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Kære danske amatørvenner

Et amatørråb fra det brændende, lemlæstede Ungarn — transmitteret over den dan
ske radiofoni — var mere end noget andet en appel til os amatører i den fri verden om  
hjælp. Det skingrende, men langsomt forsvindende QRT var en afslutning på en heroisk  
indsats, men også et greb om hjerterne på alle os, der gerne kalder os radioamatører, et 
greb så fast og dybt, at det uundgåeligt samtidig gav os bevidstheden om vor pligt til 
at ære og bevare mindet om disse HA-amatører, der til det sidste stred for at holde de 
spinkle forbindelser med Vest ved lige. Det stod os klart, at vi skulle hjælpe. Tanken  
drejede sig først om en aktion inden for vore egne rækker, men en finsk amatør, OH2LP, 
gav tanken videre perspektiv og bragte den ind i et naturligt leje som en fællesnordisk  
opgave med fælles indsats af de nordiske am EDR har derfor anmo
det amatørforeningerne i Finland, Norge, Sverige og Island om sammen med os at 
iværksætte en økonomisk indsamling. Mindeindsamlingen er startet. Den har bud til 
både dig og mig. Den er en hastesag, så sandt noget nogen sinde har hastet. Lad svaret  
på nødråbet lyde på finsk, svensk, norsk, islandsk og dansk. Lad det lyde ægte nordisk.  
Lad det bringe lindring og hjælp til ungarske kammerater i ufattelig nød. Giv dit bi
drag på giro 22116. OZ2NU.

Præmiekonkurrence, GF, m. v.
Ifølge generalforsamlingsreferatet, som vi 

jævnfør følgende indlæg må beklage er 
noget ukorrekt, var det besluttet ikke at 
uddele præmier for noget af det indkomne. 
Efter den kritik jeg fik på GF og efter den 
henstilling jeg fik her, har dommerkomiteen 
taget sagen op påny og vedtaget at uddele 
en præmie på kr. 100 til OZ7NU/OZ7SU for 
deres artikel i marts OZ. Endvidere vil 
OZ7DR få tildelt kr. 50 for sin 2-meter sen
der i april OZ. Vi takker indsenderne for 
deres bidrag til konkurrencen, blot må vi be
klage den manglende interesse. Der er endnu 
et par små bidrag til konkurrencen, som vi 
endnu ikke har haft plads til, men de vil sna
rest fremkomme i bladet. TR.

DET FORSØMTE FORAR
Generalforsamlinger er nu godt for meget. Ved 

den nys overståede fik man således en afklaring 
på situationen omkring den store præmiekonkur
rence, som i sin tid (for et år siden) blev lanceret

med brask og bram, men siden hastigt sygnede hen 
af mangel på opmærksomhed og deltagelse, så at 
vel de fleste af OZ’s læsere på nuværende tids
punkt har glemt alt om den.

Lad os da lige genopfriske: I OZ november 55 
udskriver HB og TS en stor præmiekonkurrence 
om konstruktionsartikler til OZ. Betingelserne ud
formes ikke særlig koncist, men der siges: „Det, vi 
vil have frem, er selvfølgelig helst nogle gode og 
iderige konstruktioner, ting, som såvel nye som 
ældre amatører kan lære noget af. Men også den 
simple og billige konstruktion vil vi gerne se. —“ 
Herefter bliver der tavshed — dyb tavshed — i de 
følgende 3 numre af OZ, endskønt fristen for del
tagelse er sat til 15. februar, og der således skulle 
være grund til at gejle folket op. I marts OZ 56 
bringes så den første artikel i præmiekonkurrencen 
(vort bidrag) sammen med en vignet af 7EU, hvori 
han skriver: „Den i november 1955 o m t a l t e  præ
miekonkurrence har ikke givet det resultat, som 
bestyrelsen og TR havde håbet. Der er kommet en 
del ting frem, de er a l l e s a m m e n  v æ r d i g e  
t i l  o p t a g e l s e  i  O Z ,  o g  v i l  f r e m k o m m e  
i  d e  n æ r m e s t e  m å n e d e r .  Vi begynder i det
te nummer med en konstruktion af et PA-trin af 
OZ7NU og OZ7SU. På opfordring fra forskellige
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sider har vi udsat fristen for indlevering til den 1. 
april 1956. og vi håber på. at endnu nogle vil kom
me med i opløbet. E n g a n g  i  a p r i l  m å n e d  
v i l  d o m m e r k o m m i t e e n  s å  s a m l e s  o g  
t a g e  s t i l l i n g  t i l  p r æ m i e r n e s  f o r d e 
l i n g .  ------“

Disse er så de sidste ord om præmiekonkurrencen, 
indtil en forespørgsel på generalforsamlingen haler 
7EU ud af busken. Iflg. OZ’s referat oplyste her 
7EU om præmiekonkurrencen, „at der ikke var kom
met bidrag, der var værdige til at præmiere. 6—7 
er optaget i OZ til normalt honorar, men ikke til 
300 kr. ekstra. 7EU omtalte 7NU's konstruktion (når 
der er flere forfattere til et arbejde, bør alle næv
nes), der kun var en oversættelse fra QTC (skal for
mentlig være QST).“ På en indvending fra 6EA 
svarede 7EU, at oversættelser ikke er under kon
kurrencebetingelserne.

Dermed håber 7EU formodentlig, at det sidste ord 
er sagt i den sag. Det er det nu ikke! Allerførst 
vil vi gerne pointere, at vor artikel ikke var en 
oversættelse. Vi havde fået ideen fra QST, men vi 
havde selv lavet konstruktionen, og selv skrevet 
hvert ord i artiklen, som iøvrigt indeholdt meget 
stof, der overhovedet ikke havde været berørt i 
den pågældende artikel i QST. Dette burde en er
faren mand som 7EU have set, og ellers kunne han 
have slået op i QST og sammenlignet. Men det hav
de vel ikke været så opportunt, for mon ikke sagen 
hænger sammen på følgende måde:

På grund af enestående misrøgt fra redaktionens 
side bliver konkurrencen en lige så enestående 
fiasko, og de står der med kun een artikel, som de 
vil være bekendt at trykke som officielt anerkendt 
bidrag til konkurrencen. (De 6—7 andre artikler 
turde være uden existens udenfor 7EU’s fantasi, 
man kan dog vanskeligt forestille sig, at der blandt 
7 artikler „værdige til optagelse i OZ“ ikke skulle 
findes blot een, der var værdig til en trediepræmie 
på 50 kr.). Never mind, under de omstændigheder 
er det helt rimeligt, at TS og TR beslutter at annu- 
lere konkurrencen og slet ikke uddele nogen præ
mie. Men det er bestemt hverken rimeligt eller an
stændigt fuldstændig at forbigå sagen i tavshed, 
når læserne (og bidragyderne) har krav på at få 
afgørelsen meddelt. I stedet for at udlægge røgslør 
ved at tale om oversættelser, når man af general
forsamlingen bliver provokeret til en redegørelse, 
burde man allerede forlængst offentligt have er
kendt fiaskoen og oplyst om konkurrencens sørge
lige forløb.

Må vi foreslå, at det ikke udbetalte præmiebeløb 
overføres til en ny konkurrence, og at redaktøren 
så gør noget ved sagen.

Hørsholm, i oktober 1956.

Niels Ammitzbøll J. Louis Nielsen
OZ7NU OZ7SU

SVAR TIL 7NU OG 7SU
Jeg vil allerførst give d’herrer ret. Vi havde reg

net med stor deltagelse i konkurrrencen. Den ude
blev. Der kom ikke mange bidrag og absolut ikke 
noget originalt. — Som følge deraf skal jeg ind
rømme, at andet presserende arbejde har udskudt 
afgørelsen af konkurrencen. Det beklager jeg, og 
det er udelukkende min fejl. — På den anden side 
havde vi drøftet konkurrencen i adskillige møder 
i TS, og vi var i sommer enige om, at vi faktisk 
ikke kunne præmiere nogle af de indsendte bidrag, 
udover hvad der var betalt i honorar for optagelse

i OZ. En redegørelse herfor var tilsendt hoved
redaktøren til optagelse i august OZ. men faldt 
desværre ud af en eller anden grund. — Ved drøf
telsen af spørgsmålet ved generalforsamlingen blev 
jeg spurgt om resultatet af konkurrencen og op
lyste så om vore betragtninger. Jeg omtalte her net
op 7NU's og 7SU's artikel og fremhævede, at vi 
havde været glade for den i OZ. og mange andre 
havde omtalt den rosende. Men, sagde jeg. ideen 
var taget fra QST. og som følge deraf mente vi ikke 
at kunne præmiere den. — Den form, som mine ud
talelser har fået i referatet i sidste OZ, må jeg ab
solut protestere imod. Såvel i denne sag som i andre 
ting i referatet får man en hel anden mening om 
gangen i diskussionen end den. der virkelig var til
fældet. F. eks. står der noget om, at 6EA ville have 
oversættelser med ind under konkurrencevilkårene, 
idet 7BG fik en del oversættelser i OZ. Pladder rent 
ud. Sådan faldt ordene slet ikke, hvad også delta
gere i GF sikkert vil erindre.

Jeg må igen beklage den form. som mine ord på 
GF har fået i referatet. Den står helt for referentens 
egen regning.

Kommer vi igen med en konkurrence, skal vi nok 
sørge for at få den afviklet efter den til den tid 
foreliggende plan. Men iøvrigt er vi gerne lydhøre 
for eventuelle forslag til en sådan konkurrence.

73. OZ7EU.

Redegørelsen, som omtales af 7EU, var sendt til 
aug. nr. af OZ — hvis den kunne nås. August-num
meret var et af de store, hvilket enhver vil kunne 
overbevise sig om, og alligevel måtte meget stof 
udgå, deriblandt den nævnte redegørelse. Umiddel
bart efter at nummeret var udkommet, modtog jeg 
brev om. at det var godt, redegørelsen ikke var 
kommet med, da der stadig var visse problemer i 
denne sag, og følgelig har den ikke været bragt 
endnu, men står i sats. HR.

*

GENERALFORSAMLINGEN I AARHUS

Ifølge generalforsamlingsreferatet er der tillagt 
mig en udtalelse under formandsvalget sålydende: 
„Hvis 8JM blev formand, kunne 2NU være næstfor
mand, og dette kunne gøres, uden at udgifterne blev 
større".

Det er et direkte misvisende referat, idet en så
dan udtalelse ikke fremkom fra min side. Den ud
talelse, som der form. er tænkt på, skal henføres til 
debatten om det indkomne forslag,  hvorunder jeg 
umiddelbart efter OZ3AF’s indlæg fremkom med 
følgende: „Ifølge afstemningsresultatet har OZ2NU 
opnået det højeste stemmetal, og vælger hovedbe
styrelsen, — hvilket vel er det naturligste — ved 
sit konst. møde 2NU til næstformand, bortfalder for 
det kommende år bestemmelsen om et jydsk HB- 
medlems deltagelse i forretningsudvalgsmøderne. 
Forslagets vedtagelse behøver  altså ikke at betyde 
større udgifter for E. D. R. Jeg henstiller til GF, at 
man vedtager  vedtægtsændringen".

Tak for berigtigelsen.
Vy 73 OZ3FM.
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Forforstærker og klipper
„CQ“ febr. 1956. Richard E. King, W4NXJ/2. 

Oversat aj P. Rasmussen, OZ1PR.

Teori.

Fordelene ved en klipper er vel nok vel
kendt af de fleste ældre amatører, men af 
hensyn til nybegynderne vil en teoretisk for
klaring være på sin plads. For at forstå for
delene ved en klipning, er det først nødven
digt, at man forstår grundprincipperne for 
amplitudemodulation.

Når en h.f. bærebølge moduleres 100 % 
med en sinusformet spænding, er den udstrå
lede effekt 50 °/o større end bærebølgens ef
fekt uden modulation. F. eks. vil en 200 watt 
h.f. bærebølge moduleret 100 °/o med et sinus
formet signal udstråle en effekt på 300 watt, 
de ekstra 100 watt indeholdes i l.f. kompo
nenten eller sidebåndene. Hvis den samme 
bærebølge moduleredes 50 °/o med det samme 
sinusformede signal, vil l.f. komponenten kun 
udgøre 25 watt.

Fig. 1 er en kur
ve, der viser, hvor
ledes sidebåndenes 
effekt varierer med 
modulationsprocen
ten. Det er værd at 
bemærke, hvor hur
tigt sidebåndenes 
effekt aftager med 
aftagende modulati
onsprocent. For at 
få maximal l.f. i den 
udstrålede bølge er 
det nødvendigt, at

Fig. 1. Lavfrekvens effekt  
kontra modulationspro
cent (for en sinusformet  

bølge).

modulationen holdes paa 100 °/o.
Men selvom en modulationsprocent på 100 

er ønskelig, må man absolut undgå overmo
dulation. Hvis man modulerer mere end 100 
%, bliver resultatet, at bærebølgen skæres af 
ved de negative l.f.-spidser, hvorved der frem
bringes kraftige højere harmoniske af mo
dulationsfrekvensen, og båndbredden af det 
udstrålede signal stiger kraftigt. Selv ved en 
ganske ringe overmodulation stiger bånd
bredden helt op til fem gange det normale. 
Hvis man vil undgå splatter, er det derfor 
nødvendigt, at man sørger for, at modulatio
nen aldrig overstiger 100 %.

Hidtil har vi kun talt om modulation med 
en sinusformet bølge, men lad os prøve at 
sammenligne med en talebølge. Hvis vi be
tragter fig. 2 (a) og (b), ser vi, at middeleffek-

Fig. 2. Vigtige tr in på ve
jen t i l  at forbedre effek
ten af et moduleret signal.  
A: Sinusformet bølge.
B: Talebølge med klippe-  
niveauet angivet.
C: Talebølge efter kl ipning  
og forstærkning.
D: Som C, men efter lav-  
pas fi l teret.

ten i en sinusformet bølge er langt større end 
i tale; ved eksperimenter har man konstate
ret, at en talebølge kun indeholder den halve 
effekt af en sinusformet bølge med samme 
spidsspænding. Med andre ord vil en modu- 
lator, der er indstillet til at give 100 % modu
lation ved spidsspændingerne, kun give en 
gennemsnitsmodulation på 70 %, sammenlig
net med et sinusformet signal med samme 
spidsspænding. Hvis vi betragter kurven i fig. 
1 for en 200 watt bærebølge, vil vi se, at mid
deleffekten af l.f. nu er ca. 50 watt, det er 
derfor let at indse, at det er ønskeligt at finde 
en metode til at forøge effekten i en talebølge, 
uden at forøge spidsspændingerne.

Ved at benytte en klipper, der kan indstil
les til at afskære talens spidsspændinger til 
en hvilken som helst værdi, kan man opnå, 
at effekten i en talebølge kan bringes op til 
at blive lige så stor eller endog større end i en 
sinusformet bølge med samme spidsspænding. 
Dette skyldes, at man kan forstærke de svage 
passager i talen, uden derved at forårsage 
overmodulation ved signalets spidsspændin
ger. Disse spidsspændinger holdes på et kon
stant niveau af klipperen, og forstærkningen 
forud for denne forøger talebølgens effekt, 
uden at forøge spidsspændingernes amplitude, 
hvilket tydeligt fremgår af fig. 2 c.

Når modulatoren 
en gang for alle er 
indstillet til at mo
dulere 100 %, vil 
det være umuligt at 
overmodulere sen
deren, fordi klippe
ren vil holde maxi- 
mum outputtet på 
et konstant niveau
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men med en kraftig klipning vil talen miste 
sin naturlige klang, selvom signalet stadig
væk vil være fuldt læseligt. Klipning frem
bringer de samme høje harmoniske som over
modulation, det er derfor nødvendigt at ind
skyde et lavpas-filter, som afskærer frekven
ser over ca. 3 kHz, således at de harmoniske 
ikke når frem til modulatoren og forårsager 
splatter.

Den her beskrevne klipper og forstærker 
indeholder sit eget splatterfilter og kan til
sluttes enhver l.f. forstærker eller modulator 
med høj indgangsimpedans, og man kan ind
stille forstærkningen og klipningen efter be
hov. Til drift af forstærkeren kræves kun en 
ensretter, der kan afgive 200 volt DC ved 5 
mAmp. og 6,3 volt AC ved 300 mAmp.

Fig. 4. En simpel ensretter spænding over klip-
tit strømforsyning.  pedioderne, således

at disse ikke leder, 
når der intet l.f. signal tilfores. Når R3. der 
bestemmer klippeniveauet, skrues op, således 
at l.f. spændingen får større amplitude end 
modspændingen, vil dioderne begynde at lede 
og derved afskære spidserne; hvis man yder
ligere skruer op for R3, vil resultatet blive en 
kraftigere klipning, således at de to dioder 
holder signalets amplitude konstant.

Styrekontrollen R5 bestemmer forstærke
rens output efter klipningen. SW 1 er en af
bryder, hvormed man kan udskyde klipperen. 
Lavpasfilteret, bestående af L1, C8, C9 og C10, 
runder talespidserne af efter klipningen og 
forhindrer derved splatter. R10 og C6 er et 
filter, der hæver diskanten, for derved at ud
ligne den diskantsænkning der forårsages af 
overføringskablets kapacitet.

Ensretteren er ganske almindelig og skulle 
ikke behøve nogen kommentarer.

Enheden kan enten bygges ind i en lille 
kasse for sig eller sammen med modulatoren. 
Forfatteren har anvendt en lille metalkasse 
på 5 ” X 4 ” X 3 ” .  Kontrolhåndtagene er ført ud 
på forsiden, og stik for tilslutningskablerne 
er anbragt på siderne. Røret 12AX7 er an
bragt på en lille viukel, og splatterfilteret er 
anbragt i nederste højre hjørne. Man må na
turligvis drage omsorg for, at de to trin hol
des adskilt så meget som muligt. Ensretteren 
blev indbygget i en tilsvarende lille kasse.

(Fortsættes nederst næste side).

Diagrammet.
Som vist i diagrammet fig. 3 tilsluttes ens

retteren ved hjælp af en firpolet stikprop, 
glødetrådene i 12AX7 forbindes i parallel, d. 
v. s. til 6,3 volt. Den ene halvdel af dobbelt- 
trioden 12AX7 (VI) anvendes som en almin
delig l.f. forstærker, som koblingskondensator 
C3 anvendes en 3 nF, da man derved får af
skåret noget af den dybeste bas.
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uden hensvn til am-*■

plituden af det sig
nal. den tilføres. 
Dette er en yderli
gere fordel ved ta- 
leklipning.

En lille klipning 
på fra 4 til 6 db for
ringer ikke l.f. kva
liteten mærkbart,

Anodestrømmen 1 
V2 giver over mod
standene R7 og R8 
en konstant mod-



Transistorteknik II
Ved B. Johansen, OZ7AQ.  

(Fortsat)

Transistoren.
De transistorer, vi kommer til at arbejde 

med, er alle af fladetypen. Punkttransisto
rerne var svære at få til at arbejde stabilt, og 
faldt meget uens ud i produktionen. Tilmed 
støjede de kraftigt, og anvendes nu kun i 
regnemaskiner, hvor man er i stand til at 
omgå ulemperne.

Fladetransistoren består af to sammenbyg
gede fladedioder. Fig. 3 viser princippet i en

Fig. 3. Fladetransistor PNP-typen.

PNP-fladetransistor, således kaldet, fordi den 
er dannet af to p-lag med et n-lag imellem. 
Det midterste lag kaldes basis, det ene p-lag 
er emitteren (der emitterer eller udsender 
strømbærere, her positive „huller") og det 
andet p-lag er kollektoren, som indsamler 
strømbærerne. Hvilket p-lag, der er hvad, 
afhænger af, hvilken forspænding vi giver 
det i forhold til basiselektroden. I en praktisk 
transistor er der dog en forskel, så selv om

Indstilling.
Indstillingen kræver et oscilloscope eller en 

anden pålidelig modulationsindikator. Indstil 
begrænserkontrollen R3 til maximum klip
ning, og tal ind i mikrofonen med normal ta
lestyrke, og indstil styrkekontrollen R5 i for
bindelse med modulatorens styrekontrol til 
100 % modulation; når denne indstilling er 
foretaget, bør disse kontroller ikke mere rø
res. Man kan nu uden at være bange for over
modulation indstille klippekontrollen til den 
ønskede grad af klipning.

Hvor kraftig en klipning, der er nødven
dig, afhænger af modtagerforholdene, og kan 
bedst indstilles ved forsøg under QSO; som 
almindelig regel gælder, at maximum klip
ning kun bør anvendes under meget dårlige 
forhold, medens en mindre klipning kan an
vendes under alle forhold.

man godt kan ombytte emitter og kollektor og 
få transistoren til at virke, bliver resultatet 
mindre godt på denne måde.

Emitteren gives en positiv spænding i for
hold til basis, og der går nu en strøm, da 
emitter og basis udgør en diode forspændt i 
lederetningen (sml. fig. 1). Kollektoren gives 
en større og negativ forspænding. Strømmen 
bliver meget lille, da basis og kollektor udgør 
en diode forspændt i spærreretningen.

Følger vi nu de „huller", der vandrer gen
nem emitterlaget over grænsefladen til ba
sislaget, vil vi se, at de bevæger sig ned mod 
basis’ metalliske kontakt for at slippe hjem 
til batteriet igen. Det går imidlertid ikke 
ret hurtigt, og det er svært at holde sammen 
på tropperne. „Hullerne" begiver sig lidt om
kring på egen hånd undervejs, og en del når 
over til grænsefladen til kollektoren. Her går 
det galt, for ligesom man ikke ustraffet læner 
sig for langt ud over randen af en afgrund, 
kommer et „hul" ikke uantastet ind i det 
kraftige felt fra den stærkt negative kollek
tor. Med stor fart trækkes „hullet" gennem 
kollektoren og havner i batteriet.

Jo tyndere basislaget er, og jo dårligere det 
leder, jo flere „huller" vil der forsvinde over 
til kollektoren, og jo færre vil nå tilbage til 
emitterbatteriet. Er der ingen positiv spæn
ding på emitteren, går der ingen hulstrøm 
ind til basis, og ingen huller kan derfor falde 
ind i kollektoren — kollektorstrømmen er nul.

AMERIKA-DANMARK MED 0,8 WATT

I det amerikanske „Raytheon News" for oktober 

1956 er vi blevet gjort opmærksom på en artikel, 

der beretter om 3 amerikanske kortbølgeamatører, 

W1OGU, W1OSF og W1VBC, alle ansatte i det ame

rikanske radiofirma „Raytheon", som med en af 

dem selv konstrueret sender med to stk. transistors 

type CK 761 med et input på 0,8 watt har haft QSO 
med en dansk amatør. Forbindelsen skulle være 

sket den 18. september. Det var på 20 meter, og der 

blev anvendt en 3 element beam. Senderen er den

20. september blevet hørt af en australsk amatør, 

men grundet dårlige forhold blev kontakten ikke 

gennemført.
Til strømforsyning blev anvendt 9 stk. små 1,5 

volts batterier, ikke andet! Hvem er den danske 

amatør, der havde forbindelsen? TR.
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Sender vi en høj strøm gennem emitteren. er 
der mange huller, der forsvinder over til kol
lektoren, og vi får en høj kollektorstrøm. 
Man kan altså styre kollektorstrømmen ved 
hjælp af emitterstrømmen.

Den brøkdel af emitterstrømmen, der går til 
kollektoren er lig med transistorens strøm
forstærkningsfaktor a (alfa). For en flade- 
transistor ligger a mellem 0,95 og 0.99, hvil
ket betyder, at mellem 95 og 99 °/o af strøm
men går til kollektoren og kun 5 til 1 0 o pas
serer basiselektroden.

Når strømforstærkningsfaktoren er under 
1, får man ingen strømforstærkning, men et 
tab. Det er dog muligt at få en spændingsfor
stærkning. På fig. 4 har vi indskudt en mod-

4. Symbolet for tran
sistoren er tydeligvis af
ledt af punkttransistoren, 
men benyttes også  — i 
mangel af bedre  — for  

f ladetransistoren. Da vi kun har at gøre med flade
transistorer, er forveksling udelukket.

stand R i kollektorledningen, og vi tænker os 
først, at emitterstrømmen, og dermed også 
kollektorstrømmen er nul. Kollektorspændin- 
gen Vc er altså lig med batterispændingen E. 
Sender vi nu 1 mA ind i emitteren, skal vi 
bruge 50 mV hertil, når emittermodstanden 
er 50 ohm. Kollektorstrømmen bliver 1     •    α      =
0,95 mA. Er R = 10 kiloohm, bliver spæn
dingsfaldet R * Jc = 10000 • 0,00095 = 9,5 volt, 
og spændingsforstærkningen Av = 9,5/0,05 = 
190 gange. Vi må her naturligvis have en kol- 
lektorspændingskilde på mere end 9,5 volt. 
Når kollektorspændingen ikke indgår i oven
stående regninger, er det fordi kollektor
strømmen er næsten uafhængig af spændin
gen mellem kollektor og basis, idet den sam
me brøkdel a af emitterstrømmen altid går til 
kollektoren, forudsat spændingen er større 
end en bestemt, ganske lav værdi. Fladetran
sistoren har meget høj indre modstand og 
pentodekarakteristik.

I modsætning til forstærkerrøret kræver 
transistoren både styrestrøm og styrespæn
ding, altså effekt, hvorfor man helst regner 
med effektforstærkning. Det, at styringen 
ikke foregår effektløst som ved vacuumrør, 
er naturligvis en ulempe, og det betyder, at 
transistorforstærkere skal dimensioneres på 
en anden måde end rørforstærkere.

Fig. 5. Fælles-basis  
forstærker med  

modstandskobling.  
Forstærkningen  

er mindre end

fælles anode 

(.katode fo

Fig. 7. De tre transistorkonfigurationer og deres  
analogier. Betegnelsen „fælles-basis“ bør foretræk
kes frem for „jordet basis“, da basis i  denne kobling  
jo ikke behøver at være ført t i l  stel,  men transisto
ren jo f .  eks. kan være modkoblet ved en modstand  

i  basisledningen.
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Nu er man jo ikke særlig interesseret i det 
hav af transformere, dette medfører. Trans
formere er væsentlig dyrere end et par mod
stande og en kondensator, fylder mere og gi
ver mindre frekvensområde, så det kunne nok 
betale sig at ofre lidt forstærkning for at 
kunne bruge modstandskobling.

Men først må vi se os om efter en anden 
måde at bruge transistorerne på. I fig. 5 er

Fig. 6. Brugelig tran- 
sistorforstærker med  
fælles-basis-koblede  

transistorer.

LF - f o rs tærke r .
Fig. 5 viser, hvorledes man kunne tænke 

sig at opbygge en transistorforstærker. Ind
gangsklemmerne til venstre påtrykkes et sig
nal. Ser vi bort fra tab i modstandene, og 
tænker vi os. at vi sender 1 mA vekselstrøm 
ind i emitteren på 1ste trin, får vi 0.95 mA i 
kollektoren. Disse 0,95 mA går videre til næ
ste emitter, og fra udgangen kan tages 0.95 
• 0.95 = 0,9 mA. d. v. s. i stedet for forstærk
ning har vi fået dæmpning! Forsøger vi i ste
det med transformerkobling, går det bedre. 
Sørger vi for impedanstilpasning mellem 
transistorerne, får vi størst mulig forstærk
ning. Med f. eks. re = 50 ohm, rc — 0,5 Mohm 
fås strømforstærkningen



brugt fælles-basis kobling, men der findes 
endnu to mulige konfigurationer: fælles-emit- 
ter og fælles-kollektor. Fig. 7 viser de tre for
stærkertyper og deres analogier i rørverde
nen.

Fælles-basis giver lille emitterimpedans, 
meget stor kollektorimpedans og strømfor
stærkning lidt under 1. Hertil svarer fælles
gitter rørkoblingen, der karakteriseres ved 
nøjagtig det samme, nemlig lille indgangs- og 
stor udgangsimpedans og strømforstærkning 
under 1.

Fælles-emitter, den mest anvendte, er næ
sten altid de øvrige overlegne. Den svarer til 
fælles-katode rørkoblingen.

Sidst har vi fælles-kollektor, der er analog 
til katodefølgeren og har samme egenskaber, 
nemlig høj indgangsimpedans, lav udgangs
impedans og spændingsforstærkning lidt min
dre end 1.

Fælles-emitter koblingen, som vi vælger 
til vores forstærker, har en indgangsimpe
dans på nogle få kiloohm, udgangsimpedan
sen er omkring 20—50 kiloohm og strømfor-

Fig. 8. 
Fælles-emitterkoblet 

forstærkertrin.

ca. 95 °/o af emitterstrømmen gik til kollekto
ren og kun ca. 5 °/o til basis. Positiv emitter- 
forspænding er jo det samme som negativ 
basisforspænding. Da basisstrømmen er så 
lille, kan vi tillade os at tage basisforspæn- 
dingen fra kollektorbatteriet over en stor 
modstand R1 Vælges kollektorstrømmen Ic 
= 1 mA, er emitterstrømmen Je = 1/0,95 
= 1,05 mA, differencen angiver basisstrøm
men J b = 0,05 mA. Spændingsforskellen
mellem emitter og basis er så lille, at man 
oftest ser helt bort derfra, hvorfor spæn
dingsfaldet over Ri bliver lig med batteri
spændingen, som vi kan vælge til 6 volt. 
Ohms lov giver Ri = 6/0,05 = 120 kohm. 
Kollektormodstanden R2 vælges stor, f. eks. 
5 kohm, hvorved spændingsfaldet over R2 bli
ver 5 volt, kollektorspændingen altså kun 1 
volt. Kollektortabet er 1 mA * 1 V = 1 mW.

Det maksimale kollektortab, man tillader i 
de normale små-transistorer, varierer fra 
type til type, men er oftest 10—50 mW, vi er 
altså på den sikre side her.

Hvad nu med forstærkningen? Lad os sætte 
en signalspænding på indgangen af forstær
keren, mellem basis og emitter. Den mod
stand, vi her ser ind i, ligger på ca. 1000 ohm. 
R1 ligger signalmæssig set parallelt over ind
gangen, men er her så stor, at vi kan se helt 
bort fra den. Er nu signalspændingen 1 mV, 
får vi altså en strøm ind i transistoren på 
1 mV/1 kΩ = 1μA.

Med a — 0,98 får vi en strømforstærkning 
på ca. 50 gange, og har altså i kollektoren 
50 μA at rutte med. Denne strøm fordeler sig 
mellem R2 og belastningen Rg ifølge det vel
kendte udtryk

Det gælder nu om at få så stor del af strøm
men som muligt i belastningen, der f. eks. 
kan være basis-emittermodstanden af næste 
transistor, hvorfor R2 skal være stor i forhold 
til R b- Læg mærke til, at dette er lige modsat 
af, hvad man tilstræber i en rørforstærker, 
der jo er en spændingsforstærker. Transisto
ren styres med en strøm, og den spænding, vi 
skal bruge for at sende strømmen ind i tran
sistoren har ingen indflydelse på, hvilken for
stærkning vi får, men kun på den effekt, der 
skal bruges til styringen.

Med de valgte værdier, vil vi for Rb = 1000 
ohm få is — 5/6 • ic = 41,7μA Strømfor
stærkningen er altså 41,7/1 = 41,7 gange. 
Effektforstærkningen bliver 1740 gange eller 
32,4 db1).

x) I virkeligheden er det ikke korrekt at regne 
så simpelt som her, men det er en tilstrækkelig god 
tilnærmelse til dette brug.

(Fortsættes)

UDVEKSLING AF QSL-KORT

Fra den svenske kortbølgeklub S. A. R. C. har vi 
gennem DR-1060 modtaget meddelelse til offent
liggørelse i OZ vedrørende udveksling af QSL-kort.

Vi vil gerne yde den bedst mulige service til alle 
sender- og lytteramatører, men må principielt med
dele:

At EDR som følge af sit medlemsskab af I. A. 
R. U. kun kan have QSL-kort udveksling med et 
QSL-kort bureau i hvert land eller prefixområde, 
og at det i lande, hvor der findes medlemsorganisa
tion af I. A. R. U., skal ske med den pågældende 
organisations QSL-bureau.

At offentliggøre nævnte meddelelse i den ønskede 
helhed ville være en indblanding i interne svenske 
forhold, liggende udenfor EDR’s kompetence.

For E. D. R. OZ6PA.
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Vi husker, at emitteren skulle have en po
sitiv forspænding og kollektoren en negativ. 
For at kunne nøjes med eet batteri, forbinder 
vi transistoren som i fig. 8. Vi så tidligere, at



Begyndersiden:

Kapacitets- og Selvinduktionsværdier til 
StationsmodtagerenO

AfK. Staack-Petersen.OZ2KP.

Besiddelsen af en BCL-Modtager. der kan 
tage et eller flere af de almindelige Amatør- 
baand, har ofte været Aarsagen til. at en Lyt
ter er blevet smittet af ..Bacillen" og faaet 
ham til at blive aktiv' Deltager i vær fælles 
Hobby, og i mange Tilfælde har BCL-Modta- 
geren da ogsaa maattet fungere som Stations- 
modtager enten i sin oprindelige — eller mere 
eller mindre ombygget Udgave. Saavidt jeg 
kan skønne, er ,,4½ Rørs Superen" stadig me
get yndet paa mange Amatørstationer, men 
en skønne Dag opdager Amatøren maaske al
ligevel, at han nok kunde ønske sig en bedre 
Modtager. Det er jo en Kendsgerning, at den 
Station, man ikke kan høre, kan man ikke faa 
QSO med, og saa beslutter man altsaa, at nu 
skal det ske, man vil se sig om efter en bedre 
Modtager.

Nu er Udbuddet af gode Kommunications- 
modtagere herhjemme jo ikke stort, det, der 
er tilbage af „Fallitboet" og som egnede sig 
for Amatører, er vist ikke meget, og da de 
fleste af os vist ogsaa maa skele til Udgifter
ne, vil Resultatet af Overvejelserne i mange 
Tilfælde blive, at man selv maa gaa igang 
med at bygge den helt rigtige Modtager. Nu 
skal det med det samme siges, at det selv for 
„gamle Rotter" ikke er nogen helt let Opgave, 
og det kunde maaske derfor se ud til at være 
noget af en Misforstaaelse at skrive om dette 
Emne paa Begyndersiderne. Hensigten er 
imidlertid at give de mange, jeg ved er inter
esseret i dette Emne en Haandsrækning til at 
komme igang, og for det andet er Arbejdet 
med Modtagere ikke den mindst interessante 
Side af vor Hobby, og endelig kan man her
ved give Begynderen noget at beskæftige sig 
med, medens han iøvrigt forbereder sig til 
den eftertragtede Licens, og saaledes forhaa- 
bentlig bidrage til, at Arbejdet paa den paa
tænkte Sender udsættes, til Licensen er er
hvervet.

Naar Beslutningen om at bygge den nye 
Modtager er truffet, maa man jo igang med 
at samle „Stumperne" sammen, og saa varer 
det jo ikke længe, før man opdager, at Frem
stillingen af egnede Komponenter til Amatør- 
formaal ikke har Radioindustriens store In
teresse, hvilket vel maa tilskrives det relativt

lille Marked. I dette Tilfælde tænker jeg spe
cielt paa Modtagerens Indgangskredse, ganske 
vist findes der paa Markedet hele to Fabrika
ter af ..Spolecentraler" specielt for Amatør
baandene, men jeg røber vist ikke nogen 
Hemmelighed ved at sige, at ingen af disse er 
særlig fremragende til Formaalet specielt for 
de højere Frekvensbaands Vedkommende. De 
fleste erfarne Amatører vil sikkert give mig 
Ret i, at det bedste System for Baandskift i 
Modtagere, der skal kunne arbejde tilfreds
stillende op til ca. 30 MHz, er det fra National 
HRO Modtageren og lignende Typer kendte 
System, hvor alle de til et Omraade hørende 
Spoler med tilhørende Trimmere, Padding- 
kondensatorer o. s. v. er sammenbygget i en 
„Skuffe", der udskiftes som en Enhed, naar 
der skal skiftes Baand. De herved opnaaede 
Fordele i Retning af korte Forbindelser m. v. 
kan ellers kun opnaas i saadanne Systemer 
som hvor „Skufferne" er sammenbygget i en 
Spolerevolver af voksne Dimensioner, eller 
er anordnet forskydelige i Forhold til de 
Fjedre, der er monteret direkte ved Afstem
ningskondensatorerne.

Nu er det naturligvis ikke saa ligetil selv 
for den ret godt udrustede Amatør direkte at 
kopiere de ovenomtalte Systemer, men den 
fingernemme Amatør skulde vel nok være i 
Stand til at montere sine Spoler o. s. v. med 
tilhørende Skærmdaaser paa en Klemliste af 
isolerende Materiale forsynet med det nød
vendige Antal Stikben, og indrettet til at stik
ke i en tilsvarende Bøsningsliste anbragt di
rekte ved Afstemningskondensatoren. I Al
mindelighed vil det vel nok være det letteste 
at anbringe Kondensatoren med Akselen vin
kelret paa Forpladen og Spoleskuffen lige ved 
Siden af og indrettet til at stikke ned ovenfra, 
men Løsningen af dette Problem vil jeg over
lade til den enkeltes Initiativ.

For at opnaa den bedst mulige Baandspred- 
ning, bedste Sporing og letteste Trimning an
befales det, at beregne Modtageren saaledes, 
at den i det store og hele kun dækker Ama
tørbaandene, men da jeg er klar over, at man
ge Amatører ikke kan foretage de hertil nød
vendige Beregninger af Kreds-Data, skal jeg 
slutte denne Artikel med en af mig til dette
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Formaal udregnet Tabel, hvori alle de fornød
ne Data findes opført i Form af Værdier af 
L og C for de fem laveste Amatørbaand, idet 
jeg indleder med nogle orienterende Oplys
ninger.

Dataene er beregnet til en Super med før
ste MF = 1608 kHz. Modtageren er tænkt ud
ført som Dobbeltsuper med anden MF = 1 1 0  
kHz og krystalstyret anden Oscillator med 
Krystal paa 1718 kHz. For at kunne benytte 
Krystallets Oversvingninger til Kalibrerings- 
formaal, er samtlige Baand forlænget saa- 
meget nedad, at en harmonisk af Krystallet 
falder lige ovenfor den laveste Grænse for 
hvert Omraade. 80 m Omraadet er beregnet 
til at skulle gaa op til 3950 kHz i Haabet om 
engang at faa vore „midlertidige" Frekvenser 
tilbage. 40 m Baandet kan jo forekomme rige
ligt bredt til Formaalet, men dette er gjort for 
at simplificere Konstruktionen, og Baand- 
spredningen er lige saa stor som for 80 m 
Baandets Vedkommende. Som Afstemnings- 
kondensator er det beregnet at benytte en 
Kondensator med lineær Kapacitetsvariation 
(halvcirkulære Plader) med Cmin = 10 pF og
G max 30 pF.

Da selv en saa lille Kondensator vilde kræ
ve urimeligt store Begyndelseskapaciteter paa 
de høje Omraader for at opnaa den ønskede 
Baandspredning, og dermed et daarligt L/C 
Forhold paa disse, er det paa de tre højeste 
Omraader beregnet at „forkorte" Kapaci
tetsvariationen ved Hjælp af passende Serie
kondensatorer foran Afstemningskondensato
ren. Værdierne er iøvrigt beregnet til at give 
„Sporing" i to Punkter beliggende hhv. 25 % 
over laveste og 25 % under højeste Frekvens 
i hvert Omraade. Af Hensyn til de Amatører, 
der ikke direkte kan maale Spolernes Selvin
duktion, er Tabellen ogsaa udstyret med An
givelse af de Frekvenser, de færdige Spoler 
skal give, naar de parallelforbindes med en 
Kondensator paa 1000 pF for Maaling med et 
Gitterdykmeter. Betegnelserne i Tabellen 
fremgaar iøvrigt af Figuren, og Bemærknin
gerne under Tabellen.

Baand nr: 1 2 3 4 5
1 m in 3430 6860 13720 20580 27440 kHz
i max 3950 7400 14420 21480 29840 kHz
Omraade: 520 540 700 900 2400 kHz
fSpor min 3560 6995 13895 20805 28040 kHz

do. max 3820 7265 14245 21255 29240 kHz
Cs krtsl. krtsl. 20 20 25 pF
Variat. C 20 20 5,3 5,3 6,47 PF
Co 62,5 125 53 57,5 36 pF
L2 26 3,68 2,28 0,965 0,79 μH
f = 1000 pf 987 2620 3330 5090 5660 kHz
C2 92 155 59,4 62,09 38,18 PF
L2 8,95 2,0 1,63 0,80 0,671 μH
f = 1000 pF 1682 3560 3940 5640 6145 kHz

Signalkredsene.

anode-kobl mg

Cs

Oscil lator kredsen.

Minimumskapaciteten af Cv — 10 pF er, inclusive  
eventuel  „Forkortning“ af  8, i  de i  Ta

bellerne opførte Værdier for Co og  i.
Den resulterende Variation af Cv er anført i  Tabel

len i  Rækken: Variat.  C. For Overskuelighedens  
Skyld er de nødvendige Koblingsviklinger ikke  

indtegnede.

Spolerne tilpasses saaledes, at de giver de 
Frekvenser, der er anført i Rækkerne mrkt: 
f = 1000 pF naar de „dykkes" med en 1000 
pF over Tilslutningerne. De anførte Værdier 
for Co og C1 er de totale Minimumskapacite
ter i Kredsene, og disse indstilles ved Trim
ningen i Modtageren, idet man paa sædvanlig 
Maade trimmer Selvinduktionerne paa de la
veste Trimmefrekvenser (eventuelt Krystal
lets harmoniske) og Kapaciteterne paa de 
højeste Trimmefrekvenser for hvert Omraade.

Der er ikke givet Viklingstal for Spolerne, 
da disse vil afhænge af hvilken Form, der 
benyttes, og jeg gaar ud fra, at mange her vil 
gaa frem efter „de forhaandenværende Søms 
Princip", men jeg skal muligvis senere kom
me med et Eksempel paa en i Praksis udført 
Konstruktion baseret paa ovenstaaende Data.

Denne, der i Øjeblikket er under Udarbej
delse, vil faa 1 Trin HF før Blandingsrøret, 
d. v. s., at der altsaa skal være 2 Kredse med 
de for Signalkredsene beregnede Data.

Til Slut vil jeg gentage min Opfordring fra 
sidste Nummer om at skrive til mig om hvil
ke Emner, man gerne ser taget op i denne 
Rubrik, og paa given Foranledning skal jeg 
tilføje, at selv om man er kommet ud over 
Begynderstadiet, er man alligevel velkommen 
til at skrive. Iøvrigt takker jeg for de mod
tagne Forslag, som er noteret paa „Ønskesed
len", idet jeg tilføjer, at det af praktiske 
Grunde normalt vil være umuligt at give 
Svar her før ca. 2 Maaneder efter Ønskets 
Fremkomst.
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TRAFFIC-DEPARTMEAT
beretter

Traffic-manager: OZ2M'
Herti l  sendes senest den 28.  i md. alt stof vedrørende tester.  

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

OZ-sejr i landskampen med SM.
Så blev også dette års OZ SM-test afviklet, og 

med et stort set godt forløb. Ganske vist lyder der 
ensartede røster fra begge sider af sundet om, at 
modparten havde alt for få deltagere med, men 
trods det, at det teoretisk skulle have været muligt 
for både svenske og danske deltagere at lave op 
til 96 QSO’s hver især, har selv de bedste stationer 
ikke nået halvdelen heraf. Men lad alt det være, 
ja, se endda helt bort fra det æresbetonede slutre
sultat i en sådan test-sejren til SM eller OZ — og 
lad os tage testen for det, den i virkeligheden er: 
nogle hyggelige timer sammen med vore respektive 
svenske og danske amatørkammerater. Ved siden af 
hyggen er det endvidere en aktivisering af båndene, 
som vi jo skal benytte alle muligheder til at prak
tisere.

Lad os også fremover erindre, at disse sider af 
testen ikke er de mindst værdifulde.

18 18
15 15
10 10

7881 6303
sp. lån 11 13

86691 81939

Nr. Call Amt/lån Points OZ SM
1. OZ7BG A 962 962
2. SM7CAB M 946 946
3. SM5AIG B 891 891

4. OZ2NU U 819 819
5. OZ4IM I 720 720
6. OZ2KA Y 611 611
7. SM6CZE O 600 600

8. OZ3FI V 585 585
9. OZ7LX A 572 572
10. SM6AZY O 560 560

11. OZ7CF A 528 528
12. SM4ID W 517 517
13. SM3AKM Z 480 480

14. OZ5UF Y 429 429
15. OZ8SA V 420 420
16. OZ6HS P 400 400

SM6JY P 400 400
18. SM5UQ A 369 369
19. OZ8CN Z 350 350

20. SM7AVB L 320 320
21. SM5ARR D 290 290

22. OZ5GA B 279 279
SM5CKG E 279 279

24. OZ3GW U 230 230
25. OZ8EL K 208 208
26. OZ7BZ A 176 176
27. OZ5JE P 168 168

OZ4AS A 168 168
29. SM1BVQ I 168 168
30. SM7CPB L 154 154

31. OZ4AH I 140 140
32. SM7CWD M 138 138
33. OZ4H K 66 66
34. SM2CDF AC 65 65

35. SM4YL S 50 50
36. SM2BJS AC 48 48
37. OZ8TJ U 40 40

38. SM4ANS w 32 32

29. SM7BFK L
40. SM3AST Y
41. OZ8QW P

Danmark har således vundet landskampen med 
86691 points mod Sveriges 81939 points.

Der deltog følgende danske amter: A-B-H-I-K-L- 
P-U-V-Y og Z = 11. samt efterfølgende svensk; 
lån: A-B-D-E-I-L-M-O-P-S-W-Y og Z =- 13.

Der var såvel 24 danske som 24 svenske deltagere 
med 3 udeblevne danske logs og 4 svenske.

Med tak for god kamp 
f. E. D. K.

Børge Petersen, OZ2NU, 
Traffic-manager.

Forhøjet takst.
R. S. G. B. meddeler, at man har set sig nødsaget 

til at forhøje afgifterne på foreningens diplomer frg, 
2sh6 til 7sh. Bestemmelserne herom trådte i kraft 
den 1. september 1956.

Alternativt er afgiften 21 IRC’s, men da dette 
modsvarer ca. kr. 15.75 i danske penge eller lidt 
over det dobbelte af valutaværdien, må Traffic 
Department stærkt anbefale, at fremtidige ansøgere 
sammen med ansøgningen om eet af de pågældende 
diplomer tilsender Tr. Department en check på 7sh.

Tr. Department ser sig beklageligvis ikke i stand 
til at bestride denne udvidelse af valutatjenesten, 
hvorfor ansøgere om RSGB-diplomer — som oven
for nævnt — bedes vedlægge ansøgningen en check 
på 7sh. — Dette gælder også for de ansøgninger, 
der er indgået til Tr. Dept. efter 1. september — og 
som endnu ikke er tilgået ansøgerne.

Al anden valutatjeneste fungerer som hidtil, med 
udligning efter modtagelsen af diplomet.

f. Tr. Dept. OZ2NU. 

HB9RW er død
under arbejde på sin station. Med dyb beklagelse 
over det indtrufne, der ramte en ung og sympatisk 
amatør, der får det bedste skudsmål af sine svejtsi
ske amatørvenner, må vi vide at drage lære af så
danne dyrekøbte advarsler.

Den årlige
B. E. R. U. test — den tyvende i rækken — afholdes 
af RSGB den 26. og 27. januar 1957. Da testens del
tagere alle skal være fuldbetalende medlemmer af 
RSGB i England, eller indenfor britiske områder 
eller tilhørende de britiske okkupationstropper, kan 
den kun have interesse for vore DR-amatører, hvis 
logs sikkert vil blive påskønnede af RSGB.

N. R. A. U. testen.
Næste N. R. A. U. test er fastlagt til afholdelse 

den 12. og 13. januar 1957 og vil denne gang komme 
til at foregå under EDR's arrangement. Test-reg
lerne fremkommer i „OZ“ for december.
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Medicinsk hjælp via amatør-radio.
I dagspressen har der ved aøgle lejligheder været 

optaget notater vedrørende sender-amatørernes as
sistance ved fremskaffelse af specielle eller sjældne 
medikamenter.

Det skal ikke bortforklares, at sådan omtale kan 
sætte amatørbevægelsen i et flatterende lys, og for- 
såvidt årsagen til aktionen er af reel karakter, er 
der fra vort synspunkt set hermed ingen skade sket. 
Imidlertid må vi gøre opmærksom på to forhold:

1. Den indblandede amatør — i reglen bosiddende i 
et andet land, til og med måske i en anden ver
densdel — har ingen mulighed for at efterforske 
rigtigheden af årsag eller hensigt til hjælpeaktio
nen, og kan meget let blive et redskab i hænderne 
på en eller anden, der i virkeligheden har helt 
andre hensigter med medicinen end den påbe
råbte.

2. Delagtigheden er i strid med licensbestemmelser
ne, forsåvidt det drejer sig om en modtagen med
delelse, hvis indhold bringes videre til uvedkom
mende, heriblandt pressen.
Uden at gå yderligere i detaljer om dette emne, 

skal medlemmerne informeres om, at der findes 
anerkendte, internationale kommunikationskanaler, 
tilgængelige for enhver læge, som han kan betjene 
sig af under sådanne nødssituationer.

Resultatet, der blev væk.
For en ordens skyld skal Tr. Dept. beklage, at 

grundet en fejl i manuskriptet kom OZ2ES’s resul
tat i VHF-testen ikke med i sidste „0Z“. Placeringen 
som nr. 3 var rigtig, men videre skulle der have 
stået, at det samlede pointstal var 10234 km med 
58 QSO’s og længste distance: 310 km.

Fejlen bedes venligst undskyldt.

DL7AB er QRV
på 40 m hver søndag og de fleste aftener på 80 m 
for opnåelse af points for OZ-CCA. Han længes 
også efter QSL’s for allerede gennemførte QSO’s.

Månedens diplomoversigt:

Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker 
held og lykke med det ansøgte. OZ2NU.

Efterskrift til VHF-testen.
Vor meddelelse i sidste „OZ“ ang. enkelte ama

tørers opnåelse af tilstrækkelige points til opnåelsen 
af OZ-CCA II med påtegning for 2 mtr., skal for
stås som en understregning af denne kendsgerning.

Imidlertid vil vi gerne anføre, at sædvanlig an
søgning skal fremsendes af de af de pågældende, 
der ønsker at få diplomet udstedt.

Endvidere skal vi oplyse, at SM7BE’s log senere 
er indgået, og SM7BE har som nævnt også opnået 
points for opnåelsen af certifikatet.

Men som sagt skal ansøgning indsendes.
OZ2NU.

Vi har intet nyt fra 7PH, men regner med, at 
„intet nyt“ er det samme som godt nyt, og åbner 
derfor rubrikken med eet: fortsat god bedring 7PH.

CQ-testen præger de opnåede resultater denne
gang, og vi har en grundet formodning om, at der 
bl. vore jægere er blevet opnået endda særdeles 
fine resultater både hvad antal og kvalitet angår.

Nogle af resultaterne figurerer allerede i rubrik
ken i dette nr., så der er noget at kigge på.

Bl. stationer, der er værd at lytte efter er i tiden: 
UA0KTI fra Tanni Tuva, Zone 23, der skulle være 
aktiv efter 1. decbr., og fra Franz Josephsland kan 
man lytte efter UA1KTO, han vil pynte på WAE- 
regnskabet.

OZ7CF har fået et miniature-PA-trin i gang med 
2 stk. 6AQ5 og 30 w og mener, at dette skal fejres 
med en rapport til DX-jægeren.

Men ellers er der ikke noget særligt at berette 
om, og overlader derfor læserne til et studium af 

de indsendte logs:

GD3FBS - OY1R - YO6CN -
3,5 mc/s. CW:

OZ2NU:  EA1AB 
UP2 - 9s4.

OZ4ST:  3A2BH - UA3 - Y07 - Y08 - LZ2.
OZ7CF:  3A2BH - UA - UB - UR og UQ.

7 mc/s. CW:
OZ2NU:  Y02—8 - LZ2 - 3A2 - OY7 og ZC4. 
OZ7BG:  WI-0, VE1-3-8, VQ5 - HZ1 - UA+ - PY7 - 

YV5 - TF3 - UL7 - VQ4 - UP2 - UR2 - VP6 og 
9 - 0X3.

OZ7CF:  3A2 - ZC4 - YI2 - IT1 - UA - UB - UC - 
UP - UQ - UR - UA9.

14 mc/s. CW:
OZ3AD:  UA9DA.
OZ7BG:  FB8 - FES - CE3 - KL7 - KH6 - VS6 -

AP2 - ET2 - BV1 - HZ1 - KR6 - 4S7 - VP9 - C08.

14 mc/s. Fone:
OZ3AD:  OY2 - 0X3 - KA3 samt Europa.
OZ3TH:  TI2 - HZ1 - TF2 - ZC4 - CT2 - CT3 -

FA9 - KP4 - HE1 - LX - 4X4 - OD5 - UA1 - OX3 - 
W - VE - OY.

OZ5KQ:  VE4-5-7, KL7 - TG9 - HH2 - TI2 - VP9 - 
MP4 - AP2 - C02 - VK2-4, JA6 - PY1-7, LU9 - 
4X4 - HZ1 - CR6 - FA9 - 5A5 - ZL2 - OD5 - 3V8 - 
TF2 - ZS6 - OQO - KP4 - Wl-0.

OZ7BG:  VP7 - YV5 - HP3 - TI2 - C02 - PJ2 - 
UA3.
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Nr. 96. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 134. OZ2FR ansøger om G. VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G. VHF.
„ 145. OZ2NU ansøger om 2 stickers for WGSA.
„ 154. OZ9DX ansøger om W. B. E.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXI-Barcelona.
„ 161. OK1-0011942 ansøger om HAC, Japan.
„ 162. Udgået.
„ 165. OZ3WK har modtaget WAC.
„ 166. OZ3Y har modtaget DXCC End.
„ 168. OZ9PP ansøger om WBE.
„ 169. OZ7AX har modtaget WAC.
„ 170. OZ7OP har modtaget DXCC fone.
„ 171. oZ7OP har modtaget WAC phone.
„ 172. OZ7OP ansøger om C. d. M.
„ 176. OZ2NU ansøger om ABC-Z. CQ-USA.
„ 177. OZ2NU ansøger om WOSA, Antwerp.
., 178. OZ6HS ansøger om WAYUR, Jugoslavia.
„ 179. OZ4FA ansøger om WAC.
„ 180. OZ4FA ansøger om WBE.
„ 181. OZ7KP har modtaget OZ-CCA II. nr. 18.
„ 182. EA4CR har modtaget OZ-CCA II. nr. 17.
„ 183. OZ7OF ansøger om WAC.
„ 184. OZ3Y ansøger om WAE.
„ 185. OZ8QW ansøger om WASM I.
„ 186. OZ1LA ansøger om Country Club (20).

187. OZ5Z ansøger om DXCC Endos.
„ 188. OZ5Z ansøger om WBE.
„ 189. OZ5Z ansøger om C. A. A.



21 mc/ s CW:
OZ3AD: OY2  - OY9 - OH5.

OZ3TH:VQ4 - HP1 - HK5 - HC1 - HZ1 - C02 - 
VK2-4-5 - VR2 - BV1 - CX2 - LU3 - GC6 - TF2-3 -
VS2 - 4S7 - ET2 - PY1-4 - F9 FC - KR6 - KL7 -
PJ2 - I Tr. - CN8 - FA3 - UA3 - W - VE.

28 mc/s. CW:
OZ3AD:  TF5 - VE2 - Wl-2-3-4-5-7-8-9-0 (ialt 35) 

hvormed de første 20 stater er hjemme til was. 
(det er de sidste 3, der er de værste. Red.).

28 mc/s. Fone:
OZ3SK:  C08 - CN2 - KT1 - CN8 - CR7 - CT2 - 

CX5 - DU1 - EA8-9 - FA3-8 - FQ8 - FB8 - HK3-4 -
IT1 - JA1-4 - LU1-4-5-7-8-9 - MP4 - OA5 - OQ5 -
PY1-7 - SWO - TG9 - TI2 - UA3 - VE3-7 - W2/V02
- W0-V02 - VK9 - VK4 - VP6-7 - VQ2-4 - VS6 - 4S7
- Wl, 2, 3, 4. 5. 6, 8. 9. 0. - Y03 - ZB1 - ZC4 - ZD 4 - 
ZL1, 2 — ZP5 - ZS1, 4, 5, - 3V8 - 4X4 - 5A1, 4.

OZ3TH:  C02 - 4X4 - VQ4 - VU2 - MP4 - FA3 - 
W + VE.

OZ7BG:  UA3 - ZL2 - ZP5 - VP3 - EA8 - CX3 - 
CT2 - VQ2, 4 - EA9 - CR6. 7, 9, - ZE2 - MP4 - 3V8 - 
OQ5, 0, - HK4 - C02 - 5A4 - DU1 - VS6 - 4S7 - 
ZB1 - VU2 - ZS3 - TG9 - VK2, 3, 4, 6. 9. - Wl-0 - 
VE1, 2, 3, 8.

OZ9SK:  VS6 - 4S7 - CN2 - 3V8 - C08 - UA3 - 
UB5 - VU2 - YV5 - HK4 - ZP5 - VK9 - (Papua)
DU1 - TI2 - VE1, 2, 3, 5, 6, 7 samt Wl-0.

Fra vor DR-referent, DR 1055, meldes om aflyt
ning af følgende prefixer:

1 4 m c / s  CW: UD6 (nyt land) UA9 og ZS5.
14 mc/s Fone:  VP9 - YS1 - TG9 (alle tre nye lan

de) TI2-4 - HP1-3 - YV5-6 - ZC4 - C08 - OQ5 - 0X3. 
21 mc/s CW:  VS6CO (nyt land).
21 mc/s Fone:  KR6 - FF8 - OA4 - ZS8 - KM6 -

BV1 (alle nye lande) W4LZW (er dansk og kaldte
CQ-Copenhagen den 29. september kl. 16,00 GMT) 
OQ5 - ZS1-2-4-5, VK2 - K2/V02 - W4/2.

Total er hermed bragt op på 136 lande.
— og hermed slutter vi rubrikken for denne gang. 

Hilsen fra alle til 7PH. 2NU.

Paa Grund af overvældende Travlhed har under
tegnede desværre ikke kunnet „passe Baandet“ i 
hele Oktober Maaned. En enkelt Aftens Aktivitet 
og saa iøvrigt Dag for Dag at følge Barometernaa- 
lens Svingninger var alt, hvad det kunne blive til, 
og desuden har den sidste Storm revet Antenne- 
feederen i Stykker. Vi gaar derfor straks over til 
Maanedens tekniske Nyt.

Ogsaa i USA har de sidste Maaneders Nyheder 
paa Yagi-Omraadet vakt stor Opmærksomhed. Saa- 
ledes har Greenblums Artikel i August QST (Notes 
on the Development of Yagi Arrays) bevirket, at 
Direktøren for det Firma, hvori Forfatteren er an
sat (Telrex Labs., Ashbury Park, N. J. USA), har 
været nær ved at drukne i Breve og Forespørgsler. 
Disse har foranlediget ham til at skrive til QST og 
gøre opmærksom paa, at de i Artiklen opstillede 
Data er tænkt som en Rettesnor  ved Bygning af 
Yagi-Antenner, samt at de kun gælder, naar An
tennen opstilles højt og frit, fjernt fra Metalgen
stande af enhver Art.

Og Overingeniøren i et konkurrerende F i r m a  
(Gonset Company) fastslog, at der ikke alene er 
Uoverensstemmelser mellem Greenblums Artikel og 
Johnsons Artikel om LongLone Yagis i QST for 
Januar 1956. men at begge disse Artikler indeholder 
Ting. der ikke stemmer med Indholdet af en tredje 
Fremstilling, nemlig en Afhandling fra Antenne
laboratoriet ved Air Force Cambridge Research 
Center.*) Hvilket faar Gonset-Ingeniøren til at paa
pege. at vi simpelthen endnu ikke har tilstrækkelig 
teoretisk Viden om Dimensioneringen af Yagi 
Beams, og saa længe vi ikke har det, er den gode 
g3mle Metode med at prøve sig frem stadig den 
bedste.

Det er det. Greenblum har gjort. Det er det. 
OZ7G har praktiseret med 70 cm Modeller, hvorved 
han som omtalt i sidste Nummer af OZ er kommet 
til Resultater, der for de yderste Direktorers Ved
kommende afviger noget fra Greenblums.

Som ogsaa omtalt i sidste Nummer af OZ ser det 
ud til. at Greenblum har sat Fingeren paa et hidtil 
uoverset Princip ved Dimensioneringen af Yagi- 
Antenner. Men man maa vistnok tage i Betragtning, 
at de paafaldende Uoverensstemmelser mellem Gre
enbiums og andre Forskeres Resultater for en Del 
kan være foraarsaget af den Egenskab, der er ka
rakteristisk for den meget lange Yagi: dens store 
Indfangningsareal, der nødvendiggør, at en saadan 
Antenne placeres saa højt og frit som muligt — vel 
at mærke ikke alene paa dens blivende Sted paa 
Mastetoppen 20 Meter over Jorden men ogsaa me
dens man under Opbygningen prøver sig frem med 
forskellige Elementlængder og -Placeringer, Felt
styrkemaalinger, Optagelse af Straalediagram etc.

— Det ser derfor ud som en Tilfældighed, at end
nu en amerikansk VHF-Antenne-Fabrikant, Skys
weeper Inc., i QST for Oktober 1956 falbyder en 
pragtfuldt udseende Hjørnereflektor-Antenne til 2- 
Meter Baandet med Understregning af, at denne 
Antenne normalt ikke behøver at monteres excep
tionelt højt tilvejrs. Det tror man gerne ;og det 
skal ogsaa nok passe, at Hjørnereflektorantennen 
har et højt Gain og et flot Fremstraalingsforhold. 
Men man forbavses lidt, naar man læser Fabrikan
tens Paastand om, at hans Antenne (helt igennem 
af Duraluminium) har yderst ringe Vindmodstand 
og vejer mindre end en Yagi med tilsvarende Gain.

(Den af Skysweeper Inc. fremstillede Antenne har 
en Reflektor-Sidelængde paa 80 inches, altsaa 1 
Bølgelængde, og en Vinkel paa 90°; ifølge ARRL's 
Antennehaandbog har en saadan Antenne et Gain 
paa 10 db). Det maa derfor dreje sig om en udmær
ket Antenne, selv om den vel næppe vil kunne 
hævde sig overfor en frit og højt ophængt Etplans- 
Yagi med 8 eller flere Elementer. Og Konklusionen 
af ovenstaaende Betragtninger maa da blive, at en 
lang Yagi a la OZ2KP er at foretrække, naar der er 
rigelig Plads omkring den — ellers bør man fore
trække andre Antennetyper.

— OZ9R's Foredrag  den 24. Oktober i 2-Meter 
Klubben bley fulgt med Interesse af 25 Tilhørere.

Indledningsvis foreviste 9R sin medbragte 829- 
Sender som et Eksempel paa, hvordan en Sender 
ikke  bør konstrueres i Dag. Hvad han nærmere 
mente med denne chokerende Meddelelse, fortalte 
han imidlertid ikke lige med det samme.

Først slog OZ9R fast, at de fleste 2-Meter Sendere 
i Dag vel bliver bygget paa Grundlag af et 24-Mc 
Overtonekrystal, fordi disse er billigst og derfor 
mest anvendt. Oscillatoren efterfølges af en Dobler 
til 48 Mc og en Pushpull Tripler til 144 Mc.
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Hvor stort PA-Trinet skal være, er stort set et 
rent økonomisk Spørgsmaal. Erfaringen har vist, 
at et Input mellem 15 og 50 Watt giver praktisk talt 
al den Effekt, vi har Brug foi* i Praksis. Inden for 
disse to Grænser er vi alle nogenlunde lige godt 
kørende. Forresten gaar Tendensen i Retning mod 
at vælge enten QQE 0312 eller QQE 06/40 (829 B) 
som PA-Rør.

Hvis man tænker sig at starte med et Input paa 
15 Watt og senere udvide til 50 Watt eller mere, vil 
det være praktisk at lave Styresenderen saaledes, 
at den ikke behøver at ændres, naar Udvidelsen 
skal foretages. Følgende Opstilling kan anbefales:

Den ene Halvdel af en ECC 81 fungerer som Kry
staloscillator paa 24 Mc. En EL 90 eller lignende 
dobler til 48 Mc, og en QQE 03/12 tripler til 144 Mc, 
hvorved bemærkes, at Koblingen mellem Doblerens 
Anodekreds og Triplerens Gitterkreds er rent in
duktiv og bestaar af 2 afstemte Kredse, altsaa et 
dobbelt Baandfilter.

Denne 3-Rørs Opstilling kan ikke alene anvendes 
til Udstyring af forskellige PA-Trin op til og in
klusive QQE 06 40 (829 B), men kan ogsaa gøre Fyl
dest som uafhængig QRP-Sender med et Output paa 
ca. 3 Watt. — Koblingen mellem Triplerens Anode
spole og PA-Rørets Gitterspole bør ligeledes bestaa 
af et dobbelt Baandfilter.

Spørgsmaalet om, hvorvidt QQE 0312 som Tripler 
nu ogsaa kunne udstyre en 829 B, kunde ikke min
dre end to af Tilhørerne, nemlig OZ5AB og OZ9BS, 
besvare bekræftende.

Hvad 832 som Tripler angik, mente 9R, at dette 
Rør ikke var tilstrækkeligt stort, selv om nogle 
Amatører har kunnet klare det med 300 Volt paa 
Anoden.

815 var derimod rigeligt stort. 9R havde selv i en 
Aarrække anvendt dette Rør med godt Resultat men 
vilde absolut ikke anbefale det i Dag.

Sagen er — og her var et centralt Punkt i 9R’s 
Foredrag — at det baade af mekaniske og elektriske 
Grunde er af stor Betydning, at der som Tripler 
anvendes en „single-ended“ Rørtype, altsaa et Rør, 
der har alle Sokkelforbindelser udført i Bunden. 
Dermed opnaar man, at PA-Rørets Anodekreds 
kommer til at ligge paa den ene Side af Chassis
pladen og alle de øvrige Kredse paa den anden 
Side, og først da kan man regne med at faa sit PA- 
Trin stabilt.

Det var i denne Henseende, at 9R ikke var til
freds med sin nuværende Sender, som har 815- 
Tripleren staaende lodret paa Chassiset og 829-PA- 
Trinet liggende vandret med en forholdsvis lille 
Metalplade som eneste Afskærmning mellem PA- 
Trinets Gitter- og Anodekreds. Dette viste sig at 
være ganske utilstrækkeligt, og fuldstændig Stabi
litet opnaaedes først, da nævnte Skærmplade blev 
forbundet til Kabinettets For- og Bagplade med 2 
svære Ledninger.

Endelig understregede 9R meget stærkt, at Af
stemningen af PA-Spolen skal foretages med en 
Butterfly- eller en Splitstator-Kondensator, hvis 
Rotor under ingen Omstændigheder maa jordfor
bindes, samt at Anodespændingen skal tilføres Af
stemningsspolens Midtpunkt gennem en VHF-Dros- 
selspole, hvis lavfrekvente  Ende afkobles til Stel 
med en keramisk Kondensator — man maa altsaa 
ikke forbinde Afkoblingskondensatoren til Afstem
ningsspolens Midtpunkt, saaledes som det er Skik 
og Brug i „Lavfrekvenssendere“.

— Her standsede 9R sit Foredrag, ikke fordi Em
net var udtømt, men fordi Tiden var saa vidt frem
skreden, at det store gratis og fælles Kaffebord

forestod. Resten af Stoffet, hovedsageligt omhand
lende Senderens mekaniske Opbygning, maatte ven
te til en anden Gang, og det vil sandsynligvis kom
me paa Dagsordenen i nær Fremtid som Emne for 
en Diskussionsaften.

Dette vil dog først ske en Gang i det nye Aar, 
idet Programmet for Møderne i November og De
cember allerede er fastlagt.

Onsdag den 28. November Kl.  20  vil OZ8T for
tælle om de nye Philips-Rør. Vi mødes som sæd
vanlig i Lokalet paa Sonofon Radiofabrik, Gentofte- 
gade 120 ved Kildegaards Plads. Husk, at Indgan
gen er i Gavlen. Efter Foredraget fælles Kaffebord. 
Nye Amatører er velkomne, og OZ5AB modtager 
gerne Indmeldelser og Kontingent.

Onsdag den 12. December Kl.  20  afholdes, Tradi
tionen tro, den aarlige Julepakke-Fest i ovennævnte 
Lokale. Hver Deltager medbringer en Pakke til 
mindst 3 Kr. reel Værdi (Indholdet behøver ikke 
nødvendigvis at have Tilknytning til Radio). Be
mærk, at vi har valgt en Aften saa forholdsvis tid
ligt paa Maaneden, at hverken Juleforberedelser 
eller Feriebortrejse etc. kan komme i Vejen. Altsaa 
i December  er vor Mødeaften undtagelsesvis lagt 
frem til den anden Onsdag i Maaneden!

Mogens Kunst, OZ5MK.

*) A New Method for Obtaining Maximum Gain 
from Yagi Antennas, af H. W. Eherenspeck og H. 
Poehler.

60 år - OZ5U

Mange amatørers gode ven i Nyborg, OZ5U, fej
rede den 19. oktober sin 60 års fødselsdag under 
stor opmærksomhed, og „OZ“ vil også — en post
gang for sent — ønske hjertelig til lykke! — 5U har 
siden 1934 været et trofast medlem af E. D. R., og 
har i årene prøvet mange forskellige sendere, alle 
dog QRP, og har haft mere end 20.500 QSO på 80, 
40 og 20 m, mest med CW.

Det var store dage for 5U, da han besøgte hams i 
England, Norge og Sverige, og han vedligeholder 
stadig en stor korrespondance med alle disse venner.
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-

x) Gælder K U N for OY land

QUIST QUIZ
Her er „løsningen" på OZ4MJ’s lille spøg i okto-

Kassererens ny adresse:
Fra 1.december:

O. Havn Eriksen, OZ3FL,
Skolevej 11, Hasseris, Aalborg.

Indtil da:
c/o Toldkammeret, Aalborg.

På grund af flyttebesvær m. v. forudser 
3FL lidt ,,træg“ ekspedition indtil december.
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Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt ave 

over de i september måned d. å. skete ændringer vedrør 
amatør-radiosendetilladeiser.

Nye tilladelser;
B OZ1BW. 6621, urmager Birger Wynne Jensen,

Sankt Laurentiivej 48, Skagen.
B OZ2RE, Egon Emil Poulsen Rais, Kongebakken 18, 

Svendborg.
C OZ6SM, 6619, elektriker Søren Kristian Mogensen.

Nees pr. Karby.
B OZ9EK, 6494, elektriker Egon Juncker Krage.

Sankt Laurentiivej 106, Skagen.
B OZ9SI, 6223, elev Atli Sigfusson. Ringkøbingvej 24. Aarb

Inddragninger:
AB OZ1WA. Aksel Olesen, Rødegaard 9, 4., København S. 
AB OZ3VD, J. V. Duckert, Bringehusene 6, Jonstrup 

pr. Ballerup.
A OZ4GG, 2380, B. I. Haagensen, Victor Bendixgade 2, 

København 0.
AB OZ4SJ, 5687, S. Aa. Jensen, Ndr. Fasanvej 271, 2., 

København N.
AB OZ5BN, 5319, K. B. Nielsen, Viborgvej 42, Holstebro.
AB OZ9O. H. H. L. Olesen, Ellegaardsvænget 25, st., Gentofte



LITTERATUR-Nyt
Ved ingeniør K. Galle

Vi har fra og med dette OZ indledt et samarbejde  
med ingeniør K. Galle, der holde læserne un
derrettet om artikler af interesse for  

]amatører.  TR.

Frequenzvariabier 2-m-Sender.
DL-QTC nr. 10/56.

I denne artikel beskriver Friedhelm Vogels, 
DL9LT, hvorledes han har opbygget en „BC625“, 
hvorved der er opnået mulighed for variation af 
frekvensen.

Senderen — der iøvrigt er forsynet med rørene 
2XVT501 og 2X832 — er vist ved et diagram.

Der Rotary-Beam fur 10, 15 und 20 m.
DL-QTC nr. 10/56.

I flere artikler har F. Spillner, DJ2KY, beskrevet 
en roterende beam antenne til 10, 15 og 20 m bån
det. I ovenstående artikel, der strækker over 11 
sider i oktobernummeret, afslutter forfatteren sin 
artikel. Disse afsluttende sider er gode og giver en 
mængde oplysninger af rent praktisk art med hen
syn til antennens dimensionering, som med opsæt
ningen herunder alt hvad der har med beslagene og 
deres forarbejdning. Artiklen slutter med en over
sigt over litteratur.

Umbau des Tornisterempfångers ,.Berta“ in einen 
Amateur-Doppelsuper.
DL-QTC nr. 8/56.

Amatører, der er i besiddelse af en tornystermod
tager „Berta“, kan her få anvisning, hvorledes Wer
ner Kerle har ombygget sin modtager til en dob- 
belt-super. Der er selvfølgelig anvendt tyske spole
rør, men de anførte vikledata er så udførlige, at der 
skulle være en mulighed for at overføre dem til 
spoler af et gangbart fabrikat. Foruden vikleda
taene er der et diagram over modtageren, nogle 
detailbilleder, der dog ikke viser meget — og nogle 
mekaniske detailler med anførte mål.

Miniaturised Crystal Frequency Marker.
The Radio Constructor, aug. 56.
W. E. Thompson.

Artiklen, som kun er 1. del, beskriver en krystal 
„marker“, der er let at bygge. Der er anvendt et 
100 KHz krystal og 2 rør af typerne 12AT7 (dobbelt- 
triode) og 6AM6 (HF-pentode). Apparatet er bereg
net for vekselstrøm. Der er anført udførlige tegnin
ger over den mekaniske del, chassis og skærmkasse.

7-Rohren-12-Kreis-Super fur das 2-m-Band.
Funk-Technik nr. 20/56.

Denne artikel har stor interesse for 2 m amatø
rer, idet den giver anvisninger på bygningen af en 
supermodtager for 2 m området.

Modtageren, der er beregnet for vekselstrøm, be
står af rørene PCC84, EC92, EF80, EF89, EC92 og 
ECL82. Desuden er modtageren forsynet med EM80 
som indikator.

Afstemningen sker ved en 2-gangs drejekonden- 
sator. Følsomheden opgives til 0,7 mikrovolt med 
en båndbredde på 12—15 KHz.

Ein tragbarer Rettungsboot-Peiler.
Funkschau nr. 20/56.

Den batteridrevne redningsbåd-pejler fra firmaet
C. Plath gennemgås. Artiklen er ingenlunde bereg
net som en konstruktionsartikel for amatører, men

Jagten afholdes søndag den 25. november. Alle 
rævejægere, der er medlem af E. D. R., kan deltage.

Der udlægges 3 ræve, der kan opsøges i den for 
jægeren mest gunstige rækkefølge.

Regler:
Frekvens: 1825 KIIz.
Kort: Atlasblad 1 : 40.000 nr. A. 3612, Assens N.
Jægerne stiller ved startstedet, INDSLEV KRO, 

(ved hovedvej 1 mellem Odense og Middelfart) 
senest kl. 9,00, medbringende deres udstyr.

Jægeren skal inden starten løse startkort (3 stk.) 
10.00 kr.

Holdet må højst bestå af 3 mand, der må kun 
medbringes een hovedtelefon pr. hold, hvorimod 
det er tilladt at medbringe reservemodtager.

Samarbejde under enhver form, mellem holdene, 
er forbudt, og medfører diskvalifikation.

Holdene er forpligtet til, under jagten, at tage al 
mulig hensyn til privat ejendom og afgrøder.

Ved ankomst til ræven må udvises diskretion, og 
rævens anvisninger nøje følges, rævehulen må un
der ingen omstændigheder beskadiges af jægerne.

Rævene befinder sig IKKE 1 hus, afspærret om
råde eller byer.

SENDETIDER:
Ræv nr. første uds.

1 fra 10,00—10,02
2 fra 10,02—10,04
3 fra 10,04—10,06

anden uds.
10,30—10,32
10,32—10,34
10,34—10,36

tidl. tilm.
10.36
10.36
10.36

Udsendelserne fortsætter i samme rækkefølge, 
dog hvert kvarter med sidste udsendelser, henholds
vis kl. 14,45, 14,47 og 14,49, alle udsendelsers varig
hed: 2 min. Jagten slutter kl. 15,00.

Der noteres tid ved hver ræv, tidspunktet ved 
sidste ræv giver placeringen. Tilmelding til ræv 
før kl. 10,36 medfører diskvalifikation.

Efter jagten mødes vi igen på INDSLEV KRO til 
præmieuddeling og spisning (medbragt mad eller 
dansk bøf å kr. 4,00).

Af hensyn til det store arrangement beder vi om 
omgående tilmelding til

OZ3XA, A. Hjort Jacobsen,
Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377.

GOD JAGT!

et tydeligt diagram med rørene DF96, DK96,
DAF96 og DL96 kunne måske give de amatører, 
som bygger en større pejlmodtager, nogle tips.

Ovennævnte tidsskrifter kan leveres af INTRA- 
PRESS.
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Vi kigger på Atlantic City Konventionen.
På grund af sygdom må det lovede stykke 
om konventionen udgå i dette nr. OZ2NU.



FRANSK UDSENDELSE TIL 
DANSKE RADIOAMATØRER

Programmet t i lrettelægges. Fra højre venstre:
Jean Antonie, Michel Godao og Jens Hedegaard.

Løi'dag den 24. november mellem kl. 23 og 23,30 
udsender den franske radiofonistation R. T. F. et 
specialprogram til de danske radioamatører. Ud
sendelsen foregår over Paris Inter på bølgelængder
ne 1829 m 164 Kc (250 Kw), 193 m 1554 Kc (60 Kw) 
og 48,39 m 6200 Kc.

Der indledes med tale af præsidenten for de fran
ske radioamatører, og derefter følger programmet.

Det er ikke umuligt, der vil følge flere af den 
slags udsendelser. Vi beder derfor amatørerne efter 
udsendelsen betænke stationen med en lille lytter
hilsen, der sendes til „Radiodiffusion et Television 
Francaise“, Bonsoir l’Europe, ici Paris“, 107 Rue de 
Grenelle. Paris 7. Stationen kvitterer med sit eget 
QSL-kort.

Selve udsendelsen „Bonsoir l’Europe, ici Paris“ er 
et fast program, der udsendes hver lørdag aften 
mellem kl. 22 og 24.

I sin klassiske form er programmet et internatio
nalt lytternes ønskeprogram, og formålet er at for
midle personlige kontakter mellem landene. 21 spea
kere fra forskellige lande er knyttet til R. T. F. 
Den danske speaker hedder Jens Hedegaard, og 
han er personlig meget interesseret i amatørbe
vægelsen. OZ6PA.

HVORLEDES JEG FIK MIN 
VE-SENDETILLADELSE

I sidste nr. af det hollandske „ELECTRON** 
fortæller ex-PA0ZR om sit nye canadiske 
kaldesignal. — (Oversættelse v. OZ5KD).

Efter at jeg var blevet officiel canadisk statsbor
ger, kunne jeg begynde at tragte efter at få en sen
detilladelse.

Boende i provinsen New Brunswick, hvorfra man 
mindst må rejse i tog 17 timer for at komme til 
Montreal; bortset fra omkostningerne er det en lang 
rejse for at komme til at aflægge en sendereksamen.

Men der er dog heldigvis en anden løsning for en 
ex-PA-amatør.

Efter at have sendt et brev til departementet for 
transport, fik jeg en stor formular, hvorpå jeg skul
le forklare, at jeg var indforstået med de for sen

deramatører gældende lovbestemmelser, og at jeg 
var i stand til at aflytte morseskrift. Bekostningerne 
hermed beløb sig til 2: t dollar.

Et par dage efter fik jeg svar. hvorefter jeg skulle 
udfylde en formular om, at jeg ville overholde de 
lovbestemmelser og forskrifter, der angår sendev
amaiører. Begge disse formularer skulle også un
derskrives af en sagfører.

Kort efter fik jeg sendetilladelsen tilsendt med 
meddelelse om det tildelte kaldesignal.

Der kommer nu een eller to gange om året en in
spektør fra tjenesten til vor provins for bl. a. at 
høre mig i mit kendskab til radio. Dette har imid
lertid fundet sted. og denne lille eksamen omfattede 
sending og modtagning af cw (10 ord pr. min.) — 
en beskrivelse af et alm. filter, et klikfilter, en be
skrivelse af en super samt et og andet med dia
grammer derfra.

Hermed hilsen til alle hollandske amatører fra 
ex-PA0ZR før 1950 i Amersfoort, nu VE1ABS i 
Sackville.

1) ,.VERON“s hovedbestyrelse tilføjer her:
Mellem Canada og Holland er øjensynligt ,gen- 

sidighedsbestemmelser" i kraft, hvorom der som 
bekendt blev talt i Stresa under IARU's Region I- 
konference i sommer.

FRA AFDELINGERNE

Arrangementskalenderen
Foredrag i Sorø den 17. november kl. 20 på „Bor- 

gen“. Alle amatører fra omegnen er velkomne. 
OZ6I taler om radiorør og deres virkemåde.

Husk Københavns-afdelingens store juletræ. Se 
under foreningsmeddelelser.

Husk endelig at sende OZ6EP meddelelse, når der
skal foregå noget af almen betydning for os alle, så 
vi kan undgå, at vi træder i hinandens cirkler.

KØBENHAVN
Afdelingen afholder møde hveranden mandag i 

„Cirkelordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej. QSL-centralen er åben mel
lem kl. 19,30 og kl. 20,00.

Forespørgsler angående afdelingens arbejde bedes 
rettet til bestyrelsen på mødeaftenerne eller direkte 
til:

Formanden: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, 
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, 
Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. — Sekretæren:
OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902 v. 
Kassereren: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be. 
7480, giro 59755.

Programmet:
Mandag 19. november: OZ7G kommer og fortæller 

om retningsantenner, og det skal nok være værd at 
ofre en aften på.

Mandag 3. december: Kommer OZ7BG og fortæl
ler os om, hvorledes man skal arbejde med lang
distanceforbindelser. (DX).

Mandag 17. december: Jule-pakke-stiftelsesfest.
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24 ARS STIFTELSESFEST
mandag 17. december 1956.

Københavnsafd. afholder denne aften 
pakke—julefest.

Vi har lagt op til den helt store fest med 
underholdning og hygge ligesom i gamle da
ge. Reserver denne aften. Det vil I ikke for
tryde.

Af programmet skal nævnes: Vi samles kl.
20.00 pr. ved kaffebordene. OZ4SB spiller 
ligesom sidste år alle de melodier, vi kan 
lide. Kl. 20,30 kommer Clauson-Kaas og un
derholder med sit verdensomspændende vid 
og usandsynlige humør. Vi skal alle være 
med i hans skøre påfund, konkurrencer og 
Quizer, og høre hans mere eller mindre tro
værdige historier.

Når kaffen er drukket, og latteren har lagt 
sig, går vi ovenpå i den hyggelige teatersal, 
hvor OZ81 vil bortauktionere de indkomne 
pakker. Også i år er adgangstegnet til festen 
en pakke, hvis værdi ikke må være under
2.00 kr. og ikke over 200,00 kr. Ind imellem 
de forhåbentlige gode bud på pakkerne, vil 
Clauson-Kaas igen underholde os, OZ4SB 
spille og festudvalgets nyeste påfund præsen
teres. Derefter går vi igen nedenunder til 
den nu ryddede festsal, hvor man kan hygge 
sig ved småbordene og nyde et stk. smørre
brød, eller hvad man nu trænger til. Her vil 
endnu et par underholdende påfund finde 
sted, og et amerikansk lotteri vil blive solgt. 
Der er to store gevinster. Til slut, hvis man 
vil det, kan der fås en svingom til 4SB’s 
muntre musik. Vi håber at se mange af vore 
YL og XYL’er denne aften.

Festen afholdes i de nye mødelokaler i 
„Cirkelordenens selskabslokaler", Falkoner 
Allé 96.

Billetter å kr. 3,50, der er betaling for kaffe 
med brød, fås hos OZ5RO, Sø. 4587 og hos 
OZ4AO, Go. 1902 v, samt hos OZ5AB (Beta
fon) og hos OZ3U (Radiomagasinet).

Obs. Nummeret på billetten deltager i en 
lodtrækning om to fine præmier.

Vel mødt til festen den 17. december kl.
20.00 pr.

Indtegningen slutter den 6. december. — 
Vi indbyder alle vore kammerater fra pro
vinsafdelingerne m. YL og XYL.

Festudvalget.

Siden sidst:
Vi beklager at måtte meddele, at natrævejagten 

med A. S. K. må udsættes til et senere tidspunkt 
på grund af danmarksmesterskaberne i rævejagt på 
Fyn 25. november, og da en del af afdelingens jæ
gere gerne vil med til denne, har vi prøvet på at 
finde en anden dag, men A. S. K. har alle lørdage 
besat i år.

Mandag 8. oktober havde afd. generalforsamling. 
Der var mødt 62 medlemmer. Formanden åbnede 
mødet, hvorefter Levinsen blev valgt til dirigent.

Formanden, OZ5GB, gav en detailleret beskri
velse af afd.s arbejde i det forløbne år, og udtrykte 
sin glæde over, at mødeprocenten var steget bety
deligt, efter at afd. har fået sine nye lokaler. Kas
sereren, OZ8Y fremlagde det reviderede regnskab, 
og OZ7NS aflagde beretning om byggefonden, hvor

efter Levinsen fremlagde byggefondens regnskab. 
Formanden, OZ5GB, blev enstemmigt genvalgt. Den 
gamle bestyrelse blev også genvalgt med undtagelse 
af OZ6I, som ikke ønskede genvalg. Herefter be
står bestyrelsen af OZ5RO næstformand, OZ8Y 
kasserer, OZ4AO sekretær, OZ6EP, OZ8I, OZ9SN 
bibliotekar. Som suppleant blev valgt OZ5AB. 
OZ3AD blev revisor og OZ1GW revisorsuppleant.

Under eventuelt diskuteredes Buske Mølle livligt, 
og samtlige var enige om at få den solgt hurtigst 
muligt. OZ4BD kunne tænke sig at få møder hver 
mandag, og bestyrelsen lovede at have det i erin
dring, men mente ikke det kunne lade sig gøre, før 
vi eventuelt fik en mindre forhøjelse af afdelings
kontingentet; OZ7GA spurgte, hvorledes det gik 
med organisation M. A. R. S., og han ville gerne 
have nogle sværere rævejagter. Det skal han nok 
få i næste års jagter.

Mandag 22. oktober havde vi besøg af OZ1PL, 
der talte om 2 meter sendere og modtagere, og han 
havde taget nogle modtagere og sendere med, bl. a. 
den sender, som han har beskrevet i OZ november 
1954.

Søndag 28. oktober havde vi skægrævejagt. Det 
var et forrygende vejr, men der var dog 8 hold, 
der trodsede regn og kulde og mødte op til start i 
Farum. Der var tre ræve ude, hvoraf den ene var 
fjernstyret på VHF fra en af de andre sendere, og 
den havde vi megen morskab af. 9WH var lige ved 
at kulegrave hele skoven for at finde den. Der skul
le også findes en post, og det var et rigtigt postbud, 
som gik rundt på gaden i Uggerløse med et bundt 
breve under armen. Når en vogn nærmede sig, hav
de han en aftale med en dame i byen, at han lagde 
et brev i postkassen, for så at hente det igen når 
der var fri bane. Der var tre jægere der fandt alle 
posterne, og OZ9WH blev nr. 1 med 8 point, OZ6KG 
nr. 2 med 8 point, og nr. 3 blev OZ8CP med 9 point.

Uddeling af plader for sommerens jagter vil blive 
foretaget ved afd.s julefest mandag 17. december.

73 de OZ4AO.

AMAGER
Møderne afholdes kl. 20,00 i klublokalerne, Strand

lodsvej 17, København S. — Formand: OZ7NS, Her
kules Allé 2, Kastrup. Tlf. 50 26 67.

Siden sidst:
Den 18. oktober havde vi en diskussion om licens

bestemmelserne. OZ6PA redegjorde på punkt og 
prikke om denne sag. Mange „uklare“ punkter blev 
ved denne lejlighed klart belyst. Mødet var godt 
besøgt også af københavnere. Der var megen HF, 
men mødet fik et værdigt forløb.

Programmet:
15. november: Kammeratskabsaften (Pølsegilde).

21. november: Klubaften.
29. november: Værkstedsleder Rudolf Rasmussen 

fra Vanførehjemmets radioværksted vil fortsætte 
med sin foredragsserie. Denne gang tager han sin 
„Supermodtager“ med og fortæller og demonstrerer 
den. Vi kender ham fra radarforedraget.

6. december: Klubaften.
13. december: OZ7AQ holder foredrag med demon

stration over det aktuelle emne: Transistorer.
20. december: Juletræ med XYL og pakker å 1 

kr. Tilmelding er nødvendig, da OZ2XU laver æble
skiver og meget andet. Så håber vi, at OZ kommer 
til tiden, derfor kommer denne notits så tidlig.
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NB. Billys kammerat Erik Petersen onsker vi til 
lykke med licensen. Hans fremtidige QTH bliver 
Korsør. Husk OZ7AMG hver torsdag fra ki. 18—19 
på 80 meter, med bl. a. programoversigten.

V.v 73 OZ3WP. 

AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ2NU, Børge Pedersen, „Dybrogaard", 

GI. Hasseris pr. Aalborg. — Kasserer: OZ5MV, Max 
Voigt. Peder Skramsgade 5, Aalborg. — Sekretær: 
OZ3PS, Henry Sørensen. Ny Kærvej 1. Nørresundby.

Onsdag den 12. september afholdtes auktion over 
løsdele fra OZ4X.

Onsdag den 19. september fortalte OZ2NU om rej
sen til „STRESA", og fremviste farvefilm.

Torsdag den 27. september afholdtes halvårlig ge
neralforsamling. Formanden, OZ2NU, valgtes til di
rigent og aflagde beretning. Han omtalte rævejag
terne. som har været afholdt i sommerens løb. Der 
rettedes en tak til OZ3HF for de nye farver på væg
gene i afdelingslokalet. Endvidere omtaltes general
forsamlingen i Aarhus, herunder sommerlejr nr. 25, 
som skal afholdes til næste sommer. OZ5MV fore
lagde regnskabet, som blev godkendt. Under punkt 
4 på dagsordene fremkom der fra bestyrelsen for
slag om, at der fremtidig afholdes een generalfor
samling årlig, hvilket blev vedtaget, således at ge
neralforsamlingen afholdes i maj måned med valg 
af formand og sekretær på lige år, og kasserer 
og suppleant på ulige år. Til formand genvalgtes 
OZ2NU, sekretær OZ3PS, til suppleant valgtes 
OZ8TJ og til revisor genvalgtes OZ5XY.

Under punkt 6 omtaltes bl. a. arbejdet med til
rettelæggelse af aftenskolearbejdet, studiekredse 2 
meter, eventuelt i forbindelse med byggeaftener.

Undervisningen på aftenskolen er nu i fuld gang, 
telegrafundervisning under ledelse af Tage Jensen, 
OZ8TJ. Radioteknik under ledelse af Bernhard Pe
dersen, OZ1BP. Studiekredsen begyndte 1. novem
ber under ledelse af Knud Dantoft, OZ5KD. Til
meldelse til disse kursus kan endnu nås ved hen
vendelse på skolen eller til vore klubaftener, som 
fortsat afholdes hver onsdag kl. 20,00 på „Ungdoms
gården", klublokale nr. 9.

Vi håber at se mange til studiekredsen, som af
holdes hver torsdag kl. 20.00 i klublokalet. Der bli
ver lige som sidste vinter forskellige foredrag og 
film og anden underholdning. Vi håber ligeledes at 
kunne arrangere en tur til Frejlev og bese den nye 
FM-sender. Nærmere meddelelse vil blive tilsendt 
medlemmerne.

P. b. v. OZ3PS. 

AARHUS
Onsdag 31. oktober afholdt Aarhus-afdelingen ge

neralforsamling med dagsorden iflg. lovene.
Formanden, OZ4EV, bød velkommen. OZ2UP valg

tes til dirigent. Formanden og kassereren aflagde 
beretning og regnskab, der begge godkendtes, efter 
at enkelte ting var drøftet. Af indkomne forslag var 
der ingen. OZ4FB blev genvalgt som kasserer. Som 
bestyrelsesmedlemmer valgtes OZ2LX og OZ5JT. 
OZ4JK genvalgtes som suppleant. Som revisor valg
tes OZ5HG. Under eventuelt drøftedes vinterens 
arbejde. OZ6EJ, sekretær.

ESBJERG
Mødelokale: „Strandbo", Darumvej 16, Esbjerg.
Mødedage: Hver onsdag kl. 20.

Formand: N. C. Blohm, OZ7BE. Nyhavnsgade 37. 
Esbjerg, tif. 3105. — Næstformand; E. Fischer. Nord- 
by. Fanø. tif. Fanø 203. — Kasserer: O. Madsen, Stø
regade 160. Esbjerg. — Sekretær: Aage M. Laurid
sen, OZ1LA. Torvegade 60, Esbjerg, tif. 3772. — 
Best.-medl.: F. Krieg. OZ3FK, Torvegade 66, Es
bjerg. tif. 2691.

Siden sidst:
Onsdag 3. oktober var afsat til 1. afdeling af et 

antenneforedrag af Fischer, og det blev en meget 
interessant og lærerig aften for de 21 mødte. Fore
draget var meget populært fremstillet og blev yder
ligere anskueliggjort af tegninger på tavlen, så alle 
fik udbytte af foredraget.

Onsdag 10, oktober havde vi sæsonens første klub
aften. som ikke lod til at have medlemmernes in
teresse. så de få mødte sludrede lidt sammen og 
gik så hjem. Dette tyder på, at der skal ske noget 
om aftenerne, for at få medlemmerne til at møde op.

Onsdag 17. oktober: 2. afdeling af Fischers anten
neforedrag. Denne aften blev også yderst interes
sant. og vi lærte meget om retningsantenner og 
disses strålingsdiagram m. m.

Onsdag 24. oktober skulle 7NB have vist lysbille
der og have fortalt om radioamatører på indlands
isen, men 7NB måtte desværre sende afbud på 
grund af en nyresygdom, så de fremmødte diskute
rede i stedet foreningens fremtidige arbejde. Ingen 
ville rigtig ud med sproget, men efterhånden skin
nede det da igennem, at der var en del interesse 
for 2 meter, og bestyrelsen overvejer nu at lade for
eningen begynde med at bygge en 2 meter station 
for på denne måde at stimulere interessen for den
ne afdeling af amatørarbejdet, ligesom også B og 
C-amatørerne kan komme på „talefod" på denne 
måde, og det håbes så, at når først 1 station er kom
met i gang, vil de andre også snart følge efter.

Det nye program:
Onsdag 21. november: OZ6SB har til denne aften 

fremskaffet en mand med et tonefilmapparat, og 
der vises denne aften film om radio og andre in
teressante emner.

Onsdag 28. november: Foredrag om et eller andet.
Onsdag 5. december: Juleferie.
Onsdag 12. december: Juleferie.
Medlemmerne bedes i „OZ" for december bemær

ke, hvornår vi starter efter juleferien.
Vy 73, sekretæren.

HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers

gade 24 B. — Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen, 
Tordenskjoldsgade 163.

Afd.-lokale: Belysningsvæsenets kontor, Gasvej.

Torsdag 27. september blev en mærkedag i afd.s 
historie. Denne dag nedlagde vi grundstenen til vort 
nye klubhus. Grundstensnedlæggelsen blev foreta
get af OZ4JJ og OZ3FM. Der blev i grunden ind
muret et blyrør indeholdende papirer med navnene 
på bestyrelsen og oplysninger om Horsens-afdelin- 
gen og dens virke. Nedlæggelsen af grundstenen 
foregik på en smuk og stilfuld måde. Man så nu 
drømmen om at få eget hus gå i opfyldelse, og ved 
at udføre et godt stykke arbejde, kunne vi søndag 
den 14. oktober holde rejsegilde. Formanden for 
byggeudvalget, OZ4RU, udtalte sin anerkendelse 
af det arbejde, der til dato var udført, og udtalte 
ønsket om, at huset måtte blive til gavn og glæde 
for nuværende og kommende medlemmer, men der 
er et godt stykke vej endnu, inden vi kan melde
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OZ4GS og OZ2FK hejser f lag og krans.

færdig, men det går fremad. Mange af vore med
lemmer har været villige til at stille deres fagkund
skab og arbejdskraft til rådighed, og andre vil sik
kert følge efter, ja, der sker noget i Horsens-afd. 
Man hører 4RU med sin malmfulde røst uddele 
ordrer og direktiver, og ser med undren Søren vakle 
afsted med en fyldt trillebør. Sikken en sammen
sætning. Og i tagkonstruktionen svinger Erik, 2FK. 
sit digre korpus og udfører til tider hele akrobati
ske færdigheder, og formanden, 2BF, viser gei'ne 
familie og venner, at han endnu ikke har glemt sin 
ungdoms færdigheder i gymnastik. 4JJ, Jørgen, er 
vældig glad for byggeriet, men han tænker på visen: 
„Hvem skal nu betale . . .“ for Jørgen er kasserer 
og passer på kassen. Emil, 3FM, kommer i regn med 
fotografiapparatet og foreviger begivenhedernes 
gang. Mange flere, bl. a. posten, maleren o. s. v., 
kunne fortjene omtale. Alle har de gjort et godt 
stykke arbejde. Til vores kursus i morse (leder 
OZ4GS) og radioteknik (leder OZ8AH) er der fin, 
fin tilslutning.

Den 4. oktober havde vi kegleaften — godt be
søgt. Vindere blev OZ4GS og 2BF.

Programmet
lyder foreløbig på byggeri. — Har du tid, lyst og 
lejlighed, er du velkommen til at give et nap med.

P, b. v. Vy 73. OZ9PM, sekretær.

LOLLAND-FALSTER
Til mødet i Maribo 20. oktober var der trods det 

dårlige vejr mødt en snes medlemmer fra alle kan
ter af afdelingens område.

Efter at formanden havde budt velkommen til 
alle og specielt til aftenens gæster, 6EP og 61 fra 
København, gik 6I straks igang med sit foredrag, 
der omhandlede rørteori m. m.

Foredraget, der faktisk var en rejse gennem ra
diorørets historie, var meget omfattende og in
struktivt, men tilsyneladende lidt for omfattende, 
idet enkelte hams, der måske havde haft en lang 
arbejdsdag bag sig, kæmpede bravt med Morfeus! 
61 fik meget bifald og hjertelig tak for foredraget, 
der sluttede ved 22-tiden.

Efter at kaffen var kommet på bordet, gik snak
ken livligt, og der blev udvekslet adskillige tips, 
bl. a. mellem nogle begyndere og såkaldte videre
komne. Nærmere om afdelingens arbejde vil frem
komme i OZ.

73 til alle — 7JQ, sekretær.

ODENSE
Afdelingen har holdt sin årlige generalforsam

ling i lokalet, Kongensgade 18.
Formanden, OZ3XA, aflagde beretning for det 

sidste år og omtalte bl. a. de nye lokaler, vi er flyt
tet ind i, og udtalte håbet om, at vi kunne få lov 
til at blive her.

Kassereren, OZ1WL, oplæste det reviderede regn
skab, der ligesom formandens beretning enstemmigt 
godkendtes.

Formanden, OZ3XA, genvalgtes, og den øvrige 
bestyrelse ligeledes, med undtagelse af OZ8JR og 
OZ1FS, der ikke ønskede at fortsætte. I stedet valg
tes Per Milling Rasmussen og OZ2LK.

Under evt. diskuterede man forskellige problemer. 
I vinterens løb vil man søge afholdt foredrag o. 1., 

og ligeledes de sædvanlige kursus, men der har ikke 
været nogen rigtig tilslutning. Så er der nogen, der 
vil deltage i kursus, så er det tiden at melde til.

De faste sludreaftener er også i år fastlagt til hver 
torsdag. Mød op alle mand, så vi kan få gang i vin
terens arbejde. — På gensyn i lokalet.

SORØ
Ved vor auktionsaften søndag 21. oktober havde 

vi besøg af medlemmer fra både Næstved og Slagel
se afdelinger, og der var god afsætning på det 
righoldige lager af grej, som var indleveret til 
salg. Aftenen sluttede med fælles kaffebord, hvor 
Næstved afd. inviterede os til foredrag tirsdag 30. 
oktober.

Vort næste arrangement bliver lørdag 17. novem
ber kl. 20, hvor 61 holder foredrag om radiorør. Vi 
håber på en interessant aften med stort besøg.

Vi gør samtidig opmærksom på, at der som sæd
vanlig er kursusaften hver onsdag, hvor vi stadig 
samles på „Borgen".

Vy 73. OZ4NO. 

VEJLE
Så kalder vi igen. OZ7EU, Paul Størner, kommer 

og fortæller os noget om „PA-trin“. Det bliver lør
dag den 24. november kl. 20,00 på Park hotel, Orla 
Lehmansgade. Vore udenbys kammerater er også 
hjertelig velkommen til denne „High-Power“ aften, 
så vi glæder os til at se rigtig mange (også Vejle
folk). Udenbys amatører send pse. lige et par ord 
om, hvor mange I ca. kommer, til OZ4NJ, I. Niel
sen, Signesvej 5, 3., Vejle, el. tlf. 2272 efter kl. 18,00.

Der er ikke klubmøde i Fredericiagade 44 mere 
på grund af opsagt lokale, så desværre QRT indtil 
nærmede foreligger. Lokale har stadig stor inter
esse, men foreløbig på gensyn den 24.

Vy 73. OZ4NJ.

NYE MEDLEMMER

Følgende har i oktober måned anmodet om op
tagelse i EDR:

6704 - OZ1HE, H. Høyer Andersen, Mariendalsvej
44, Kbh. F.

6705 - Sv. Guldberg Hansen, Rævegade 16, 1.,
Kbh. K.

6706 - Gunnar Johannessen, Vigerslev Allé 174 B,
Kbh. Valby.

6707 - Poul Worsøe, Falkoner Allé 63 B, Kbh. F.
6708 - Einar Thomassen, Egilsgade 64, Kbh. S.
6709 - Ivan Udvarhelyi, Rundingen, Korsør.
6710 - N. Øhlenschlæger, Søborg Torv 10, 2., Søborg.
6711 - Leif Bondesen, Tranbjerg Arre pr. Varde.
6712 - Curt Sander, Strandboulevarden 160, 3. tv.,

Kbh. Ø.
6713 - R. Jørgen Nielsen, Markedsvej 71,

Brønderslev.
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6714 - Fl. Struve Hansen. Skovgade 26. Vejle.
6715 - Mogens Jensen, Banevej 34. Sorø
6716 - Leif Bjørnkjær, Præstebakken 16. Hasle.

Aarhus.
6717 - Poul Syberg. Markvej 11. Skagen.
6718 - Ejnar Larsen. Grækenlandsvej 120. 2., Kbh. S.

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-RUBR1KKEN

371 - Th. Nielsen, Jyllandsgade 28, 1., Kbh. F., 
ex Fredericia.

412 - OZ7BR, J. Rasmusen, Borgervej 31, Lyngby, 
lokal.

1640 - OZ6BC, A. Buchholdt-Andersen, Vesterport 6, 
2., Næstved, lokal.

2149 - J. Skjoldborg, Søndergade 44, Hals, ex Sejerø.
2165 - E. G. Jacobsen, Grønnevej 92, st., Virum, 

ex Helsingør.
2258 - OZ6G, Ib Kastrup Hansen, Luganovej 3,

Kbh. S., lokal.
2359 - OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber centralskole, 

Sebbersund, ex Mariager.
2772 - OZ7XY, J. Chr. Elling, Bredevej 45 C,

Virum, lokal.
2828 - OZ6AP, A. Winge Petersen, Morsøvej 65, 

Kbh. F., ex Haderslev.
3448 - Frode Hansen, Nørrebrogade 36, 5. tv.,

Kbh. N., lokal, u. afd.
4115 - OZ9LK, Laurits Knudsen, H. S. Hansensvej 8, 

Lem, ex Brønderslev.
4150 - OZ9KW, P. Mossin Koefoed, Jernbanegade 26, 

Aakirkeby, ex Løgumkloster.
4290 - OZ6OF, Ole Funch, Hovmarksvej 25, 

Charlottenlund, lokal, u. afd.
4386 - OZ8NJ, N. R. Jørgensen, c/o Josefsen, Ndr.

Frihavnsgade 24, 4. tv., Kbh. Ø., ex. Haderslev
4644 - Børge Madsen, Arnbjerggade 3, Varde, ex 

til søs.
4894 - Werner Paulsen, Platanvej 4, Holbæk, lokal.
5302 - OZ9CM, C. Brygmann Christiansen, 

Lillemosevej 104, Lyngby, lokal.
5452 - Kn. E. Windberg, (24b), Flensburg,

Moltkesstrasse 25, Tyskland, ex. Kbh.
5487 - Johan Hansen, Højen pr. Vejle, ex soldat.
5549 - OZ5TW, Ib Hansen, Englandsvej 38 B,

Kbh. S., lokal.
5579 - MG. 271346, Karlsson, RDO/I/STGR,

Tg.kasernen, Høvelte, ex soldat.
5696 - OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 46, 

Nykøbing Fl., ex Grenaa.
5760 - OZ7KI, E. Johansen, Hybenallé 60, st., 

Kastrup, lokal.
5859 - OZ4RT, J. Arnvig, Boks 25, Odense, lokal.
5882 - OZ2IP, J. Heldgård Petersen, c/o Ravn, 

Strandvejen 118, Hellerup, ex Oksbøl.
5973 - Henning Rasmussen, Søndergade 15,

Øster Marie, ex Nyker.
6090 - Gunnar Frøssing, Torpensvang 14, Humlebæk,

ex Hjørring.
6091 - Alwi Hansen, Jernbanegade 4, Esbjerg,

ex Tønder.

6110 - OZ6FO. F Olsen, Hillerødgade 28. 4 .
Kbh. N.. ex Hjørring.

6130 - H. Madsen. A. N. Hansens Alle 22.
Hellerup. lokal.

6148 - MHe. 290374, Johansen. Esk. 721.
flyvestation Værløse, ex soldat.

6184 - J. Hojgaard Jensen. Ronningevej 33.
Langeskov, ex Rynkeby.

6233 - OZ9MA, A. Mathiesen. Mads Holmsvej 54.
Helsingør, ex Kappendrup.

6307 - OZ3AR. H. Andersen, RR4. box 32,
Edmonton Alta. Canada, ex Frederikslund. 

6368 - Hans Max Leest, Hundborgvej 42, Thisted, 
lokal.

6380 - L. Kassow, m t Anglo Mærsk, c/o A. P.
Møller, Kgs. Nytorv, Kbh. K., ex søen.

6470 - Werner Olsen, Grønskifte 13, Hvidovre pr.
Valby, ex soldat.

6558 - Hans Jørgen Rasmusen, Borgervej 31, 
Lyngby, lokal, u. afd.

6611 - Erl. H. Kristiansen, c/o A. Larsen, „Granly".
Højby F., ex Aarslev.

6619 - OZ6SM, fim. S. K. Mogensen, instrument
værkstedet, Hang. 4., F. S. N., Værløse, 
ex soldat.

6635 - John-Christian Nielsen. Sdr. Fasanvej 29, 2., 
Kbh. F., lokal.

6677 - OX3WTB, Wm. Bremer, Frederikshaab, 
Grønland, ex Kbh.
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*
Hovedbestyrelse:

Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, Skalborg 
255. Kasserer: OZ3FL, O. Havn Eriksen, Skolevej 11, 
Hasseris, Aalborg. Sekretær: OZ5GB, G. Bruun, Ark- 
turus Allé 26, Kastrup. Testudvalg: OZ2NU. Lands
kredsleder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, 
tlf. (dag) 6111. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerg- 
gaardsallé 63, Valby, Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen. 
Svenstrup, Korsør, Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, 
Huldbergs Allé 8, Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P-
H. Jacobsen, Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377. 
OZ3FM. Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 
2096. OZ1LF, L. L. Fialla, Aakjærsallé 11, Esbjerg. 

OZ2KH, P. K. Hansen, Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4.
Kassereren:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg.
QSL-Centralen:

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

Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg, 

vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker. 
Øvrige annoncer til OZ:

OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S.,
Amager 3664 v.

*
Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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