
når det anvendes med en smule omtanke og
med de effekter, der her er tale om, er det nu
ganske udmærket. Alle modstandene er lod
det så tæt til rørfatningerne, som det er prak
tisk muligt og er i den anden ende fastloddet
til alm. støttebukke. Jeg bruger gerne det
princip at lodde den mindste modstand, man
kan tænke, der vil blive tale om på rørfat
ningen og så eventuelt sætte en i serie med
denne, indtil man har den ønskede værdi af
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strøm og spænding på det pågældende sted.
Dette system har den fordel, at man bedre
kan eksperimentere sig til den rette værdi,
end når man gentagne gange skal lodde på
rørfatningen eller lign. Selv med al omhu vil
fatningen efterhånden få et kedeligt udseen
de og efterhånden blive mindre og mindre
tabsfri. Ganske vist koster det en modstand
mere, men modstande er nu ikke så dyre me
re. De anvendte drosler er Vithrom type
ADS 1 microhenry, som er billige og meget
anvendelige. Alle de anvendte modstande er
af 1 watt typen. Afkoblingskondensatorerne
(Ca) er 5000 pF Hi-K (Silcon), men værdien
er ikke kritisk. Jeg vil tro, at kondensatorer
fra 1000 pF til 5000 pF kan anvendes. Husk
at glødeledningerne skal være tilpas svære
for at kunne bære glødestrømmen uden for
stort tab. Jeg har brugt alm 1 mm- PVC (en
kelt glansgarn). Man må være omhyggelig
med forbindelserne til chassiset og sørge for,
at disse forbindelser for hvert enkelt rør bli
ver tilsluttet samme punkt, idet der ellers
nemt kan indtræde ustabilitet. Selve monte
ringen sker på sædvanlig måde. Husk dog i
denne forbindelse, at tilslutningerne til gitterne henholdsvis anoderne er krydset i QQE
03/12. Jeg kunne i første omgang ikke få kry
staloscillatoren til at svinge, da jeg ikke så
mig for og byttede om på forbindelserne, hvad
man altså ikke skal. Sædvanligvis vil man jo
forvente, at et rør med så stor a/g kapacitet
som QQE 03 12 skal stabiliseres, men jeg kun
ne ikke med min bedste vilje få selvsving
frem i PA-trinet. Det er måske en følge af
krydsningen af de interne forbindelser i røret..
Skulle der imidlertid optræde selvsving, kan
der stabiliseres på den sædvanlige måde med
en stump stift tråd fra det ene gitter hen i
nærheden af den anden anode. Stabiliserings-

trådene skal altså ikke krydses, jævnfør oven
stående.
Afprøvning og indstilling af senderen:
Efter at man på sædvanlig måde har kon
trolleret forbindelserne, kan man sætte spæn
ding på senderen. Der kræves 6,3 volt ca. 3
amp. til glødning og 200 volt ca. 100 mA til
anoderne og skærmgitterne. Man gør dog
sikkert klogt i at prøve et trin ad gangen og
begynde med oscillatoren. Anodespolen LI
indstilles først ved hjælp af et gitterdykmeter til krystalfrekvensen og krystallet sættes
i, og man indstiller på jernkernen indtil røret
svinger, hvilket kan konstateres i et dyk af
anodestrømmen = spændingsfaldet over mod
standen R3. Dernæst indstiller man på doblerrørets anodekondensator indtil der er re
sonans på 48 mc. Spolen L3 er herunder fjer
net længst muligt fra L2. Efter man har re
sonans, kobler man L3 til L2 og drejer på
kondensatoren over L3, indtil der kan kon
stateres gitterstrøm i V2. Koblingen (altså
afstanden mellem spolerne) gøres nu tilpas
stor, så der løber den nødvendige gitterstrøm,
ca. 2 mA. Man kan så sætte spænding på V2
og indstille anodekredsen til resonans på 144
mc, hvorefter man indstiller PA rørets gitter

spole L5 til 144 mc og kobler den til L4 til
passende gitterstrøm — ca. 3 mA — opnås,
hvorefter man indstiller L6 til resonans og
senderen skulle være klar til brug. Under
indstillingen af PA-røret bør man dog huske,
at afbryderen S1 skal være åben, således at
skærmgitterspændingen reduceres ved spæn
dingsfaldet over R12, idet man i modsat fald
kan ødelægge røret, idet anodestrømmen let
overskrider den tilladte værdi, når der er
fuld skærmgitterspænding og styring på røret,
og anodekredsen ikke er i resonans. Til mo
dulation af senderen kræves 6—7 watt lf. Mo
dulationstransformatoren skal have en impe
dans på ca. 3000 ohm og tilsluttes med sekun
dæren til bøsningerne B2.

Stykliste.
R 1 = 1000 ohm
R 2 = 20 + 50 kohm
R 3 = 51 kohm
R 4 = 51 kohm
R 5 = 30 + 20 kohm
R 6
15 + 50 kohm
R 7 = 100 ohm
R 8 = 33 kohm
R 9 = 100 ohm
R 10
150 kohm
R 11 = 12 kohm
R 12
40 kohm
R 13 — 1000 ohm
C a 1000—5000 pF Hi-K afkoblingskondensatorer
C 1 200 pF ker. eller glimmer (DKF)
C 2 500 pF ker. eller glimmer (DKF)
C 3 1000 pF ker. eller glimmer (DKF)
C 4 2X8 pF (Prahn Ltmb 8)
C v lufttrimmere (Philips)
Dr VHF drossel (Vithrom ADS 1 microhenry)
V1
V2
V3
QQE 03/12 (Philips)
—

=

=

Månedens kendte amatør
Ved OZ7KV.
vet overbevist herom, så prøv at få en snak
Amatørradio er ikke teknik a l e n e. Selv
igang med fyren i den anden ende. Til mine
om det vel nok er den side af vor hobby, der
bedste minder hører så afgjort de ofte time
interesserer de fleste af os.
lange forbindelser frem for en 3/4 minuts
Man bør imidlertid ikke glemme, at vi gen
QSO med en fin rapport.
nem kortbølgeradio har en virkelig mulighed
For at stimulere interessen for Rag-Chew
for at hjælpe til al bedre mellemfolkelig for
og
venskaber gennem amatørradio, samt i al
ståelse i en grad. som ingen anden hobby
beskedenhed
nedskrive lidt kortbølgeamatørgiver mulighed for, og det er een af de ting,
historie,
påbegynder
vi i de kommende numre
der hæver vor hobby op over at være bare
af
OZ
en
præsentation
af forskellige mere
legetøj.
eller
mindre
kendte
indenog udenlandske
All for mange amatører rabler den ene QSO
amatørstationer
og
især
fyren
bag nøglen el
af efter den anden i et rasende
ler
miken.
Naturligvis er man interesseret i at vide om
73 es gd rag-chew.
TX’en virkelig „går ud“, men når man er ble
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En 16 watt 2 m sender
Af OZ7DR.

En foredragsaften i Maribo i februar gav
bl. a. anledning til en diskussion om, hvordan
en enkel 2-m sender burde være. Der var al
mindelig enighed om, at der skulle være så
få rør som muligt, og så skulle der iøvrigt
kun anvendes komponenter, som kunne fås
i en almindelig løsdelsforretning. Jeg lod mig
overtale til at gøre et forsøg på at lave en
sådan sender, og efter en uges puslen stod
så senderen færdig. Hermed præsenteres så
resultatet for OZ’s læsere, og det er mit —
og adskillige 2-m amatørers — håh, at andre
vil gå i gang med denne lille, nemme sender.
Den er, som det fremgår af diagrammet og
illustrationerne, ganske enkel, og den består
af tre trin, et oseiilator-doblertrin med ECC
81 eller ECC 82, en push-pull tripler med
ECC 91, dette rør blev foretrukket til tripleren på grund af den symmetriske konstruk
tion, og endelig som PA-rør det forholdsvis
nye QQE 03/12 som i denne opstilling har vist
sig at være et udmærket lille rør.
Hvert trin er opbygget på sit lille chassis
eller panel af aluminium. Til de to første trin
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er der anvendt 2 stk. plade på 120 X 40 mm
og til PA-trinet et på 120X80 mm. Der er
ikke noget bukkearbejde at udføre, men her
om nærmere lidt senere. Anbringelsen af
komponenterne
fremgår
af
illustrationerne,
og der er taget videst mulige hensyn til korte
ledningsføringer på alle kritiske steder for at
sikre god stabilitet og høj virkningsgrad.
Monteringen af komponenter og ledninger er
foretaget på de løse aluminiumsplader, eet
trin ad gangen, og det letter i høj grad arbej
det på den ret trange plads omkring de små
rørsokler. Alle modstande er ½ watt, og de
anvendte 20 nF afkoblingsblokke er indukti
onsfri af typen Hunts 250 volt.
Oscillatordelen er opbygget efter det vel
kendte John Dollar diagram. Som det ses af
diagrammet, virker den venstre triode i ECC
81 som jordet gitterforstærker, idet begge
trioders katoder er hævet HF-mæssigt ved en
50 uH minidrossel i hver katode. Katode
strømmen fra begge trioder føres gennem en
fælles katodemodstand på 360 ohm. Afstem
ningskredsen i venstre triode er afstemt til
krystalfrekevensen 24 MHz ved hjælp af en
jernkærne. Fra denne anode føres HF-spændingen til den højre triodes gitter gennem
en keramisk 20 pF, og denne triode arbejder
som katodefølger, idet anodekredsen er af
stemt til 48 MHz. Afstemningskredsen har en
lav impedans ved 24 MHz og virker derfor
jordet gennem kondensatoren på 20 nF for
denne frekevens. I gitteraflederen på 10 kohm
er der indskudt et 3 mA instrument, som er
nødvendigt for at kunne indstille oscillatoren.
Koblingen fra højre til venstre katode fore
går gennem krystallet, som har en lav impe
dans, ca. 20 ohm, ved serieresonansfrekven
sen. Kun denne frekvens kan derfor overfø
res til den venstre katode, og hermed er
kredsløbet sluttet. Begge anodeafstemnings
spoler er viklet på trolitulspoleforme TS 6147
C med plads til 14 vindinger og med 6 mm
jernkærne. Spoletråden er 0,2 mm emailleret
kobber, og spolerne sættes fast i et stykke
akrylplade med acetone eller ved at bore og
file et sneglehul som passer til sneglen på
spoleformen. Akrylpladen monteres ca. 10
mm over chassis med en 3X15 mm skrue og
møtrikker. Afstemningen foretages med jern
kærnerne, som inden de sættes i spolerne,
omvikles med lidt vat — trukket godt ud

først, ligesom tandlægen gør det — så sidder
kærnen tilpas fast i spoleformen. På 24 MHz
spolen er der 11 vindinger, og på 48 MHz spo
len er der 6 vindinger plus 2 til koblingslin
ken. Mellem selve spolen og linken skal der
være to tomme riller. De faste kondensatorer
på 20 og 15 pF er de små keramiske ca. 3X6
mm.
Ved monteringen er det vigtigt, at anode
afkoblingskondensatorerne på 20 nF og for
bindelsen til det jordede gitter føres til sam
me stelpunkt. I denne konstruktion er de tre
ledninger loddet på det lille rør, som sidder
midt i rørfatningen. Dette midterrør er ved
sin særlige loddeflig stelforbundet ved een af
fastgørelsesskruerne til rørfatningen. De to
katodeledninger er derimod ganske ukritiske
og kan være 10—15 cm lange. På illustratio
nen ses, at de to katodeledninger er ført ud
til et „juletræ", hvor både de to 50 uH mini
drosler og katodemodstanden på 360 ohm er
anbragt. Herfra er der igen ført to ledninger
gennem
aluminiumpladen
til
krystalfatnin
gen, som simpelthen består af et stykke akryl
plade med to stk. 3 mm nitter anbragt med
12,3 mm afstand. Nitterne er dog ikke nittet
til pladen, men på bagsiden er der loddet to
loddeflige nr. 1 fast på nitterne, og hertil
loddes så ledningerne fra „juletræet". Der
findes dog færdige fatninger i handelen. På
hver side af røret er der monteret en trefliget
loddelapliste, som bærer afkoblingerne for de
to anodekredse, linken fra 48 MHz kredsen
samt afkoblingen for gitteraflederen på 10
kohm. Denne afkobling er nødvendig, fordi
der går en ret lang ledning fra gitteraflede
ren til gitterstrømsinstrumentet.
Når monteringen så er færdig, skal dette
trin afprøves. Inden der sættes strøm på, skal
de to anodekredse stilles nogenlunde i reso
nans ved hjælp af et gitterdykmeter. Ikke
noget gitterdykmeter? såh — jamen det er
ganske uundværligt, og har man ikke et, må

man først og fremmest se at få lavet det før
alt andet. For en gangs skyld kan De låne et,
og så fortsætter vi. Når glødespænding og
anodespænding er sat på, justeres jernkær
nen i 24 MHz spolen, indtil gitterstrømsin
strumentet viser maximum, og det skulle ger
ne være ca. 1 mA. Denne justering må gøres
med nogen omhu af de, som ikke før har prø
vet at indstille en oscillator af denne type, da
oscillatoren også kan svinge, selv om anode
kredsen ikke er i resonans med krystallet.
Når man iagttager instrumentet, vil det vise
stigende strøm, når kernen drejes ind i spo
len, indtil maximum nås, derefter falder
strømmen for så meget pludseligt igen at sti
ge, og så er der ikke mere krystalkontrol, og
kernen må drejes ud igen, til maximum nås.
Derefter kan den anden anodekreds på 48
MHz indstilles til resonans. Det går let, når
man holder en indikatorring med en 4 volt
0,05 amp. tæt til spolen. Pæren vil lyse op til
normal lysstyrke, når kredsen er i resonans.
Det er vigtigt, at denne kreds stilles i reso
nans med jernkærnen i den kolde ende af
spolen, hvor koblingslinken på to vindinger
er anbragt, således at koblingen til linken bli
ver så tæt som mulig. Mellem linken og af
stemningsspolen er der to tomme riller for at
undgå kapacitiv kobling.
Vi kan derefter gå over til triplertrinet, der
ligesom oscillator-doblertrinet må opbygges
med al mulig hensyntagen til korte ledninger.
De to rotorer på butterflykondensatorerne og
rørets katodeafkobling forbindes alle tre til
rørfatningens midterrør, som derefter stelfor
bindes. Gitterspolen består af 2X5 vindinger
0,2 mm emailleret kobbertråd på samme type
spoleform som er anvendt i oscillatortrinet.
Mellem de 2X5 vindinger er der levnet 2 ril
ler til koblingslinken. Da denne gitterspole
skal være absolut symmetrisk, er den ikke
forsynet med jernkærne, i stedet er der an
bragt 2 stk. 15 pF keramiske kondensatorer
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over de to halvdele af butterflykondensato
ren. Gitterspolen er, selv om den er viklet på
en trolitulform, ikke fastgjort på chassis, men
kun ophængt i de fire tilledninger til afstem
ningsspolen og linken. Anodespolen er viklet
af 1,5 mm blank kobbertråd, og den har fire
vindinger med en udvendig diameter på 15
mm og en længde på ca. 15 mm. Diametren
bliver korrekt, når spolen vikles på en 12 mm
dorn, f. eks. halsen på et 12 mm bor, eller på
en tyk skrueblyant. Spolen er loddet direkte
på butterflykondensatoren, og linken består
af een vinding poly-isoleret tråd, hvis to en
der snoes og loddes på en trefliget loddelapliste, så den er nem at stille til korrekt kob
ling. Når monteringen af triplerne er færdig,
kan den afprøves sammen med oscillatoren.
Det er praktisk, hvis man kan anbringe de
enkelte enheder i et laboratoriestativ (model
Amplidan) som vist på illustrationen, men da
det sikkert er de færreste amatører, der an
skaffer sådan en ting, kan man lige så vel
skrue de enkelte trin fast på et stykke vinkel
jern eller andet passende materiale. Tripleren får samme anodespænding som oscillato
ren, nemlig 200 volt. Linken på oscillator-dobleren forbindes med triplerens gitterlink med
et stykke dobbelt plasticledning. Triplerens
gitterkreds afstemmes til resonans, hvilket let
observeres, når man ser på gitterstrømsin
strumentet i oscillatoren, hvor et lille dyk
markerer at resonanspunktet passeres. Der
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efter afstemmes anodekredsen til 144 MHz
ved hjælp af indikatorringen som nævnt un
der oscillatoren. På grund af det lille input
— 2 watt — til tripleren, er der kun lidt lys
i indikatorlampen.
PA-trinet opbygges efter samme retnings
linier som tripleren, og iøvrigt ligner PA-røret QQE 03/12 faktisk et. stort ECC 91. QQE
03/12 har tidligere været omtalt i OZ, og disse
artikler er iøvrigt udkommet i særtryk fra
Philips. For at få PA-trinet stabilt, skal der
først tværs over rørfatningen anbringes en
skærm af 0,5 mm messing, således anbragt at
anoderne og skærmgitteret kommer på den
ene side af skærmen, og gitrene og katoden
på den anden side. I messingpladen, der er ca.
30X50 mm, er der i den ene langside klippet
et hak, som midterrøret på rørfatningen kan
gå op i, og pladen loddes så fast til dette rør.
Til denne lille messingplade loddes så kato
den, afkoblingerne for glødetråd og skærm
gitter samt det ene glødeben. For at undgå
direkte kobling mellem de to afstemte kredse
i gitter og anode, er der desuden anbragt en
større skærm af 1,5 mm aluminium, der er
120X80 mm på samme sted som den lille mes
singskærm. I den store skærm er der dog
savet en passende stor udskæring, så den ikke
kommer ned og laver kortslutninger i rørfat
ningen, men dog ikke større end den dækkes
af den lille skærm.
Disse forholdsregler har vist sig at være
nødvendige, men også tilstrækkelige til at
sikre et 100 °/o stabilt PA-trin. Det er stabilt
selv om styringen fjernes og trinet indstilles
til klasse A-drift. På grund af rørets ret store
indgangskapacitet bliver der kun tre vindin
ger i gitterspolen, der loddes direkte på af
stemningskondensatoren. Linken er på een
vinding og fastholdes på en trefliget lodde
lapliste, hvor den tredie loddelap bruges som
støttepunkt for gitteraflederen, der er på 10
kohm. På den anden side af rørfatningen,
men på gittersiden af afskærmningen, er der
anbragt en anden trefliget loddelapliste, der
holder forbindelserne til anode, skærmgitter
og glødetråd. Skærmgitteret behøver ingen
afkobling, den afkobling, der er vist efter 1000
ohms modstanden i skærmgitteret, skal blot
forhindre, at der smutter lidt HF langs
skærmgitterledningen fra anodesiden til git
tersiden. Skærmgitterledningen bliver nem
lig ikke helt kort, da der for at få korrekt mo
dulation skal anbringes et par delemodstande
til skærmgitteret. Den minidrossel, der sidder
midt på anodespolen, skal være 2,5 mH. For
bindelsen fra denne drossel til den trefligede
loddelapliste er ført gennem aluminiumskær-

mm med on 200 pF gennemføringskondensator. Pa grund af don større energi i anodekredsen, er der anvendt en engelsk butterflykondensator på 2X15 pF (Radio Magasinet),
og anodespolen er på 3 vindinger ligesom git
terspolen og linken er på een vinding smeltet
fast til anodespolen med lidt poly. Linken
kobler fint både til 72 ohms og 300 ohms an
tenner.
Da der af stabilitetshensyn ikke er katode
modstand i dette trin, og da der ikke anven
des fast gitterforspænding, vil røret trække
en meget stor anodestrøm, såfremt styringen
svigter. Der er derfor anbragt en afbryder,
som kan fjerne den normale skærmgitterspænding, således at skærmgitteret kun får
spænding gennem en 100 kohm modstand,
når afbryderen er åben. De to rotorer på
drejekondensatorerne er blot forbundet til
stel ved montagen, det er ikke nødvendigt at
føre en separat forbindelse til rørfatningen.
Når PA-trinet er færdigmonteret, kan det
sættes hen ved siden af de to andre. Som det
ses, er tilslutningen til modulationstransfor
meren, skærmgitterafbryderen og de tilhø
rende modstande og afkoblinger anbragt for
sig på et lille panel 120X30 mm. Afbryderen
sættes på afbrudt, og der sættes glødespænding og anode-skærmgitterspænding på alle
tre trin. Husk at kortslutte de to bøsninger
til modulationen. I gitteraflederen, der er på
10 kohm, er der indskudt et 10 mA instru
ment, og i anode-skærmgitterledningen et 100
mA instrument. Uden styring vil der gå en
anode-skærmgitterstrøm på ca. 45 mA. Når
gitterkredsen kommer i resonans, skal der gå
ca. 3 mA gitterstrøm og 15—20 mA anodeskærmgitterstrøm. Anodekredsen stilles i re
sonans ved hjælp af indikatorringen, og alle
de foregående kredse efterindstilles til maxi
mal gitterstrøm i PA-røret. Nu kan antennen
sættes til linken, anodekredsen efterafstemmes, og skærmgitterafbryderen sluttes. Ved
200 volt skal anode-skærmgitterstrømmen da
være 80 mA, gitterstrømmen 3 mA og output
8 watt. Oscillator-dobleren bruger ca. 20 mA
og tripleren ca. 10 mA. Når alt er efterset
og fundet i orden, kan der sættes modulation
på, og hertil kræves en 16 watt modulator
med en udgangsimpedans på 2000 til 3000
ohm. Ved fuld modulation skal anodestrøms
instrumentet stå stille, hverken slå op eller
ned ,medens et antennestrømsinstrument eller
en indikatorlampe i antenne eller feeder skal
vise stigende strøm, når der moduleres. Ved
100 % modulation, skal antennestrømmen sti
ge 17 %.
Som det ses af denne ret udførlige omtale,

er konstruktionen af denne lille sender gan
ske enkel, og når de givne anvisninger følges
— ikke mindst den med at kontrollere alle
afstemte kredse med et gitterdykmeter — vil
senderen kunne bygges på en uges tid med
anvendelse af 2—3 timer hver aften, og det
er hyggelige timer! Så kan man senere over
veje, om man vil have de tre småpaneler ved
siden af hinanden, i forlængelse af hinanden
eller hvordan man nu ellers kan finde på at
anbringe dem. Ledningerne, der forbinder
dem indbyrdes, er — bortset fra linkforbin
delserne — kolde, og de kan alle have en be
tragtelig længde, uden at det går ud over
senderens stabilitet og virkemåde.
Skal vi sige på genhør på 2 meter?

Boganmeldelser:
RTs Radiohandbok 1956.
Nordisk Rotagravyr, 48 sider, pris 4,- sv. kr.
RTs Radiohandbok 1956 er en aktuel og stærkt
koncentreret opslagsbog for såvel radioteknikere
som amatører. Den teknisk interesserede vil i bogen
finde måleresultater for UKV- og FM-antenner, da
ta for transmissionsledninger samt en aktuel rørta
bel med alle data — også sokkelforbindelser. I et
særligt afsnit finder man beregningsformler og ske
ma for transistorer og transistor-koblinger. Desuden
diagram og nomogram for spoler, båndfiltre og
transmissionsledninger og mange andre nyttige op
lysninger for enhver radioamatør.

*
MK-Buizen Handboek.
Fra Intrapress, der efter Svend Anker-Rasmussens død er overtaget af ingeniør K. Galle, har vi
til anmeldelse modtaget et eksemplar af MK-Bui
zen Handboek, der er udgivet af De Muidekring i
Holland.
Bogen er en rørhåndbog, noget i retning af den
amerikanske fabrik Sylvanias kendte håndbøger.
Den er på ikke mindre end 335 sider og er indrettet
således, at enhver, der i praksis arbejder med elek
tronrør, let og hurtigt kan finde data for de aller
fleste af de normalt anvendte rørtyper, såvel af
europæisk som af amerikansk oprindelse. Alle de
kendte katodestrålerør såvel til oscillografer som til
TV er også med. Sokkelforbindelserne er udføi'ligt
tegnet med angivelse tillige af stiftnummeret.
En meget stor hjælp for den eksperimenterende
amatør er det også, at der i bogen er et afsnit med
rør typernes militærbetegnelser.
Selvfølgelig er rør som thyratroner også med og
tillige også krystaldioder samt transistorer.
Prisen for bogen er 12 kr., og den sælges direkte
gennem Intrapress. (Ny adresse: Tukhøjen 31, Her
lev. Giro 720 72).
TR.
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Modulationens grundprincipper II
Af G. L. Benbo M Sc.,

A.M. 1. E. E. i RSG B Bulletin, jan. 1950.
Oversat af OZ7BG.
(Fortsat fra februar-nummeret.)

Linearitet.
Det ideale for alle modulationsgrader op til
100 °/o er, at HF-output er ligefremt propor
tionalt med det modulerende signals ampli
tude, med andre ord, at modulationskarak
teristikken er retlinet.
Når dette ikke er tilfældet, viser det sig
oftest ved en affladning af de positive spidser,
hvilket kan forårsage ikke så lidt forvræng
ning. Man kan forhindre ulinearitet ved om
hyggelig opbygning, og korrekt indstilling af
det modulerede trin, især spændingerne til
det, hf-styringen og antennekoblingen.
Matematisk udtryk for sidebånd.
Det matematiske udtryk for en bærebølge
af konstant amplitude og frekvens, som amplitudemoduleres med et signal med konstant
frekvens er:
e = E o * (1 + m • sin 2π fm • t) * sin 2π fc * t
hvor m = modulationfaktoren
fm = modulationsfrekvensen
fc = bærebølgefrekvensen
E = den umodulerede bærebølges
amplitude.
Dette udtryk kan regnes ud, hvorved vi får:
c = Eo . sin 2π. fc . t+ mEo/2cos2π (fc-fm)tmEo/2cos2π (fc-f-fm)t
Man ser nu, at udtrykket består af tre dele.
E 0 sin 2πfct er den oprindelige bærebølge:
mEo/2cos2π (fc-fm)t og mEo/2cos2π (fc+fm)t
er henholdsvis de nedre og øvre sidefrekven
ser svarende til fm, den modulerende fre
kvens. Den totale båndbredde for dette signal
er (fc + fm) - (fc - fm) = 2 fm, dvs. bånd
bredden er to gange modulationsfrekvensen.
Enkelt sidebånds modulation.
Det vil ses af den sidste ligning, at bære
bølgen slet ikke er nødvendig til communicationsbrug, idet alle meddelelser udelukkende
ligger i sidebåndene. Således behøver man
ikke at udsende bærebølgen, og man kan ogundvære det ene sidebånd, da de jo begge
siger det samme. Til trods for, at ESB-arbejde
kræver noget mere kompliceret udstyr, rum
mer systemet ganske åbenlyse fordele, særlig
med henblik på den nødvendige båndbredde.
Litteratur:
..Short Wave Wireless Communications Latiner &
Stoner, Chaprnan & Hall.
Radio
Engineering1',
Terman
3rd
Edition,
Hill.

„Comraunication Engineering ", Everitt, McGraw Hili.

I de foregående afsnit har jeg gennemgået
amplitudemodulationens
grundprincipper.
Vi
kan herefter opstille en liste over de forskel
lige elementer i modulationsudstyret til en
communicationssender således:
1. En LF-forstærker i stand til at afgive
den nødvendige effekt til modulation i det
mindst mulige frekvensområde nødvendigt til
forståelig talegengivelse, og dens tilhørende
DC-kraf tforsyning.
2. Et led, hvori LF-effekten påtrykkes sen
deren med korrekt impedanstilpasning.
3. En mikrofon.
4. En forforstærker til forstærkning af mi
krofonens output til en sådan størrelse, at det
kan udstyre udgangstrinet i 1.
___________ \i/

Fig. 2. Blokdiagram over en amplitudemoduleret
telefonisender.

Disse elementer vises i blokdiagram på fig.
2.
Udtrykket modulator anvendes ofte om
hele LF-delen, strengt taget bør det kun be
nyttes ved omtale af dennes udgangstrin.
I de følgende artikler skal disse elementer
gøres til genstand for en særlig behandling.

KONTINGENTET!

Ja, så er tiden så fremskreden, at der må
tænkes på noget særligt med hensyn til de
medlemmer, der endnu ikke har fået indbe
talt kontingentet på det tilsendte girokort!
Under hensyn til påsken og den omstændig
hed. at de fleste vel også skal betale alminde
lig licens, har EDR's forretningsudvalg god
kendt, at sidste frist for betaling af kontin
gentet er fastsat til den2. maj 1956. — Med
lemmer, der ikke senest nævnte dato har be
talt, må være forberedt på, at OZ inddrages
— og for licenserede medlemmers vedkom
mende vil blokering af QSL-centralen straks
træde i kraft. Undtaget fra disse skrappe føl
ger er kun de medlemmer, der af en eller
anden grund har bedt om lidt henstand.
73 .kassereren, OZ3FL, Nykøbing Falster.

McGraw

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
TraffIc-manager: OZ2NU
Hertil sendes senest den 28. i md. alt stof vedrørende tester.
Scction-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH
Sectlon-manager: V.H.F. arbejde: OZ9B
Assistent: Int. samarbejde: OZ8T
Kalenderen.
14.—‘15. april 1956: La coupe du REF. (OZ side 33)
14.—15. april 1956: Coupe du USKA
14.—15. april 1956: UBA-contest cw (Se dette OZ)
28.-29. april 1956: PACC-contest cw (Se dette OZ)
5.— 6. maj 1956: PACC-contest Fone (Se dette OZ)
5.— 6. maj 1956: OZ CCA-Contest cw/fone
(Se dette OZ)
12.—13. maj 1956: Helvetia 22
UBA-contesten på cw 1956.
Fra U. B. A. har vi modtaget:
Den belgiske amatørorganisation U. B. A. har for
nøjelsen at annoncere sin cw-contest, som afholdes
den 14. og 15. april d. å. fra lørdag kl. 12 GMT til
søndag kl. 24 GMT. Vi inviterer Deres medlemmer
til at deltage for bl. a. at kunne opnå vort diplom
WABP med 9 belgiske provinser på 2 bånd.
De belgiske stationer kalder cq UBA samt num
meret på provinsen således:
1. Antwerpen.
2. Brabant.
3. Flandre Occidentale.
4. Flandre Orientale.
5. Hainaut.
6. Liege.
7. Limburg.
8. Luxemburg.
9. Namur.
Coden består af 6 cifre, hvoraf de tre første er
rapport, medens de tre sidste er QSO'ens nummer
begyndende med 001.
2 points opnås for en 100 °/o QSO.
Diplomer udstedes.
Båndene er 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 mc/s.
Loggene sendes til det belgiske Traffic Bureau —
ON4MC — Mr. A. Muigre. 32, Rue J. Wauters, Carleroi, Belgium.
PACC-Contest 1956.
„VERON“ foranstalter i lighed med EDR en contest, der skal virke som en støtte for opnåelsen af
foreningens certificat „PACC“, der udstedes for
forbindelse med 100 forsk. PA-stns.
Reglerne er iøvrigt:
Amatører fra hele verden har til formål at kon
takte flest mulige PA-stns.
Contest-tiden er den sidste week-end i april for
cw, og den første week-end i maj for fone.
Tiden mellem lørdag kl. 12 GMT og søndag kl. 24
GMT. Kun cw-cw og fone-fone. Krydsbånds-QSO
ikke tilladt. 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 må benyttes.
PA-stns. kalder CQ PACC og fremmede stns. kal
der CQ PA. Kun en QSO med samme station på
samme bånd er tilladt.
Code som normalt med nr. begyndende ved 001.
PA-stns. opgiver efter deres code to bogstaver,
der angiver provinsen:

FR Friesland
GR Groningen
DC Drente
NB Noord Brabant
OV Overijsel
GD Gelderland
UT Utrecht
ZH Zuid-Holland
LB Limburgh
NH Noord Holland
ZL Zeeland
Hver QSO som er 100 fl /o rigtig giver 3 points til
hver deltager, hvis der er fejl på den ene side, op
nås to points, og hvis der er fejl på begge sider,
opnås der kun eet point til hver.
Slutsummen udgøres af det samlede antal QSOpoints multipliceret med antallet af provinser på
hvert bånd.
Logs skal være indsendt til P. v. d. Berg, PAoVB,
„VERON“s Contestmanager, Keizerstraat 54, Gouda,
Netherland inden den 15. juni d. å.
Der vil blive udstedt diplomer til det bedste re
sultat i hvert deltagende land.
NRAU-testen 1956.
Fra NRRL har vi modtaget resultatet af årets
NRAU-test, der blev lige så beskæmmende for os
som i de nærmest foregående år. Vi skal imidlertid
undlade at kommentere begivenheden yderligere
bortset fra, at vi gerne vil yde NRRL en anerken
delse for den hurtige bearbejdning af loggene samt
hurtige offentliggørelse af resultatet. Og her er så
resultatet:
NRAU-testen 1956.
1. LA
650
1024
2. OH
1350
3. SM
1390
4. OZ
Placering
Medlemmer
4%
Delt.
Delt. %
Poeng
Landspoeng

26
41
54
56

Individuelle placeringer:
299
1. OZ7BG
268
2. SM5RC
245
3. OZ7T
226
4. SM3BPV
212
5. LA7X
205
C. OZ1W
202
7. LA8J
186
8. SM2BJE
185
9. OZ7BO

26
32
44
32

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4,0
3,1
3,3
2,3

2077
2442
3012
2530

SM2BQE
SM2AQQ
LA9TC
OZ7BB
OZ2AX
OH4NT
OH60B
LA8M
SM3AF

80,0
59,5
55,7
45,2

183
179
175
167
166
165
148
146
142

79

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
48.
50.
51.
52.
53.
54.
54.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
64.
66.
66.
68.
69.
70.
71.
71.
71.
71.
76.
75.

OZ7G
OH3SV
OH6SD
SM5WP
SM6CGG
LA1P
OZ3RU
OH6RC
LA1K
OH6QZ
LA3DC
LA5HE
SM5CCE
OH5QN
LA7OC
OH3TI
OH2ZL
SM7AXQ
OH4NV
OZ4H
LA6U
OZ2N
OH2LU
OH7NY
OZ8HC
SM6BDS
OZ3PO
OH7NW
OH2NW
SM6CZE
OH1SW
SM6AZB
OH9OR
LA5TE
OZ9DR
OH1NI
LA2MA
LA3TD
OH7OL/3
SM6AJN
SM5BRO
OY7ML
LA2O
SM5BMD
SM3AXP
SM4AOK
SM7BDK
OH2XK
LA4KC
OH2OX
OH8PE
SM2CDF
SM5CZD
SM6CBC
LA2Q
LA6UB
OZ7MP
LA8NC

138
137
132
129
125
123
123
118
115
114
113
112
111
110
108
107
105
102
101
99
98
98
97
96
96
93
93
90
87
80
80
79
77
77
75
74
74
74
72
70
68
67
66
66
62
60
60
58
58
57
56
55
54
54
54
54
52
53

77.
77.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
81.
86.
86.
86.
89.
89.
89.
92.
93.
94.
94.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
103.
105.
106.
107.
108.
108.
110.
110.
112.
113.
113.
115.
115.
117.
118.
118.
120.
121.
122.
122.
124.
125.
126.
127.
127.
129.
130.
130.
132.
133.
134.

OZ4ML
OZ5PA
SM1BVQ
OH8PK
OH2LP
SM4ANS
OH8PJ
SM4YL
OZ6HS
SM3AIL
SM5BPJ
OZ8SA
OZ2LX
SM4JD
SM6BBV
LA9T
SM7CKA
SM7AUH
OH1ST
OH2NQ
OH7OP
SM6JY
SM5BRS
OH2IF
OH2ZR
LA5QC
OH9OA
OZ5LN
OZ5JE
OZ1SW
LA1S
LA3XA
SM5BDQ
OZ2NU
SM3AGD
OZ5G A
LA4K
OZ7HM
OZ4AS
LA4GF
SM7CWD
SM5CIC
OZ7SU
OZ7BR
SM5UU
LA7AA
SM4CVH
SM4APZ
OH2IK
OH9PF
OZ4AH
SM5COH
SM2BJS
OZ7JQ
SM6PF
LA3IF
OZ7NU
SM5BLT

51
51
50
49
47
44
44
43
43
41
41
41
40
40
40
39
39
38
38
36
36
34
33
33
32
31
30
30
29
24
24
23
23
21
21
21
18
18
16
16
14
13
13
12
11
10
10
10
9
7
6
6
5
4
4
2
2
0

ophøre, og i stedet kan benyttes følgende frekven
ser. der er tildelt danske skibsstationer til indbyrdes
korrespondance: 3545-3550-3555-3560-3565 og 3570 KHz
De nye frekvenser ligger i et område, som iflg, det
internationale radioreglement også må benyttes af
radioamatører, men det er dog forbudt skibsstatio
ner og amatørstationer at føre indbyrdes korrespon
dance.
Vi skal endvidere oplyse, at stationer af den her
nævnte kategori i talløse tilfælde har anvendt en
kelte eller flere af de nævnte frekvenser, medens
bådene har ligget i havn.
Da dette er til stærk gene for nærboende amatø
rer. der arbejder med cw på samme eller tilstøden
de frekvenser, vil gentagelsestilfælde blive indbe
rettet til P&T.
f. Tr. Department, Børge Petersen.
OZ2NIJ.
Radio Club Bolivia
er blevet optaget som medlem af IARU, medens
Amateur Radio Club, India, vil blive slettet af med
lemslisten, såfremt der ikke inløber indvendinger
herimod fra andre medlemsorganisationer. Henven
delser til ARCI besvares ikke.
VP8BK tid!. LA1RC
meddeler i en QSO med SM3ATY, at han er QRV
hver aften på 14 mc/s mellem kl. 19—20 GMT. Hans
QTH er hvalstationen på Syd-Georgia.
III. jugoslaviske
amatørstævne afholdes i Beograd i dagene fra den
7. til den 10. juli. Ligesom de foregående år vil der
blive afholdt et omfattende stævne-program, og OZamatører er som hidtil velkomne. Nærmere oplys
ninger gennem Tr. Dept.
OZ5SQ, Hans Dwinger
opholder sig i det kommende halve år i England.
Han vil være at træffe hver mandag aften på 3.5
mc/s kl. 20—22,30 GMT anvendende kaldesignalet
G3HUD/A. Hans QTH er 25, Gloucester Rd. Hamp
ton, Middelsex, England.
Aargau certificatet.
For medlemmer, der er på jagt efter Aargau cer
tificatet eller som det også kaldes Certificate of
Performance, kan vi nævne, at der for tiden er føl
gende 6 Aargau-amatører i gang: HB9SQ-HB9RQHB9MQ-HB9KB og HB9IR samt HB9CA.
Middelhavs-certificatet.
Uden at have svar på vor henvendelse angående
7PH’s ansøgning om CdM, kommer der nu medde
lelse om, at der for anden gang medens ansøgnin
gen har ligget inde, er sket en ændring i reglerne.
Til oplysning skal kort meddeles, at ansøgningen
sendtes til ARI i slutningen af 1954.

9. marts 1956.
NRRL-NRAU, W. Pallvik. LA4L.
For testkomiteen LA8R. Niels R. Heyersdal.

Reglerne er nu:
1) 1 station i mindst 23 middelhavslande.
2) 30 amatørstationer på det italienske fastland.

Fiskernes frekvenser på 80 in.
På given foranledning skal vi bringe nedenstå
ende angående fiskernes frekvenser på 3,5 me/s.
I henhold til herom fra P&T udsendt underret
ning vil krystalstyring være obligatorisk fra l. no
vember 1954 for alle skibstelefonisendere, der be
nytter frekvens omkring 1600 og 3500 KHz.
Samtidig skal brugen af båndet 3340—3360 KHz

80

For ansøgere til
..Helvetia 22‘ -diplomet kan det måske have inter
esse at kende amatør-tætheden i de forskellige kan
tons. Vi bringer den derfor her:
Zurich
Berne
Lucerne

ZH
BE
LU

109
85
15

Uri
Schwyz
Unterwal

UR
SZ
NW

1
3
1

Zoug
Fribourg
Soleure
Basle
Appencel
Argovie
Thurgovi

ZG
FR
SO
BS
AR
AG
TG

4

17
10

30

Tessin
Vaud
Neuchatel
Claris
St. Gall
Grisons
Geneva

TI
VD
NE
GL
SG
GR
GE

13
30
16
1

13
19
4
6
35
Nogle af disse kantons er unægtelig tyndt besatte,
men så bør man erindre sig, at der under hver en
„Helvetia-22“-contest er stationer, der drager ud i
disse områder, hvor de henter sig ekstra-points i
contesten ved at være eftertragtede.
„Ruben Dario"
er et nyt certificat. der udstedes for forbindelse med
følgende prefixer:
YN - YV - TG - TI og HR
Ansøgning ledsaget af de 5 QSL-kort samt 8 int.
svarkuponer sendes til Tr. Dept.
De europæiske landes andele i DXCC.
Ved en gennemgang af den sidste officielle liste
over DXCC-medlemmer fås følgende europæere op
stillet:
A1 eller A1 og A2
England
Tyskland
Sverrig
Italien
Frankrig
Schweitz
Holland
Finland
CSR
Belgien
Skotland
Danmark
Østrig
Spanien
Wales
Norge
Irland
N. Irland
Portugal
Jugoslavien
Grækenland
Sardinien
Malta

210 Andre lande
85 Ialt
48
38 A:t alene.
37 England
37 Italien
37 Frankrig
27 Schweiz
26 Spanien
23 Sverrig
16 Portugal
15 Belgien
13 Danmark
13 Irland
9 Holland
9 Skotland
8 Finland
6 Østrig
5 Wales
4 Luxemburg
2 Norge
2 Kanaløerne
2 N. Irland
Ialt

6

680
44
38
17
10
10

10
6
6

5
5
4
4
3
2

2
2
2

2
1

181

Silent key.
Den også blandt danske amatører kendte finske
amatør OG6NV, Joel Jurvelius, døde pludselig i
begyndelsen af februar. Joel ville have fyldt 65 år
den 23. februar i år.
Dette er med beklagelse, at vi noterer bortgangen
af G5LH, Reg. Mitchell — en old timer også kendt
i vore rækker.
Vi ærer deres minde.
De polske distrikter.
For alene af kaldesignalet at kunne danne sig et
skøn af, hvor QTH’en er for en kaldende station,
gengiver vi distrikterne her:
SP1 Szcecin—Kaszalin.
SP2 Bydgoszcz—G’dansk.
SP3 Poznan—Zielona—Gora.
SP4 Bialystok—Olsztyn.
SP5 Warszawa.
SP6 Opole—Wroclaw.
SP7 Lodz—Kielce.

SP7 Rzeszow—Lublin.
SP9 Krakow—Stalinograd.
WAYUR.
Da forskellige radioblade, deriblandt det tyske,
fejlagtigt har meddelt, at startdagen for det jugo
slaviske diplom, WAYUR, skulle være den 20. febr.
1956, skal vi meddele, at det er den tidligere her i
OZ offentliggjorte dato: 1. februar 1950, der er gæl
dende.
Stickers til WGSA-diplomet.
F'dreningen Gdteborgs Såndare Amatorer medde
ler i sit blad „QRO“ for marts 1956, at ledelsen har
besluttet, at WGSA-diplomet i lighed med andre
store forbilleder skal kunne forsynes med „sticker“s. Fordringerne hertil er:
Skandinavien:
10 kontakter = 1 sticker
Europa:
5 kontakter = 1 sticker
DX:
3 kontakter — 1 sticker
Så nu kan d’herr indehavere af WGSA rette op
mærksomheden mod Goteborg igen.
Ansøgning som hidtil gennem Tr. Dept.
Der har længe været tavst
om OK1MB på amatørbåndene, hvor han ellers var
en værdig repræsentant for den europæiske DXelite.
Det viser sig, at han har lidt af et hjerteanfald.
Derpå ramtes han af den store sorg at miste sin
eneste søn, og lider nu af et fuldstændigt sammen
brud.
Det vil være på sin plads, at vi der kender Beda
eller Fred, som han også kalder sig, sender ham et
par ord, der kan hjælpe til at give ham livsmodet
tilbage.
Adressen er: B. K. Micka, 8, U Krisku, Praha
XIV, Chechoslovakia.
2NU.
Foruden OHA-certificatet
er der nu kommet et andet finsk certificat: W. T. D.
(Worked Tampere-distrikt).
Hertil kræves 5 forbindelser med forskellige sta
tioner i Tampere Radio Club efter 1. maj 1955.
Klubben tæller følgende stationer:
OH3QE-OE-OL-OZ-PB-RH-RJ-RP-RT-RY-SC-SE
-SO-SR-SU-SY-TH-TT-NM.
Ansøgning gennem Tr. Dept.
Ang. F — OZ på 2 m.
På grundlag af en henvendelse til R. E. F. angå
ende 2 m „first“ mellem Frankrig og Danmark har
Tr. Dept. modtaget følgende brev fra REF’s VI4Fmanager F9ND:
Kære OM.
Jeg har modtaget dit brev af 22. febr. Efter at
have skrevet til F8GH, kan jeg sige, at QSO’en
mellem F8GH og OZ2FR den 2. marts 1953 ganske
rigtig er den første OZ/F 2 m-forbindelse. Jeg må
derfor ændre min liste i næste udgave (1. maj) af
Radio-REF.
Undskyld min fejltagelse, men F8GH havde und
ladt at indformere mig om denne første forbindelse.
Mange tak, kære OM, og mine bedste 73’s til dig
og alle OZ-VHF folk.
Pierre Piion, F9ND.
Worked Frankford Radio Club.
Til minde om 25-års-dagen for oprettelsen af The
Frankford Radio Club indstiftes et diplom kendt
som WFRC, der vil blive tildelt alle radio amatø-
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rer, som kvalificerer sig dertil gennem kontakt med
et bestemt antal af klubbens medlemmer.
Et smukt trefarvet certificat tildeles de, der op
fylder følgende krav:
1. WFRC-diplomet kan ansøges af en hvilken som
helst officielt licenseret amatør overalt i verden.
2. Alle kontakter skal være udført efter 1. jan. 1946.
3. Alle kontakter må være udførte, medens der an
vendes et frekvensområde og en transmissions
form, der er tildelt amatører af Federal Commu
nications Commission, eller lokale licensmyndig
heder, hvor det drejer sig om udenlanske statio
ner.
4. Kontakterne må være gennemførte, medens sta
tionen har været legalt betjent som fast station
— transportabel stn. — land mobil — maritim
mobil etc.
5. Alle kontakter må være udført indenfor samme
område, stat — USA, besiddelser — Canadisk pro
vins eller land i tilfælde af fremmede amatører.
Forbindelser fra maritim mobil etc. må være fra
samme skib etc.
6. Følgende mindstetal af forbindelser med forskel
lige medlemmer af Frankford Radio Club kvali
ficerer til certificatet:
a. Frankford Radio Clubs medlemmer 50
QSO’s
b. USA og Canada
25 QSO's
3. Amerikanske besiddelser
15 QSO’s
4. DX
15 QSO’s
7. En „sticker 11 vil yderligere blive udstedt for 2550-75 og 100 QSO’s udførte i overensstemmelse
med ovenstående regler.
8. Ansøgning sendes gennem Tr. Dept. ledsaget af
en liste over de gennemførte forbindelser med
calls, dato, tid, bånd og transmissions type. Ens
egne QSL-kort for de pågældende forbindelser
skal fremsendes — ikke modpartens. Der er ingen
afgift for certificatet, men Tr. Dept.s portoudlæg
skal refunderes.
Tr. Dept. er i besiddelse af en liste over klub
bens medlemmer.
Månedens diplomoversigt.
Nr. 85. OZ2NU ansøger om AARGAU.
„ 92. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 118. OZ7BG er tildelt BERTA.
„ 119. OZ7BG er tildelt WBE.
„ 123. OZ9PP ansøger om WAC.
„ 127. OZ4XW ansøger om WAC.
„ 129. OZ3FL ansøger om CAA.
„ 130. OZ3FL ansøge*’ om CA.
., 133. OZ2FR ansøger om PA-VHF-CC.
„ 134. OZ2FR ansøger om G-VHF-CC.
„ 136. OZ2IZ ansøger om PA-VHF-CC.
„ 137. OZ2IZ ansøger om G-VHF-CC.
„ 138. OZ7BG ansøger om DXCC-Endorsement.
„ 139. OZ7SN ansøger om WAS.
.. 140 OZ6HS ansøger om WAYUR.
„ 141, OZ5KP ansøger om DXCC-Endorsement.
.. 142. OZ7SN ansøger om WAZ.
., 143. OZ2NU ansøger om 2 stickers for WGSA.
EDR’s certificatbog.
Den længe omtalte certificatbog er nu endelig ud
kommen. og kan så længe oplag haves — det er re
lativt lille — rekvireres fra EDR’s Traffic Depart
ment, Box 335, Aalborg, mod indsendelse af kr. 3,60
på postgirokonto nr. 985 88, under adresse: Børge
Petersen, Dvbbrogaard, GI. Hasseris. Der anføres:
DIPLOMBOG samt afsenderens navn og adresse
på giroblankettens kupon.
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U. B. A. contest.
Gennem det belgiske amatørblad „CQ-QSO" erfarer
vi detaljer om den forestående UBA-contest. Da
testens cw-afd. imidlertid finder sted, netop som
OZ — ordinært — skulle udkomme, skal vi nøjes
med at gengive hovedtrækkene. Testen finder sted
den 14. og 15. april samtidig med den franske og
svejtsiske. Start lørdag kl. 12 GMT og afslutning
søndag kl. 24 GMT.
Bånd: 3,5 — 7 — 14 — 21 og 28 mc/s. KrydsbåndsQSO ikke tilladt.
Code: 6 cifrede codegrupper bestående af RST og
QSO-nr. begyndende med 001. Hver korrekt gen
nemført QSO giver tre points, desuden gives point
for hver belgisk provins, svejtsisk kanton og fransk
departement, for den første belgiske DL2 og DL5
samt for hvert europæisk land. Denne tilskrivning
af points gælder på alle bånd, men det er points,
der tillægges de opnåede QSO-point og skal ikke
anvendes som multiplikator.
Yderligere 2 points tillægges for hvert nordafri
kanskt område efter REF’s liste. Desuden tillægges
5 points for hver fjernere fransk koloni og for alle
landene i Nord- og Sydamerika, Asien, Afrika og
Australien. 10 points for den første OQ5 og OQO.
Tillæggene omfatter alene den første QSO med en
station indenfor de nævnte områder, medens alle
øvrige QSO’er med områderne giver de ordinære 3
points.
Loggene skal indeholde følgende rubrikker: Dato,
tid (GMT), den fremmede stations call, kodegruppe
modtaget, kodegruppe sendt, antalkontaktede lande,
provinser eller kantons, de opnåede points samt til
læggene. Endelig til slut en sammenregning af de
krævede points.
Loggene skal endvidere indeholde kaldesignal,
navn og adresse for den indsendende station. Log
gene skal sendes senest den 30. april 1956 til Traffic-manager for UBA, Andre Maigre, 32, Rue Joseph
Wauters a Charleroi, Belgium.

D X - J Æ G E R E N oz7PH.
Ny DX-jæger-redaktør.
Det er med beklagelse, at vi må konstatere, at
OZ7BG ikke længere har kunnet afse tid til at va
retage sit hidtidige job som redaktør af DX-jægerrubrikken, funktionen der er sideordnet med stil
lingen som S e c t i o n - m a n a g e r
for
bånda k t i v i t e t indenfor Traffic-Department.
Beklagelsen bunder i, at vi i 7BG har haft en
medarbejder, der med ungdommens friske syn på
denne del af vor hobby har været i stand til at
give rubrikken den form. som altid har virket in
spirerende. Med kortbølgeånden nedarvet i blodet
har Erik altid været i stand til at vælge det rette
stof og finde de interessante detaljer frem samt ser
vere dem på den rette måde. Vi, der ved hvilket
arbejde, der har ligget bag. har ikke svært ved at
være taknemlige over for ham for dette arbejde,
og vi ved også, at vi kan udtrykke denne taknem
lighed på ikke så få af „OZ“s læseres vegne. Dette
være hermed gjort.
OZ7PH. der nu beredvilligt har overtaget arbej
det, er ikke ukendt blandt de danske DX-jægere,
der kender ham som een af de bedste i deres ræk

ker. hvilket også den lange liste af certifikater
i arenos lob har hentet hjem, borger for.
Vi byder dig velkommen, Peter, med en tak
dm beredvillighed og glæder os til at studere
nyheder og begivenheder fra DX-verdenen, som
nu vil bringe hjem til os.

han
for
de
du

f. Traffic Department
OZ2NU,
Traffic-Manager.

Og så tager vi fat
Netop nu. hvor min shack har stået kold og for
ladt i flere måneder, og jeg har mistet følingen med
mine gamle kendinge, 10, 15 og 20 m. bliver jeg op
fordret til at afløse 7BG, mens han læser til eks
amen.
Jeg har ikke været blandt de flittigste til at sen
de stof til „DX-jægeren“, men denne side har altid
været det første, jeg har kastet mig over, når „OZ“
kom. Mon ikke mange har det på samme måde?
Denne side er som pulsslaget i hele vor amatør
virksomhed. Den burde være meget mere fyldig!
— Altså, lad mig vide, hvad du laver.
Der foreligger en del aktivitetsrapporter, af hvil
ke nogle ved at vandre frem og tilbage er blevet
lidt forældede, men jeg bringer dem alligevel.
OZ7CF har på 80 m cw med 10 watt worked
EA5BS, CT1TT, OY7ML, 2Z og IT1TAI.
OZ3XP har på 20 meter fone med NBFM opnået
TF5TP, OX3KW, OD5AT, 5A2CM og CR6BX. På 15
m Wl-2-3-4-8-9, TF5TP og SM8BED near Azorerne.
OZ5KQ har været på 20 m fone og slæbt en bunke
fine DX hjem (Beam? 7PH) ZL4HF, ZL4BX, KL7ZG,
KL7BPY, KL7ALA, KL7BND, KL7AFR, VK2FA,
VK3RP, VK4EJ, VK5MS, VK6FO - FL, VK7PM,
PY4APE, PY7VG, ZS1DO, ZS1QV, OD5AT, KA2YA,
OX3CP, KH6IJ, VE3-4-5-6-8 og Wl-2-3-4-5-7-9.
OZ4ST har på 80 m cw med 25 watt fone kørt
CT1TT, EA4CR, TA1FC.
OZ7BA har „pudset 10 m dipolen" og på dette
bånd i eftermiddagstimerne haft Wl-2-3-8-9, VE1,
ZS6AES, VK6MK, ZB1AJZ. På 20 m er opnået en
del W7’er, KG1AR i Thule og OD5AT.
OZ3TH kommer med en større samling udsøgte
DX-forbindelser, alt på 14 m fone (Du er i den sene
re tid hyppigt blevet kaldt på 10 og 15 m fone. An
tenne? 7PH) Her er et udpluk: YI2AM, VU20P,
ZS1OF, ZS6OW, KL7AFR, SU1JL, 5A2CM, VK2XW,
VK4BG, OD5AV, VE8MD, OX3KW, FB8BC, ZE1JD,
MP4QAL (Qatar) - APU, HZ1AB, KA6IJ, KR6RZ,
4X4AP, ET2FM. TF8TP, OY2A plus en del W og VE.
OZ9SK har på 10 m fone opnået en del W, når der
har været åbninger i den retning. Han har netop nu
rejst en 3 el. w. sp. beam og glæder sig til en væ
sentlig „energiforøgelse".
OZ1I er i færd med at rejse sin 10 m beam i den
nye QTH og vil snart være klar til et større slag.
OZ3SK har, mens han aftjener sin værnepligt, i
sin fritid bygget videre på sin station og bevæger
sig også mod de højere freq.
OZ7OZ har været aktiv på 80 m fone og lavet en
kelte DX-forbindelser på 10 og 15 m. løvrigt benyt
ter vi i dette hjørne af landet 10 m som lokalbånd
om aftenen.
OZ5DM er med sine G watt foreløbig begrænset til
80 m båndet, men en modificeret tank-modtager gi
ver ham lejlighed til at følge udviklingen på 10, 15
og 20 meter.

OZ7PH har i den sidste tid worked 10 og 15 m
fone i eftermiddagstimerne og haft alle W-distrikterne. Hvem kan hjælpe med at nappe Nevada til
WAS? Hvordan får man ZS9F og -G til at sende
QSL?
Det er en kendt sag, at marts og april er DX-sæsonen, som sept.-okt. er det om efteråret. Netop nu
er udbredelserne vest-øst gode, og det vrimler på
10 og 15 m med W og VE-st. mellem 13 og 18. De,
der kan lide a chat med Yankeerne, bør skynde sig
at gøre beamen klar og varme op på 10 m. Der er
dog dage, hvor de 2 nævnte bånd er lukkede for
amatør-trafik, men til gengæld fyldte med over
svingninger fra comerc. st. og anden „jamming". I
sommermånederne vil vest-øst-udbredelserne på 10
og 15 m være begrænsede, og ud over den kortere
skip, må man oftest nøjes med Sydafrika og Syd
amerika. Godt at 20 m da på de forskellige tider af
døgnet kan bringe interessante afvekslinger.
Hvornår skal man lytte efter de forskellige ver
densdele? Tag et pejlekort frem, og det gælder da
i grove træk, at man kan forvente at høre stationer,
der ligger i retning mod solen.
Båndnyheder.
HL9AA i Korea har vist sig på 14050 kcs som før
ste HL-st. efter Korea-krigen. QTH: Alpine Club,
Seoul Engineering College, Seoul.
YJ1DL, Ny Hebriderne, vil være aktiv fra Tahiti
som F08 i slutningen af marts og senere dukke op
med andre sjældne prefixes.
VK1IJ og VK1PA vil i 1956 være aktiv fra Mawson, Antarctic Base, og VK1DA vil kunne høres fra
Maqudarie.
ZK1BS vil nu være i luften, betjent af ZK2AA.
Goa! Mon nogen har QSL fra Goa? (Forbindelse
opnået, men aldrig QSL. 7PH) Nu synes der at være
nye muligheder, idet CR4AL vil starte derfra.
Hvis du ikke har kunnet bjerge dit QSL hjem
fra CR5, da henvend dig til W4PJU.
ZD7, St. Helena, menes at have fået fastboende
amatør i ZD7AB.
ZD8, også Ascension Island, vil gennem de føl
gende år blive hørt i æteren, idet VQ4SGC tager
ophold der.
MP4QAL var i Qatar til 15. januar, men bor nu
igen på Halue Islands.
Nyt: Både den franske og den hollandske del af
St. Martin vil i nær fremtid kunne høres, idet
PJ2AA vil sende fra begge lande efter tur.
Tanna Tura: PY2CK fortæller, at UA0KTJ er ak
tiv fra Tanna Tura, zone 23. Har nogen fået QSL
fra en U-st. siden deres forbud mod QSO ud over
Østblokken?
Det var alt denne gang.
Bliv DX-jæger! En helt ny verden afslører sig
for dig.
Lad mig vide, hvad du laver!
73, OZ7PH, Arnum.
ENDNU EN FLIG AF JERNTÆPPET LØFTES
På endnu et område synes en flig af jerntæppet
at være ved at blive løftet i disse dage, idet russiske
radioamatører, som siden 1950 ikke har givet sig til
kende for deres amerikanske kolleger, nu atter for
søger at nå dem gennem æteren.
Det begyndte tirsdag den 24. april 1956, da russer
ne på 20-meter båndet gjorde et massefremstød for
at få kontakt med amerikanske radioamatører.
Når kontakten var oprettet, gav den russiske ama
tør sit navn og bad sin amerikanske kollega pr. post
bekræfte radiokorrespondancen til „Radio Society of
Great Britain * i London. Før 1950 sendtes sådanne
bekræftelser til postboks 88, Moskva.
(A.P.)
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OZlPL's Beam havde været i Orden under Forsø
get. Men det bliver Bedriften jo ikke ringere af —
tværtimod.

2-Meter Klubbens Møde den 28. Marts var det
mest velbesøgte i Klubbens Historie, idet over 50
VHF-Amatører var mødt op for at overvære
OZ7G’s Foredrag med Demonstrationer af VHFAntenner.
En 70-Cm Oscillator var placeret i den ene Ende
af Lokalet, og paa et Bord i ca. 3 Meters Afstand
.stod Prøveopstillingen: en „Miniature-Mast“ med
en Bom, hvorpaa der kunde opbygges Yagi-Antenner med et vilkaarligt Antal Elementer. Det eneste
permanente Element paa Bommen var en Folde
dipol med en paamonteret Krystaldiode til Ensret
ning af den modtagne Effekt. Derfra førte en dob
belt Ledning ned til et stort og let aflæseligt Milliamperemeter under og bagved Antennekonstruktio
nen.
OZ7G viste os nu, hvorledes Antenneforstærknin
gen øges, efterhaanden som Beamen udbygges med
Reflektor og Direktorer. Det var overordentlig in
teressant saaledes at se i Praksis, hvad man hidtil
som Reglen har maattet nøjes med at læse sig til.
Samtidig understregede OZ7G, at en Reflektor
sænker Dipolens Egenfrekvens, medens Direktorer
ne, især den første, virker i modsat Retning. Hvor
stor denne Paavirkning er, afhænger af Afstanden
mellem Dipolen og de paagældende Elementer. Med
andre Ord: naar man vil konstatere, hvor stor For
stærkning f. Eks. en Reflektor giver, maa man for
at faa et korrekt Udslag paa Feltstyrkeindikatoren
efterindstille Prøveoscillatorens Frekvens til mak
simalt Udslag paa Indikatoren. Sætter man derefter
en Direktor foran, maa man igen korrigere Prøve
oscillatorens Frekvens, denne Gang i modsat Ret
ning. OZ7G viste os, at det kan dreje sig om ret
betydelige Afvigelser.
Pladsen tillader ikke at komme ind paa de mange
andre interessante Ting, vi fik forevist. Dog skal
det nævnes, at OZ7G ogsaa fortalte os om det sidste
nye paa 2-Meter Antenneomraadet i U. S. A., nem
lig Yagi Beams med op til 17 Elementer i eet Plan,
og som groft sagt bestaar af en temmelig closespaced 6-Element Beam forsynet med et yderligere
Antal Direktorer i en indbyrdes Afstand af 0,4 Bøl
gelængde, altsaa meget wide-spaced. (Se Artiklen
„LONG Long Yagis“ i QST for Januar 1956).
Foredraget blev hilst med stærkt Bifald, og ved
det efterfølgende Kaffebord gik Diskussionen liv
ligt, saa det blev temmelig sent, inden de sidste
brød op. — Ikke alene Flertallet af VHF-interesserede i København og Omegn overværede Mødet; vi
havde ogsaa den Glæde at se vore skaanske Venner
samt et Selskab VHF-Folk fra Sorø — ja. og saa
naturligvis 0Z3EP.

FM ctr. AM — igen!
Den voksende Interesse for 70 Cm synes at skulle
sætte nyt Liv i Diskussionen om FM. Sagen er jo,
at Modulation af en Tripler, og især en Tripler til
435 Mc, let giver Anledning til Kvaler. OZ1PL kla
rede ganske vist Problemet ved at modulere DriverTrinet; men Fasemodulation vilde være en nok saa
tiltalende Udvej, idet man saa med eet Slag er ude
over samtlige de Problemer, der knytter sig til An
vendelsen af AM i et saadant Tilfælde. Modtagerspørgsmaalet klares tilsvarende let ved Hjælp af en
Converter foran en normal FM-Radiofonimodtager.
Det dertil nødvendige Frekvenssving skulde let kun
ne opnaas paa 70 Cm.

Over Sundet paa 70 Cm.
Meget apropos kom samtidig Meddelelsen om den
første OZ-SM Tovejsforbindelse paa 70 Cm. Denne
skelsættende Begivenhed i dansk-svensk VHF-Historie fandt Sted den 26. Marts Kl. 19,30, og de to
Parter var SM7BZX i Malmø og OZ1PL i Taarbæk.
Begge Senderne anvendte Philips QQE 06 40 som
Tripler, og Output var 5 Watt Telefoni, som hos
SM7BZX tilførtes en 6-Element Beam og hos OZ1PL
en 16-Element Beam Begge Modtagerne anvendte
krystalstyret første Oscillator og Diodeblander som
Indgangstrin, og den variable Mellemfrekvens var
54—60 Mc. Rapporterne var R5 S5 begge Veje —
men vilde utvivlsomt have været finere, dersom
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2-Meter Klubbens næste Møde
finder Sted Onsdag den 25. April Kl. 20 i Lokalerne
hos Sonofon, Gentoftegade 120 (lige ved Kildegaards
Plads). OZ4OK fra Firmaet „Storno“ vil fortælle os
om de særlige konstruktive Problemer, der knytter
sig til Bygning og Drift af mobilt Kommunikations
udstyr og vil i Forbindelse hermed forevise og de
monstrere en akkumulatordrevet „Storno“ Vognsta
tion og en „Storno“ Walkie-Talkie med Arbejdsfrekvens ca. 160 Mc. Det paagældende Udstyr anvender
Fasemodulation, og OZ4K vil ogsaa komme ind paa
de Forhold, der betinger, at Fasemodulation som
Regel foretrækkes til saadanne Formaal. Men Afte
nens Hovedemne er som nævnt mobilt Udstyr, og
den Amatør, der overvejer Bygning af en 2-Meter
Station til Installation i sin Vogn (eller en WalkieTalkie, hvorfor ikke?) vil kunne hente mange vær
difulde Impulser den 25. April.
UK7-Testen den 21. Marts
havde stor Tilslutning trods Tidspunktet midt i
Ugen. Det nøjagtige Antal Stationer, der var i Gang,
vides endnu ikke. Men OZ9R havde 26 Kontakter, og
saa maa der vel have været 26! Saavidt vides, blev
ingen fynske og jyske Stationer hørt her i Østsjælland. Derimod gjorde to Stationer i Øst-Blekinge
sig bemærket paa Baandet, nemlig SM7AED i Karlskrona og SM7AKO i Karlshamn. Førstnævnte hør
tes med en konstant S9 her i Lyngby. Ogsaa OZ8WK
hørtes med god Styrke og blev worked af mange
københavnske Stationer. — Forholdene under Testen
bedømmes som „mærkbart over Middel, men ikke
nogen Sensation 14 .
Mogens Kunst, OZ5MK.

Amerika-testen slut.
Amerika-testen er nu overstået, og OZ1W
639 QSO fra 59 distrikter. Mon ikke det er rekord?

har

Sommerlejren på Bornholm
29. juli - 4. august.
Som lovet i nr. 3 bringer vi her følgende oplys
ninger:
Lejrgebyr: 1,50 kr. for teltliggere. 2,00 kr. for so
vesal.
Forplejning omfattende: Morgenmad, frokost og
middag. Voksne: 9 kr. Børn under 12 år: 5 kr Nær
mere følger i maj-nr.
Bornholm afd.
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x ) Gælder KUN for OY land

Indbydelse fra Sverige
Fra SSA har vi modlaget:
Harmed onskar vi gora en inbjudan till danske
hams att besoka det svenska amatorlågret på Aston,
belåget mellan Sundsvall och Hårnosand den 8
15
juli. Under lågret har vi såndare igång på alla amatorband, oeh ågnar oss dårutover åt UKV-experi-

ment, råvjakter, tekniska diskussioner, bad. dans
oeh trevlig samvaro. Priset pr. dygn år 8 svenska
kronor vari ingår 3 mål mat pr. dygn och nattlogi
inkl. sånglinne. Anmålningar bora åtfoljas av upplysningar om fullståndigt namn och fodelsedatum,
bostadsadress och yrke samt insåndas til SM3BNL,
Bengt Frolander, Brandstationen, Hårnosand.
Anropssignalen til lågret år SM3XA.
Vi skulle glådja oss mycket åt att i år få se några
OZ-hams vid lågret.
Tredje distriktet av SSA/SM3WB.
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Dagspressen

skriver:

VERDENSOMSPÆNDENDE LYN-UDSENDELSER
To videnskabsmænd har foretaget nogle forsøg,
der, påstår de, beviser, at lyn udsender radio-bølger,
som „hopper" op og ned på kloden.
Grundlaget for deres forsøg er en teori, fremsat
af en engelsk radioingeniør dr. L. R. O. Storey. Teo
rien går ud på, at lynet udsender radiobølger med
hørlig frekvens. Disse radiobølger jager fra jordens
sydlige halvkugle til den nordlige og omvendt, idet
de følger jordens magnetiske felt og i forbindelse
hermed også følger jordens magnetiske kraftlinjer,
som strækker sig ca. 13.000 km ud i verdensrummet.
Amerikaneren dr. Millett Morgan i New Hampshire i USA og ny zealænderen George Allcock
satte sig for at undersøge, om denne teori holdt
stik, og gik frem på følgende måde:
Amerikaneren oprettede en lyttepost på en af
øerne i Aleuter-øgruppen ud for Alaskas kyst, og
ny zealænderen havde sin lyttepost i Wellington
på Ny Zealand. Disse to lytteposter var således
valgt, at de lå på omtrent samme geomagnetiske
længde- og breddegrad på henholdsvis den nordlige
og sydlige halvkugle.
Der blev nu aftalt bestemte lyttetider, og på disse
optog de to mænd samtidigt på båndoptager radio
bølgerne, som udgik fra lynglimtene, og ud fra de
resultater, de på denne måde nåede frem til, har
de nu fremsat førnævnte påstand om lynradio-bølgernes mærkelige og udstrakte færden.
De „udsendelser", det hele drejer sig om, er vel
kendte af enhver radiolytter som den knitren og
knasen i radioen, der jo som bekendt er særlig ond
artet i overhængende tordenvejr, men som iøvrigt
kan mærkes over større områder.

RSGB’s frokost-klub i London.
Fra denne klub har vi modtaget opfordring til at
optage følgende:
Kære OM.
Vi vil være meget taknemlige, såfremt De vil vi
derebringe enten gennem Deres officielle organ el
ler på anden anvendelig måde.
RSGB’s frokostklub i London er en uofficiel sam
ling af RSGB-medlemmer i London-området, og vi
mødes hver måned, sædvanligvis den tredie fredag
til en frokost, og vi ville også meget gerne have lej
lighed til at modtage hvem som helst af Deres med
lemmer, der gæster England, og som kan afse tid
til at mødes med os.
Vi mødes på Bedford Corner Hotel, Bayley Street,
Tottenham Court Road, London W 1, og vi samles
ved baren kl. ca. 12.30, og frokosten begynder kl.
13.00.
Vi har i løbet af de sidste 12 måneder været i
stand til at træffe 20 besøgende, men vi er sikre på.
at der må være mange flere, der ikke kender til
vor aktivitet, og hvis De vil informere om denne,
skulle vi blive i stand til at lære mange flere at
kende.
Vi kan forsikre enhver besøgende en hjertelig
velkomst i en meget venlig atmosfære, og vi håber
at se mange fra Deres land i fremtiden. En telefon
opringning til mig på RUISLIP 2763 eller til RSGB’s
kontor på HOLBORN 7373 vil være meget velkom
men fra enhver, der gæster London.
Mange tak for publiceringen heraf.
73,Frank Fletcher. Hon. Sec., G2FUX.
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S. S. A.s styrelse 1956.
Undertegnede har hermed æren af at meddel, at
SSA’s årsmøde i Gævle den 19. februar d. å. har
valgt følgende ledelse for året 1956:
Ordførende
SM2ZD
Viceførende
SM5AOG
Sekretær
SM5ANY
Kasserer
SM5CR
Kanslichef
SM5WJ
Tekn. sekr.
SM5IF
QSL-manager SM5AHK
QTC-redaktør SM5CRD
Ovennævnte bestyrelse har valgt følgende funk
tionærer for arbejdsåret:
Bulletin-redaktør
SM5TK
Rævejagtsleder
SM5IQ
Diplommanager
SM5AFI
Testleder
SM6ID
NRAU-represent. SM5ANY
UKV-kontaktmand
SM5MN
Annonceredaktør
SM5GR
Hjælpe-sekretær SM5AYL
Foreningen Sveriges Såndare Amatørersign. Gunnar Lenning, SM5ANY,
sekretær.
Kalibreringsudsendelser.
Fra Berlin bliver der den 4. søndag i hver måned
udsendt kalibreringssignaler fra stationen DL7AX.
På frekvenserne 3600KHz bliver der fra kl. 0945—
1000 DNT udsendt meddelelser om, hvorledes ud
sendelsen vil forløbe. Den foregår efter følgende
plan:
1000—1005 DNT: 3500
KHz, 1005—1010 DNT: 3550 KHz
1010—1015 DNT: 3600
KHz, 1015—1020 DNT: 3650 KHz
1020—1025 DNT: 3700
KHz, 1025—1030 DNT: 3750 KHz
1030—1035 DNT: 3800
KHz
Det første minut af hver udsendelse bliver der
moduleret med en tone på 1000 Hz. Hvert følgende
minut bliver frekvensen og afvigelsen fra grundfre
kvensen opgivet med telefoni.
Udsendelsen er af meget stor nøjagtighed og bli
ver under hele udsendelsen målt af den tyske fre
kvenskontrol i Berlin-Tegel. Som eksempel på nøj
agtigheden kan nævnes fra udsendelsen 25. marts:
3500: + 0,8 Hz, 3550: + 3 Hz, 3600: - 3,4
Hz, 3650:
+ 0,1 Hz, 3700: - 4.8 Hz, 3750: - 7,8 Hz, 3800:
- 1,4 Hz.
Udsendelserne er fint modtagelige her i Danmark
med R5-S7 9. OZ-stationer bedes holde disse fre
kvenser fri, mens udsendelsen står på.
73, OZ9DR.
NB.: Udsendelsen 22. april udgår desværre på
grund af et DL-stævne, men bringes i stedet en an
den søndag i april. Denne er desværre endnu ikke
fastlagt, men opgivet i „Berliner-Rundspruck", der
udsender hver søndag kl. 1000 DNT, frekv. ca. 3730—
3740 KHz.

Læserne skriver:
STOFFORDELINGEN I OZ
Da vi som mange andre ikke er i nogen lokal
afdeling. er vort væsentlige udbytte af foreningen
medlemsbladet OZ. Vi mener derfor at kunne få
stor tilslutning til følgende:
Løseligt opgjort er 40—50 sider af 1955-årgangens
260 sider brugt til „Trafikdepartementet“s beretnin
ger, DX-jægeren, m. v.
Januar-februar OZ 56 har tilsammen 25 sider af

samme skuffe, mens der ti1 teknisk stof kun er an
vendt 19, sider.
Vi mener at tale på manges vegne, når vi udtryk
ker vor alvorligste misbilligelse af dette forhold'
OZ2BB, Bystrup, 2510, OZ5AL, Anders Laursen, 937,
Skive.

Skive.
OZ7KJ, Kjærgaard, 3058,
Mors.

LICENSPROBLEMER
Der er noget rigtigt i det 1LF skriver i sidste OZ.
Det B-amatørerne har brug for, er en fonetilladelse,
ikke 150 eller 300 Watt.
Men der er også noget forkert i dit indlæg, „at
en amatør skal kvalificere sig til foneværdigheden,
f. eks. ved at fremlægge 500 QSL for CW“.
Du mener med en vis ret, at vi teknikere betrag
ter A-prøven som „en bagatel — en adspredlse“.
Du betragter måske 500 CW-QSO som en bagatel,
en adspredelse?
Lad gå, at man skal v e n t e et år med at fone
(det burde ikke være således), men at man skal
t v i n g e s til at køre CW, nej, fy da, for en udemo
kratisk tankegang.
Vi har en hobby for at finde glæde derved, ikke
for at tækkes gammeldags amatører, der ikke kan
forsone sig med CW’s faldende popularitet.
Du mener, at det kan være myndighederne lige
gyldigt, om en mand kører med 50 w fone eller 100
w CW. Ak nej, den tid kan tidsnok komme — når
landet er TV-dækket — så længe det drejer sig om
retmodtagere og 4 l /a-rørs supere, der samler ama
tørsignalet op i LF-delen eller detektoren, er det
ved AM een Watt, ved CW 100 Watt og ved NBFM
900 Watt, der giver den samme grad af BCI. I til
fælde af utilsigtet blanding rykker narrowband des
værre ned på linie med AM.
Så stor er forskellen på fone og CW, og det endda
ved f e j l f r i sendere.
Derfor hjælper de 500 CW-QSL grumme lidt, den
dag manden har sin fonelicens og sin første BCInød at knække. Det, han har brug for, er et solidt
kendskab til m o d t a g e r e , også BCL-modtagere.
Det danske P & T kan ikke forme licensbestem
melserne helt vilkårligt. Hvis vi skal regne med
P & T’s bifald til nye regler, må vi lægge et stort
arbejde i det forslag, vi kommer med. Vi kan ikke
komme og bede om nye vilkår hvert andet år, men
lad os begynde udformningen nu, så har vi det rig
tige, når tiden er moden.
Af hensyn til internationale aftaler må vi bevare
en morseprøve, og af hensyn til lytterorganisatio
nerne må BCI behandles som andre radiofoni-for
styrrelser.
Af hensyn til eksamination, licensudstedelse og
overvågning bør vi have færrest mulige licenskategorier, og forskellene mellem dem bør være færrest
mulige.
Den rationelle løsning på B-amatørernes trængs
ler må være at åbne adgang til nye AB-licenser.
Fra flere sider ønsker man, at overgang til AB bli
ver automatisk efter et års B-licens, det menes, at
en sådan ordning er faldet ud af de nuværende be
stemmelser, men . . . Hvis fonetilladelsen skal
komme automatisk, får P & T bare travlt med at
gøre den alm. tekniske prøve strengere — det er
nemlig nødvendigt, hvis BCI-klagerne ikke skal bli
ve for mange — og det er uretfærdigt mod CW- og
VHF-amatører.

Derfor foreslår jeg følgende tilføjelse til licensbestemmelserne:
Lksaminationen ved teknisk prøve udvides så
ledes, at der foruden „ bestå“eller „ikke “
kan gives betegnelsen „vel besvaret.".
Sammen med en 60-tegns morseattest giver den
ne betegnelse adgang til licenskategori AB.
Eller har du et andet forslag?
73 fra
MERE OM LICENSER
Det lader til, at en del amatører, der er utilfreds
med OZ og HB, efterhånden tager bladet fra mun
den og giver deres utilfredshed luft gennem OZ’s
spalter.
Jeg har gennem de sidste måneder i OZ fulgt
med i diskussionen om A-licensens berettigelse el
ler ikke.
Lad mig først spørge om, hvem A-licensen kom
mer til gode, os alle? Måske, men jeg kan ikke se,
hvad gavn f. eks. DC-amatøren kan have af A-licens. Han har mas nok med at komme op på de
100 Watt, hans AB-licens giver ham ret til, og han
kører vel heller ikke med stort mere end 10—20
Watt, og med hvad grund skulle han også op på
mere end 100 Watt. Det er da ikke livet om at gøre
at worke W6’er på 80 m, og hvis man så vil derover,
kan man jo på 20 m nok nå derover med 100 Watt.
Vi kan ikke nå derover for de udenlandske amatø
rer, måske ikke. For et par år siden fulgte jeg en
QSO på 20 m mellem en W3, der kørte med input
5 Watt, ja, det er ingen trykfejl, „fem“ Watt med
transportabel station i en bil, og fik rapport fra en
DL’er, s. 8—9, jeg mangler lige at fortælle, at min
RX var en 4½ rørs BCL, han behøvede åbenbart
ikke hverken 50 eller 100 Watt, for ikke at tale om
300 Watt, selv om der var en del QRM og -N. Der
kan i samme åndedræt henvises til omtalen af 3PN’s
station i martsnummeret af OZ.
Vi er amatører, ikke professionelle, og hvor man
ge danske amatører har råd og plads til at bygge
og installere en station, som den redaktørerne af
håndbogen årg. 1950 har afbilledet på side 25 som
„En amerikansk amatør-station“? Det er forhåbent
lig ikke derhen, de nuværende betingelser viser ra
dioamatørbevægelsen. Så bliver det ikke rart at
høre QRP, for jeg tror ikke, jeg er den eneste, der
har hørt bemærkningen: „Nå, ham kan vi snart
kvæle".
De nuværende betingelser er meget uretfærdige
over for de ny amatører. Hvorfor skal 40-tegns ama
tøren fra før 1. april 1954 gratis have 60-tegns licen
sen, når samme licens udstedt efter nævnte dato
automatisk bliver til B-licens. Jeg selv hører til
førstnævnte kategori. Mon ikke der kunne indføres
en paragraf, som siger, at efter en bestemt årrække,
f. eks. 3 år, rykker B-amatøren op som AB, så
ville der være mening i i alt fald B- og AB-betingelserne.
Et spørgsmål til kassereren. Hvordan kan 1LC
blive medlem igen uden noget nyt indskud, som jeg
forstår ikke er blevet indbetalt, oven i købet efter
trekvart år. NB.: Dette må ikke betragtes som an
greb på 1LC.
2BO og DR1040 efterlyser begynder-sider. Det er
ikke første gang, dette spørgsmål bliver stillet. Jeg
husker, at der i OZ, omkring min indmeldelse, val
en diskussion om et lignende emne og bl. a. også
om konstruktioner for begyndere. Svaret den gang
var: „. . . at OZ hverken havde tid, lyst eller papir
til at konkurrere med mere officielle tidsskrifter.
Desuden var der også i årets løb bragt så og så
mange konstruktioner af denne og hin slags." Mon
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svaret bliver det samme denne gang, hvor OZ er
næsten enerådende? Jeg spørger bare.
Mon 8PM ikke også ville være forurettet, hvis
han havde fået en 40-tegns licens med datoen 15.
april 54, medens hans kammerats måske lød på
15. marts 54?.
73 de 3BS.
ANG. B-LICENSEN
I januar og februar OZ er jeg nærmest blevet be
tegnet som B-amatørernes fjende nr. 1. Nå, det ta
ger jeg mig nu meget let, de, der kender mig, ved
heldigvis, at dette langtfra er tilfældet. Men det un
drer mig i allerhøjeste grad, at et HB-medlem, nem
lig OZ3Y, efter den information han burde være i
besiddelse af efter deltagelse i et par HB-møder,
nu også begynder at „synge med“. — Lad det da
være sagt endnu engang, tillige med alle de andre
gange, det før er sagt, at der er intet, hovedbe
styrelsen og teknisk stab hellere så end en ændring
af de bestemmelser, der hindrer B-amatøren i at
kunne anvende fone efter eet års forløb. Bevidst el
ler ubevidst har P&T gjort et kup med de nye be
stemmelser, det kan vi godt indrømme, men nu er
det altså sket, og det vil selvfølgelig blive forsøgt
lavet om. Vor formand OZ6PA har været i forhand
ling med generaldirektoratet om sagen, endog ad
skillige gange, men der kan jo ikke omtrent øje
blikkeligt blive ændret på sådanne bestemmelser,
der lige er blevet givet. Der er givet os håb om en
ændring, og hovedbestyrelsen vil blive ved med at
følge sagen op som sin første opgave. Nu er der jo
kommet adskillige forslag frem i OZ, sikkert i den
bedste mening, men det er nu adskilligt hundrede
gange lettere at sidde hjemme og udarbejde disse
end at få myndighederne til at se sagen på samme
måde som vi andre.
Til OZ2BO i marts OZ.
Tak for dit indlæg 2BO. Vi er selv klare over, at
vi længe har manglet begynderstof. På den anden
side synes jeg nu ikke, at artiklerne i OZ de sidste
år har været særlig højvidenskabelige. At vi brin
ger oversættelser fra de udenlandske tidsskrifter,
vil jeg nu mene er helt på sin plads, det er der
mange amatører der er meget glade for, særligt da
f. eks. QST er et ret dyrt blad selv at holde. Men
tilbage til begynderne. Vi har fra tid til anden for
søgt at få bestemte folk til at varetage denne gren
af OZ, det er også gået en tid, men så er der kom
met forhold ind, som har hindret de pågældende i
fortsættelse af arbejdet. Sidst havde vi fået OZ7SI
til det, så kom der sygdom på tværs, derefter eks
amenslæsning, og nu til sidst er 7SI sat ud af spillet
igen af militærtjeneste. Det var min mening selv
for en tid at tage mig af hvervet, men overgang til
egen erhvervsvirksomhed har også taget det meste
af min tid. Jeg håber dog, det hurtigt vil se bedre
ud, og vil love 2BO og de øvrige der har henvendt
sig til mig om denne sag, at jeg skal se at få en
ordning med denne gren af OZ’s stof. M. hensyn til
15-watts senderen så er en sådan under opsejling,
dog måske en smule større end den nævnte, men
det går vel også nok. I et af de første numre af
OZ vil vi begynde med den, så er der specielle
ønsker fra andre, så pse omg. et kort eller brev
derom.
Til OZ8PM.
Tak for de få men velvalgte ord OM. Ja, hvis
d herrer så endda brugte tiden til at lave tekniske
artikler til OZ, så kunne de for det første lære
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noget selv deraf, og for det andet hæve et vist ho
norar derfor. — Jeg vil stadig hævde, også overfor
ILF, at med almindelig amatørkundskab - selv
følgelig et vist studium af V. t. S. vil enhver kunne
klare A-prøven. Man skal jo ikke vide alt — derfor
kræves også kun de to trediedele af spørgsmålene
besvaret tilfredsstillende. Jeg tror ikke at mange,
selv de „professionelle" har 100 % rigtig besvarelse.
Jeg skal da gerne indrømme, at jeg havde det ikke,
da jeg var oppe til prøven, men det gik altså endda.
Til B-klubbcn m. fl.
Skal vi så ikke være enige om at begrave strids
øksen, i hvert fald indtil videre og lade de, der har
med sagen at gøre have arbejdsro, det gavner vist
til syvende og sidst vor fælles sag bedst. Vil I af og
til minde dem om sagen, så send et brevkort og
spar OZ’s dyre spalteplads.
73 — OZ7EU.

FRA AFDELINGERNE
AARHUS. Medlemsmødet den 25. april aflyses.
Ordinær generalforsamling afholdes den 26.
april 1956 kl. 20 i lokalet på Ryvej.
AMAGER. Møderne afholdes kl. 20 i klublokalerne,
Strandlodsvej 17, København S. Formand: OZ7NS,
Herkules Allé 2. Kastrup 50 26 67.
Siden sidst.
1.
marts. Endelig holdt OZ6AX sin demonstration
af sin folkemodtager fra sin „Studierejse". Den er
opbygget på en snild måde og er absolut billig, hvis
man køber den i Hamborg. Vi fik en morsom aften,
da OZ6AX har en sjov måde at beskrive tingene på.
8. marts. Generalforsamlingen.
Formanden, OZ7NS, bød velkommen, og OZ6PA
blev valgt til dirigent. OZ7NS aflagde beretning og
kom herunder ind på den mødetræthed, der trods
vor fine mødeprocent i forhold til andre afdelinger
dog hersker hos os. Når vi ser tilbage på det fine
program, vi har haft i det forløbne år, er det sørge
ligt, at mange medlemmer ikke møder op, når vi
formår foredragsholdere at komme ud til os. Vi
må jo også tænke på det forarbejde, der bliver
gjort inden foredraget. Ingen kan sige, vi ikke er
alsidige, da vi har aftener for enhver smag.
OZ2XU fremlagdé regnskabet, der blev godkendt
Under evt. kom OZ4OK og 7AN ind på at danne en
2 meter-gruppe og en OZ7AMG, også på 2 meter.
Der er mange amagerkanere, der bygger TX og RX
for 2 meter. Alle lokale QSO er afviklet på 2 meter
var også et ønske.
At sende brevkort ud inden et foredrag var lige
ledes under debat Trods protest fra OZ7NS, der
ønskede „nyt blod", blev han enstemmigt, med klap
salver. genvalgt til formand. OZ3CL og OZ6I bad
om at blive fritaget. OZ3CL på grund af travlhed,
og OZ6I har på en fin diplomatisk måde været i
bestyrelsen hos os og i Københavns afd. Genvalgt
blev 7NS, 8HK. 2XU og 3WP og nyvalgt 6AX. 8EL.
Formand blev 7NS. sekretær 3WP og kasserer 2XU.

Suppleanter blev 7AN ug 40K. OZ6PA sluttede mø
det med tak for ro og orden.
Stiftelsesfesten 17. marts blev det helt store sus.
Der var to eksperimenter denne aften, og de lyk
kedes over al forventnig, samt besøg af Billy og
„fjernsynsudsendelsen". OZ3FM så vi atter i år. Af
andre gæster må vi nævne OZ2MI og OZ4BD (Pre
ben Uglebjerg), der begge hjalp til at skabe en god
stemning.
„Fjernsynsudsendelsen", skabt, af OZ7SN (Diapo
sitiver) og OZ6AX (Båndoptagelsen) var en betagen
de oplevelse. Desværre måtte Billy afsted kl. 1. Han
kunne sagtens have holdt ud til senere. Billy må
have nattegnet forlænget, når vi eller andre afde
linger har noget godt på programmet! Vi var alle
glade for at se Billy hos os, og at „Eksperimentet"
trods kulden kunne gennemføres. Vi var ca. 78
festdeltagere, og bestyrelsen takker de deltagere,
der havde tilmeldt sig og henstiller stadig til en
kelte, næste gang vi har et eller andet, at respektere
denne henstilling, som vi vedtog ved generalfor
samlingen den 3. marts 1955.
Programmet:
26. april: Vi genoplever Kurt Carlsens besøg i Kø
benhavns afd. ved OZ6AX.
3. maj: Klubaften.
10. maj: Helligdag.
17. maj: Auktion. Tilmeldelse 50 26 67.
Vy 73 OZ3WP.
ESBJERG. Formand: N. Biohm, OZ7BE, Nyhavns
gade 37, Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand: E. Fischer,
Nordby, Fanø, tlf. 203. Kasserer: O. Madsen, Storegade 160, Esbjerg. Sekretær: Aage M. Lauridsen,
OZ-DR 1030, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. Best.medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Esbjerg, tlf.
2691.
Onsdag den 7. marts holdt foreningen generalfor
samling på „Bygningen" i Norgesgade. Der mødte
ca. en trediedel af medlemmerne, og efter at 7BE
havde budt velkommen, blev 2GK valgt til dirigent.
Formanden, 7BE, aflagde årsberetning og omtalte
bl. a. der« ringe deltagelse, der desværre havde præ
get årets møder, og han håbede, dette ville blive
bedre. Begynderkursuset under AOF havde været
en stor sukces med god tilslutning hver aften. Der
fremkom kun få bemærkninger til årsberetningen.
Et medlem spurgte, om ikke mødeannonceringen i
OZ kunne række 3 uger ind i hver måned, og dette
lovedes, hvorefter beretningen godkendtes. Derefter
aflagde kassereren, 3FK, beretning, hvoraf det
fremgik, at der i øjeblikket var godt 100 kr. i kas
sen, samt at regnskabet så nogenlunde ud. Derimod
var der for store kontingentrestancer, og efter at
bestyrelsen nu har reduceret disse med en tredie
del, håber denne, at restancerne vil blive indbetalt.
Kassererens beretning godkendtes.
7BE fremsatte følgende forslag til ændring af pa
ragraf 5 i foreningens love: Kontingentet skulle væ
re 2 kr. pr. kvartal. — 1 kr. for elever og lærlinge,
medens værnepligtige skulle være kontingentfrie i
tjenestetiden, endvidere skulle restance medføre tab
af stemmeret.
Dette forslag godkendtes.
Derefter skulle der vælges en ny kasserer, idet
3FK desværre så sig nødsaget til at træde tilbage
som kasserer på grund af manglende tid, og efter
at forsamlingen forgæves havde forsøgt at overtale
3FK til at fortsætte, blev O. Madsen, omend mod
stræbende, valgt til kasserer. Såvel formand som
dirigent takkede 3FK for dennes lange og gode ar
bejde som kasserer, og da 3FK blev forespurgt, om

han ikke ville indtræde som almindeligt bestyrel
sesmedlem, indvilgede denne deri, og blev valgt
med akklamation. Desuden skulle der yderligere
vælges 1 mand til bestyrelsen i stedet for 3CB, hvis
tid heller ikke slog til længere, og endvidere skulle
vælges 3 suppleanter, og efter en afstemning blev
OZ-DR 1030 valgt til bestyrelsen, og Sven Hansen
og OZ4ST blev henholdsvis 1. og 2. suppleant, og
OZ2HG blev valgt til revisor, hvorefter bestyrelsen
fik den ovenfor viste sammensætning.
Derefter drøftedes afdelingsarbejdet, og det blev
besluttet, at der skulle gøres et fremstød for at
vække interesse for rævejagter, og formanden ud
talte endvidere, at der, såfremt tilslutning kunne
forventes, var gode muligheder for besøg på steder
af radiomæssig interesse, og som ellers ikke var
offentligt tilgængelige. Der kunne også skaffes gode
foredrag, men bestyrelsen ville ikke arrangere disse
ting, hvis der ikke kunne påregnes ordentlig til
slutning. Det blev endvidere vedtaget, at medlem
mer, som havde betalt deres afdelingskontingent,
kunne få udstedt gratis morseattest, medens andre
måtte betale kr. 10.
Onsdag den 21. marts var der mødeaften på „Byg
ningen" i Norgesgade, hvor 3CB holdt et udmærket
foredrag med en interessant demonstration af sin
lige færdigbyggede katodestråleoscillograf, som vir
kede fb.
Program:
Mødested: Bygningen, Norgesgade, hvis anden be
sked ikke fremkommer.
Onsdag den 18. april: Her skulle lærer Fischer
have holdt 2. afdeling af sit foredrag: „Fra 2 cm til
2000 m“, men da han er blevet forhindret, taler 7BE
i stedet om rævemodtagere.
Onsdag den 2. maj: „Fra 2 cm til 2000 m“ af lærer
Fischer.
Onsdag den 16. maj: Demonstration af rævemod
tagere. Vi mødes på Grønttorvet kl. 20.
Onsdag den 30. maj: Aftenrævejagt — vær klar —
nærmere i næste OZ.
Vy 73, bestyrelsen.
HORSENS. Formand: OZ2BF, Henning Hansen,
Søndergade 64 b. Kasserer: OZ4GS, Svend Sørensen,
Borgmestervej 58. Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkel
sen, Tordenskjoldsgade 16, 3. — Afd.-lokale: Belys
ningsvæsenets kontor, Gasvej 21,
Program:
Torsdag den 19. april: Klubaften.
Torsdag den 26. april: Vi besøger E. N. fabrik.
Torsdag den 3. maj: Vi besøger gasværket.
Torsdag den 10. maj: Ingen klubaften.
Nærmere angående mødetid og sted vil tilgå med
lemmerne pr. post. Vi forventer, at mange vil møde
frem.
Vy 73,OZ9PM.
KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i sel
skabslokalerne under restaurant „Punkt 1“, Frederikssundsvej 123. tlf. Bella 7626. QSL-centralen er
åben kl. 19,30—20,00. Møderne begynder kl. 20. Alle
oplysninger om foreningen fås på mødeaftnerne hos
bestyrelsen.
Formand: OZ5GB, G. Brun, GI. Kirkevej 137,
Kastrup. — Sekretær: OZ6I, K. Hansen, Hessensgade 29. Kbh. S. — Kasserer: OZ8Y, O. Jensen, Ege
vang 8, Brønshøj, tlf. Bella 7480.
Programmet:
Mandag den 16. april: Rejse til Østen, John Vang
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strup, OZ4JV, viser sine farvelysbilleder og fortæl
ler. YL og XYL er velkomne.
Store bededag, 27. april: Rævejagt, se nedenfor.
Mandag den 30. april: Narrowband-FM, foredrag
af OZ5OR.
Kr. Himmelfartsdag, 10. maj: Rævejagt, se neden
for.
Mandag den 14. maj: Afslutningsaften for vinte
rens morsekursus, attesterne uddeles under de sæd
vanlige festlige former.
Pinselørdag, 19. maj: Stor natjagt i Sydsjælland,
se nedenfor.
Søndag den 27. maj: Rævejagt, se nedenfor.
Mandag den 28. maj: 2 meter, foredrag af OZ9R.
De tre dagjagter afholdes på atlasblad A 2828 med
samlet start kl. 9,00 fra Korsvejen ved Farum sta
tion (Parkering lige bag Jansen-tanken).
Sendetider: 9,30-10,00-10,30-10,45-11,00-11,15-11,30,
derefter position.
Stor natjagt i Sydsjælland 19. maj.

gamle trækiler og snore væk og sat vingerne i gang.
Kursus til A-liccns.
Medlemmer, der er interesseret i et sådant kur
sus, henvises til snarest at sætte sig i forbindelse
med 2KP på tlf. Hvidovre 667.
Sæsonens øvrige officielle rævejagter:
L 9. juni, L 23. juni og S 24. juni. S 12. august, S
9. september, L 22. september, S 7. oktober.
Disse jagter giver point, iøvrigt arrangeres sik
kert flere træningsjagter, en „skægjagt“ m. m.
73 fra 6I.
ODENSE. Lokale: Hunderupvej 28.
Der er kommet forår i luften, og støvekosten skal
frem og dermed også rævemodtageren. — Kig den
efter i sømmene, og hvis du ingen har, så kan det
nås endnu. Se I. del af ræveprogrammet andetsteds
i OZ. Bemærk: Der bliver stillet køretøjer til rådig
hed for jægerne. Køretøjerne s k a l
bestilles
senest 8 dage før jagterne. Endeligt program over
rævejagterne bliver udsendt senere til medlemmer
ne. Startkort samt alle oplysninger fås hos OZ3XA,
Vesterbro 77, tlf. 2377. Det kunne blive morsomt,
hvis 1956 blev et rigtigt ræveår, Jo flere jægere, jo
mere spændende bliver jagterne.
Vi fortsætter fremover hver torsdag kl. 20 i lo
kalet.
73 OZ8JR.
Til lykke, OZ5Y.

Vi er kommet i forbindelse med en del kø
rere fra Automobil Sports Klubben og arran
gerer en jagt af samme format som dem i
1953 og 54, nemlig 3 ræve og en varighed på
ca. 5 timer. Der vil blive plader samt fine
præmier til de 5 første hold.
Rævejægere fra andre afdelinger er meget
velkomne, alle deltagere må sørge for at ha
ve grejet 100 °/o OK.
I, som var med sidst, kan på forhånd søge
kontakt med jeres tidligere fører og danne
et hold. Indskuddet bliver 10 kr. pr. jæger
(og 10 kr. pr. fører). Kortet bliver som før
1 : 100000, blad 40 (Roskilde).
Tilmelding hos 4AO (tlf. Godthaab 1902v
efter 17) senest Kr. Himmelfartsdag den 10.
maj. Husk at meddele, om I har aftale med
jeres gamle fører.
Siden sidst:
Både auktionen den 5. og ræveaftenen den 19. var
vel besøgt 9SN har med assistance af 4AO bygget
elf lækker nv rævesender og skænket den til af
delingen. (Vor bedste tak. 9SN),
Den stod sin prø\ e søndag den 25. Ved jagten
efter prøveudsendelserne blev 9CW nr. 1.
4 bestyrelsemedlemmer var pa møllen søndag den
18. og sikrede møllevingerne med jernbjælker på
over 100 pund Stormen i januar havde revet de
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Den 13. april fyldte OZ5Y 50 år, og den 25. i sam
me måned fejrede han sit sølvbryllup. OZ5Y behø
ver vist ingen særlig præsentation, han er kendt
over det ganske land. Og vi, hans mange venner,
vil derfor sende ham og hans XYL, Elna, de aller
bedste lykønskninger. Jeg har selv haft den glæde
at kende Hans i snart 25 år, men noget af det, jeg
husker allerbedst om ham, er den dag i 1939 til
EDRs generalforsamling, da vi søgte med lys og
lygte efter en ny formand, og for den sags skyld
også efter en ny bestyrelse. Der var ingen af de
tidligere, der ville være med mere. Diskussionen
udartede sig omtrent til den rene parodi, indtil så
5Y stod op og sagde omtrent disse ord: „Ja, kværu
lere og gøre vrøvl, det kan I, men påtage jer et
stykke arbejde for foreningen, det er der ingen af
jer, der vil“. Et brøl fra forsamlingen spurgte ham:
„Vil du?“ — OK, sagde 5Y, og så var han formand.
Han beklædte denne post i 3 år, vel nok nogle af
de allervanskeligste i foreningens historie. Krigen
kom. licenserne og senderne blev inddraget, og så
skulle der en stærk hånd til at holde sammen på
stumperne. Den havde 5Y. OZ5Y har været EDR
en god mand, i mange år har han tillige været revi
sor, og det er ikke noget helt lille job i det efter
hånden store foretagende som EDR er.
Hans er den evigt eksperimenterende amatør.
Utallige er de planer og forsøgsopstillinger, han har
tumlet med. Hans station bliver aldrig færdig, men
er dette ikke netop charmen ved vor hobby? — Og
kan 5Y gøre en mand en tjeneste, med hvad han
formår, så er han der med det samme: Det skal
aldrig koste dig en bit', siger han på sit fynske
mål.
Til daglig er OZ5Y brandmand i Odense, så det er
derfor, I kun hører ham hveranden dag i luften.
Men til lvkke. 5Y. og til lykke, Elna.
OZ7EU.

Program for fynsmesterskabet i
rævejagt 1956
I. del af jagterne:
6. maj kl. 9.05. Kort: Broby værk. 1:40.000.
3. juni kl. 9.05. Kort: Ringe, 1:40.000.
Frekvens: 1825 kHz.
II. del af jagterne bliver meddelt senere.

Store fynske rævejagt 1956
30. juni kl. 22.05.
1. juli kl. 9.05.
Kort: Svendborg. 1:100.000.
Frekvens: 1825 kHz.
Alle oplysninger om jagten fås hos OZ3XA,
Vesterbro 77, Odense, tlf. 2377.
Der bliver stillet køretøjer til rådighed for
jægerne, såfremt disse bestilles senest 8 dage
før jagterne.

VEJLE. Generalforsamling afholdes den 16. maj
1956. Dagsorden og oplysning om tid og sted vil bli
ve tilsendt afdelingens medlemmer pr. post.
For at have stemmeret skal medlemmerne have
betalt resterende kontingent senest den 15. maj 1956.
Kassereren træffes på mødeaftenerne hver onsdag i
Nyboesgade 44.
Bestyrelsen beklager meget, at foredraget i marts
måned måtte aflyses.
Vy 73 OZ7ZH.

VENDSYSSEL. Søndag den 11. marts afholdtes i
Hjørring et nordjydsk amatørmøde, arrangeret af
afdelingerne i Hjørring og Aalborg. Der mødte ialt
30 amatører, og efter velkomst ved OZ1SJ, holdt
OZ2NU sit foredrag „Modsat polaritet' 4 , et foredrag
om EDR, hvor de to poler omfattede henholdsvis
amatørbevægelsens ansigt udadtil mod offentlighe
den, vore kammerater i andre lande og vort sam
arbejde inden for EDRs rammer. Sidstnævnte pol,
blev talens hovedafsnit, hvoraf nogle punkter skal
refereres: „Vor hb kan teoretisk udskiftes hvert år,
d. v. s., når de altså efter dette års forløb har er
hvervet den fornødne indsigt i arbejdet (måske ef
ter bitre erfaringer). Dette bør evt. ændres dertil,
at man, som foreslået, fik funktionærer til rutine
sager. Under omtalen om „OZ“: Det til tider kriti
serede (påståede sig bredende) trafficstof, som iøvrigt skrives uden honorar, har aldrig skubbet noget
teknisk stof ud af „OZ". Hjælp selv med til at holde
„OZ" i form, send noget teknisk stof, — det behøver
absolut ikke at være overvidenskabeligt for at
være godt og fornuftigt. Om aktiviseringen af sam
arbejdet mellem EDR (hb) og afd.: Vejen må være
formandsmøder under en eller anden form, sidste
møde i Fredericia var vel ikke så godt besøgt, som
man kunne ønske, men vejen går i hvert fald ikke
om ad kredsarbejdet, hvis bagside jeg vel så godt
som nogen har stiftet bekendtskab med. Om de
uheldige licensbestemmelser for B-amatørerne: Der
vil stadig blive arbejdet på at bedre forholdene,
men eet vil jeg slå fast, at det er ikke ved opret
telse af B-klubber o. 1., man opnår resultater. Disse
forurettede amatører skader såvel deres egen som
EDRs sag ved denne fremgangsmåde. Dette mørke

punkt på licensbestemmelserne skyldes iøvrigt, at
P & T og EDR ved bestemmelsernes udformning
havde fortolket en sætning på hver sin måde! (?)
Om kontingentforhøjelsen: Vor formand glædede
sig over, at 72 °/o af stemmerne var for en forhøjel
se (342 ja og kun 142 nej). De 342 ja-stemmer stillet
i forhold til EDRs samlede medlemstal giver jo et
noget andet billede.
Efter det velholdte foredrag, som fra alle sider
belyste de forskellige forhold og problemer vedrø
rende vor forening, fulgte en kort diskussion. OZ1SJ
opfordrede amatørerne i Vendsyssel til at indmelde
sig i Vendsyssel-afdeling og oplyste, at der ville
blive arbejdet med sagen på en samling af de små
afdelinger, som i samarbejde kan gøre en bedre
indsats for amatørarbejdet. Afdelingerne i Aalborg
og Hjørring tilsagde hinanden et nærmere samar
bejde for fremtiden, da der efter fremmødet at
dømme vil være grobund for andre fællesarrange
menter. Mødet sluttede med filmforevisning.
„En sølle jyde“.
VIBORG 21. APRIL
kl. 19.00 pr. fortæller OZ2OM fra Randers om
PA- og antennekredse.
Derefter fælles kaffebord a kr. 2,00. Efter
kaffebordet vises nogle tekniske film. Mø
det finder sted i Sørens konditori, Set. Mogensgade 68. Alle interesserede er velkomne,
men af hensyn til kaffebordet vil vi gerne
vide, hvor mange, der kan ventes. Tilmeldel
se til OZ9AV, Baldersvej 19, Viborg, tlf. 2290.
P. a. v. 9AV.
VIBORG. Generalforsamling afholdes torsdag den
26. april kl. 19.30 hos OZ3AJ, Hald Ege. Dagsorden
iflg. lovene.
9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i marts måned 1956 anmodet om op
tagelse i EDR:
6579 - J. B. Absalonsen, Nic. Rumpsvej 10, Korsør.
6580 - Arne Gilvang, Rytterstien 31, Hillerød.
6581 - MG. 266754, J. Biilmann, 1. reg. depot-komp.,
Høvelte.
6582 - Sven B. Hansen, Skolegade 70 A, Esbjerg.
6583 - Knud Pedersen, Teglvænget 11, Aalborg.
6584 - H. J. D. Eskildsen, Højbjergvej 35, Herlev.
6585 - Lennart Gjerløv-Christensen, Valby Lang
gade 253, st. th., Valby.
6586 - Peder Pedersen, gartneriet „Solvang", Mid
delfart.
6587 - Jørn Herkild, Møllevænget 9, Sorø.
6588 - Fl. Trosborg Brandt, Haspekrogen 11, Søborg.
6589 - Bjørn Helgason, GI. Kongevej 86 A, Kbh. V.,
u. afd.
6590 - Frede Elstrøm, Skolegade 70 A., Esbjerg.
6591 - E. Fl. Carstensen, navigationsskolen, Nordby,
Fanø.
6592 - Erik Hiiche, Fynsgade 42, Brønderslev.
6593 - Chr. Poulsen, Bellisvej 7, Esbjerg.
6594 - Wagner Nørlev, Rakkeby, Hæstrup.
Tidligere medlemmer:
3340 - Ulf. Jørholt, Hegnsvej 83, Nærum.
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3425 - OZ5HS, Helge Sørensen, Reerslev skole pr.
Hedehusene.
3484 - OZ6KB, K. J. Bjerregaard, Øster Alling pr.
Auning.
3536 - OZ1AP, Poul H. Abrahamsen, Vaabenstedvej
16. Herlev.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
80(5 - OZ5D, K. C. Brønnum, Spliidsevej 2, Skagen,
lokal.
1715 - OZ2KM, K. A. Hauge Madsen, Nørre Allé 88,
Aarhus, lokal.
1809 - Kaj Bidstrup, Nord, c/o Danish Liaison Offi
cer. H. Q. 6607, Air Base Wing, APO 23, New
York, NY, USA, lokal ox.
1810 - OZ7KH, B. Klyver-Hansen, Klampenborgvej
12, Klampenborg, lokal, u. afd.
2303 - OZ3UA, H. O. Lauridsen, Aalandsgade 21, 4.,
Kbh. S., ex Aarhus.
2552 - OZ3JL, J. Petersen Lauritsen, Bargumsvej 4,
Tønder, ex Kbh.
2640 - OZ2HR, ex-OX3RA, Herluf Rasmussen, Stenmaglevej 22, Brønshøj, ex Grønland.
2744 - E. Hiibschmann Pedersen, Hjortsvang, ex
Struer.
3175 - Berndt Lindersson, Blåsutvågen 37, 1. tr.,
Enskede, Sverige, lokal.
3448 - Hv. nr. 281008, lejr nr. 1775, Frode Hansen, 7.
kmp., Arresødallejren, Frederiksværk, ex.
Kbh., u. afd.
3558 - Erik Thomsen, Aaby skole, Aabyhøj, ex
Struer.
3667 - OZ2AD, A. Hensing, Mollerupvej 11, Vanløse,
lokal.
3976 - LA60, Ernst M. Firing, Kalbakkstubben 26,
2., Øvre Grorud, Oslo. lokal.
4080 - Frede Larsen, Bøjden pr. Horne F., ex til søs.
4386 - OZ8NJ, N. R. Jørgensen, Bøgely 25, Hader
slev, ex Sønderborg.
4543 - T. mek. KP. Steen Hansen, radioværkstedet
STGR, Høvelte pr. Birkerød, ex soldat.
4747 - Marius Sørensen, Teglværksvej 13, Vinding
land, Vejle, lokal.
4969 - MG. 258363, Schou, Radio st., postboks 63,
Aarhus, ex soldat.
5171 - OZ1VM, Vagn Mortensen, Vejrøgade 6, 2.,
Kbh. 0., u. afd., ex soldat.
5254 - MG. 247481, Jensen, MIL/ATCC, S. O. C.
Jylland, Kølvraa, ex Egernsund.
5279 - OZ9AN, Ole Axel Nielsen, Søndergade 48, 1.,
Frederikshavn, ex Kbh.
5525 - OZ4JF. Jørn Erik Funck, Griffenfeldtsgade
20, Kbh. N., ex soldat.
5534 - OZ2PE, B. E. Pedersen, Ørkildsgade 44,
Svendborg, ex Nyk M.
5549 - OZ5TW. Ib Hansen, Bülowsvej 11. Fredericia,
ex soldat
5622 - OZ1EF, E. Fuhrmann, Bogøvej 16, Næstved,
lokal.
5642 - MHTK 422 435, Koudal, Fregatten Valdemar
Sejr, Købmagergades postkontor, Kbh. K,.
ex Silkeborg,
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5737 - OZ1JR, John Reimers, Aabrinken 70, Virum,
lokal.
5850 - OZ8MD, M. Djernes, Louisehøj 31, Søborg,
lokal.
5872 - Gustav Schmidt, Solskrænten 56, Kbh. Valby,
ex Randbøl.
5989 - OZ3LB. P. L. Andersen, c/o Sofus Andersen,
Svinsbjerg, ex soldat.
6004 - H. Christensen, Griffenfeldtsgade 52, 2., Kbh.
N., ex Lynge.
6019 - E. Lynge Petersen, c/o Ahlforss, Torkelsgatan 38, Uppsala, Sverige, ex Dannemarre.
6063 - Keld Birch, c/o konsulent Birch, box 108,
Hjørring, ex soldat.
6099 - B. Hauge Carlsen, Arnold Nielsens Boulev.
52, 2. tv., Valby, lokal.
6166 - Preben Grandjean, Løvegade 30, Slagelse,
ex til søs.
6268 - Knud Larsen, Niels Finsens Allé 28, st.,
Søborg, lokal.
6272 - OZ6BQ, Bernh. Buss, GI. Aabenraavej, Søn
derborg, ex Engesvang.
6340 - Carl H. Petersen, Howitzvej 59, 4. th., Kbh.
F., lokal.
6113 - OZ5LD, Leo Dam, Hald Ege, Viborg, ex
soldat.
6470 - MG. 259114, W. Olsen, personkort 41445, telegrafafd., kommandoet, Tyskland, ex soldat.
6499 - A. Skjoldrup, Algade 22, Vordingborg, lokal.
6549 - Carl Aage Olsen, Studsgaardsgade 5 A, Kbh.
0., ex Aakirkeby.
6576 - Jonny Madsen, Stolbergsvej 5, 1., Odense,
lokal.
Oz
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Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
Arne
Christiansen,
Gyldenstenvei
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stol,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.

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

Hovedbestyrelse:
Formand:
OZ6PA,
Poul
Andersen,
Peder
Lykkesvej
15,
Kbhvn.
S.
Amager
3664V.
Næstformand:
OZ7EU.
Paul Størner, Huldberg Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01.
Kasserer:
OZ3FL,
O.
Havn
Eriksen,
Fuglsangvej
18,
Nykøbing F., Nykøbing 85 38 24. Sekretær:
OZ6EP,
Einar
Pedersen,
Ålekistevej
211,
Vanløse,
Da
2871u.
Testudvalg:
OZ2NU,
Børge
Petersen,
Dybrogård,
GI,
Hasseris,
Aalborg,
Skalborg
255.
—
Landskredsleder:
OZ8JM,
Berg
Madsen,
Hobrovej
32,
Randers,
Randers
6111 (dag). OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggårds
allé 63, Valby, telefon Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen,
Svenstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102. OZ3XA, A. P. H.
Jacobsen,
Karen
Brahesvej
UB,
Odense,
Odense
2377.
OZ3FM. Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, Hor
sens 2096. OZ5KD, K. Dantoft, Vestergade 31, Struer.
Struer 600. OZ4RU, R. Thomsen, Fabrikvej 93, Horsens.

Kassereren :
O, Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangvej 18, tlf. 85 38 24
iprivat). — 85 00 17 (kontor). 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.

