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Effektiv afskærmning
Konstruktionstips.
Af OZ7PL.
Det kan i mange tilfælde være af stor vær
di, at et apparat er afskærmet så effektivt, at
der ikke forekommer HF-udstråling af betyd
ning. I særdeleshed er dette vigtigt ved måle
sendere. Da der her forekommer HF-spændinger af størrelsesordenen 10 v, mens modta
geren, der tænkes undersøgt ved hjælp af
målesenderen, måske har en følsomhed på
nogle μV, er det nødvendigt, at afskærmnin
gen er yderst effektiv.
Al afskærmning er baseret på den kends
gerning, at gode ledere såsom kobber og alu
minium virker effektivt skærmende overfor
elektriske og magnetiske felter, hvis blot ma
terialetykkelsen er større end felternes ind
trængningsdybde. Ved at anbringe de udstrå
lende enheder inden i en lukket kasse med
tilstrækkelig stor vægtykkelse, kan der der
for opnås en fuldstændig afskærmning. Imid
lertid er det nødvendigt at føre ledninger ud
fra kassen, bl. a. til strømforsyning. Endvide
re skal afstemningsaksler føres ud, lige så vel
som der skal være et aftageligt låg, så at der
kan fås adgang til kassens indre ved rørud
skiftning og lign. For at afskærmningen un
der disse omstændigheder stadig kan være
effektiv, er det nødvendigt at tage hensyn til
nedenstående forhold. Først og fremmest skal
skærmkassen mekanisk være opbygget solidt;
samlinger bør foretages ved
lodning, ikke ved skruefor
bindelser. Ved låg, der fast
gøres ved skrueforbindelser,
skal der tages hensyn til, at
F t g f s k æ r m k a s s e m*a
otfogeixjt tag
overgangsmodstanden fra låg

til skærmkasse bliver mindst mulig. d.v.s.,der
skal være en tilstrækkelig stor anlægsflade. I
fig. 1 er vist konstruktionen af et låg, der ikke
skal fastgøres ved hjælp af skruer, men som
fastholdes af kanternes fjedervirkning. Selve
låget er opbygget af to fra hinanden isolerede
plader, af hvilke den inderste har forbindelse
med skærmkassens indvendige side igennem
den fjedrende kant, mens den yderste plade
har forbindelse med skærmkassens udvendige
side, ligeledes igennem en fjedrende kant.
Ved valget af stelpunkter for kredsløbet
inden i skærmkassen skal opmærksomheden
være henledt på, at skærmkassen ikke må
indgå i strømvejen som returleder. Der opnås
herved en reduktion af de strømme, som fly
der i skærmkassens vægge, hvilket medfører
en mærkbar formindskelse af den energi, der
ellers ville lække ud gennem montagehuller
og samlinger i skærmkassen. Alle stelpunkter
i kredsløbet skal derfor føres direkte til en
„isoleret stelskinne“, som så forbindes til
skærmkassen i et eneste punkt. Dette er vist
i fig. 2.
I tilfælde, hvor en
særdeles
god
af
skærmning er på
krævet, anvendes to
skærme, af hvilke
den ene opspændes
isoleret inden i den
anden og forbindes
til denne, et enkelt
sted. Se fig. 3. På F t g 2 anvendelse of„isoleret
stelsktnne'*i skærmkass*
denne måde er det
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muligt at forhindre
opståen af cirkula
tionsstrømme
mel
lem de to skærme.
Det skal i denne
forbindelse erindres,
Ftg J dobbeft sk mrmkosse
at aksler, som skal
føres ud gennem
den dobbelte skærmkasse, skal fremstilles
af isolerende materiale for ikke at skabe
uønskede metalliske forbindelser mellem den
ydre og den indre skærmkasse.
For at undgå uønsket udstråling fra skærm
kassen er det endvidere nødvendigt at ind
sætte filtre i alle ledninger, som føres ind i
skærmkassen. Filtrene opbygges sædvanligvis
som RC-filtre, og hvor der ikke kan tolereres
spændingsfald over filtrene, opbygges disse
som LC-filtre. Se fig. 4. I sidstnævnte tilfælde kan det være nødven
digt at foretage en af
skærmning af drosselspo
len, så at et evt. forekom
mende magnetfelt inden i
skærmkassen ikke skal in
ducere en spænding i drosselsnolen. Er der tale om
høje frekvenser, kan serieleddet (R eller L)
erstattes med et ferroxcuberør af kvalitet 3B,
som trækkes ind over ledningen. Man bør her
anvende en isoleret ledning, da ferroxcube i
nogen grad er elektrisk ledende, hvorved der
evt. kan optræde afledning. Større filtervirk
ning opnås ved at anbringe flere filtre efter
hinanden, idet de enkelte sektioner skærmes
fra hinanden. Se fig. 5. Gennemføringskon

Boganmeldelser
☆
Fra forlaget „INTRAPRESS“ har vi fået tilsendt
INTRAPRESS-Nyt nr. 1. Dette hefte tilsendes en
hver interesseret ved henvendelse til firmaet, adres
se Husumgade 2, København N. Bladet indeholder
en fortegnelse over den bedste faglitteratur inden
for emnerne, RADIO, FM, TV, Magnettoneteknik,
Flektroteknik m. m.
Vi har fra samme firma til anmeldelse og gen
nemsyn fået tilsendt et antal af de kendte, små
tyske bøger af serien RADIO PRAKTIKER BÜCHEREI. De fås som enkelte, dobbelte eller tredobbelte
bøger med henholdsvis 64, 128 og 192 sider, og seri
en omfatter 65 bøger ialt. Vi skal her omtale føl
gende:
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densatorer er særdeles vel
egnede ved opbygning af
disse filtre.
Som sidste punkt ved kon
struktionen af den helt tætte
skærmkasse skal omtales,' ? s
^
hvorledes HF-udstråling ved akseludføringer
på ret simpel vis kan forhindres. Som aksel
materiale anvendes en 6° mm keramisk stav.
evt. af nylon el. lign., der føres igennem et til
skærmvæggen fastloddet rør. Se fig. 6. Rorets
indvendige
diameter
er
blot lidt større end aksel
diameteren 6 mm og så
ledes lille i forhold til en
halv bølgelængde. Dette
arrangement
virker
som
en såkaldt bølgelederattenuator, og det viser sig,
at en tilstrækkelig stor dæmpning opnås, så
fremt rørets længde er 5—6 gange diamete
ren, altså 30—40 mm.
En lignende foranstaltning træffes ved ven
tilationshuller
og
skruetrækkerjusteringshul
ler. Se fig. 7.
Hvis de ovenfor omtalte
retningslinier følges, skulle
der kunne opnås en god af
skærmning.
Afskærmnin
gens effektivitet kan let
undersøges, hvis en følsom
modtager, afstemt til den
pågældende frekvens, er til
rådighed. En pickup-spole
med 3—4 vindinger forbindes via et koaksialkabel til modtagerens indgang, hvorefter pick
up-spolen nærmes skærmkassen eller lednin
gerne, der fører ud fra denne. Hvis der skulle
forekomme utætheder, kan disse let lokaliseser, således at en afhjælpning kan foretages.
Nr. 6. Herbert G. Mende.
Antennen fur Rundfunk und UKW-Empfang.
Der findes heri omtale hovedsageligt af antenner
til UKW-brug, dog også megen anden antenneteori.
Der er heri bl. a. nogle ganske udmærkede ske
maer over de forskellige antenneformer, også de
af amatører anvendte med formler for udregning
af antennernes forskellige data. — Måske mere in
teressant for amatøren er vel nok
Nr. 44. Werner W. Diefenbach.
Kurzwellen-Amateurantennen fur Sendung
und Empfang.
Vi får her først en grundig gennemgang af an
tenneteori og derefter beskrivelse af de almindelige
antenner til amatørbrug. Dernæst kapitler om beam-antenner, tilkobling af antenner til senderen,
strålingsdiagrammer m. m. og til slut nogle rent
praktiske vink om antennekonstruktion i alminde
lighed. Det er en utrolig masse antennestof, som
forfatteren har fået puttet ind i de 64 sider.

Transistorteknik III
Ved B. Johansen, OZ7AQ.
(Fortsat)
Udgangsforstærker.
Når vi skal bruge transistoren som ud
gangsforstærker, ønsker vi at få så stor ud
gangseffekt som muligt, hvorfor vi bruger en
Fig. 9
Klasse A-udgangsforstærker

udgangstransformer, som fig. 9 viser. Den be
lastningsmodstand, der giver mest udgangs
effekt ved fuld udstyring viser sig at være
meget nær R b = V c /I c , hvor V er kollektorjævnspændingen, der her er omtrent lig
med
batterispændingen,
når
transformerens
ohmske primærmodstand er lille. Ic er den
valgte kollektorjævnstrøm, der ikke må være
så stor, at kollektortabet Pc — Vc* Ic over
skrides. Kollektorspændingen Vc må højst
vælges halv så stor som den af fabrikanten
opgivne kollektorspidsspænding, da kollektoren ved fuld udstyring svinger mellem næsten
nul og det dobbelte af jævnspændingen.
Bliver kollektorspændingen for stor, sker
der i grænsefladen mellem basis og kollektor
en slags overslag, noget i retning af gnist
overslag mellem to poler i luft; den spænding,
ved hvilken dette finder sted, kaldes zenerspændingen. Når strømmen begrænses, behøv r der ikke ske nogen varig skade, men fin
des ingen væsentlig modstand i kredsløbet,

kan transistoren blive ødelagt. Samme fæno
men optræder også med krystaldioder.
Virkningsgraden
af
transistor-udgangsfor
stærkeren er meget nær det teoretisk højest
opnåelige for en klasse A-forstærker — 50 %.
I praksis kan nås ca. 49 %.
50 % virkningsgrad betyder, at halvdelen
af den fra batteriet tilførte effekt (input) går
til nyttig udgangseffekt og halvdelen til kollektortab ved fuld udstyring. I hviletilstanden
går hele input til tab. Vælger vi en transistor
som Philips OC71 med kollektortab 25 mW,
må Vc * Ic altså højst være 25 mW. Ved fuld
udstyring får vi ca. halvdelen, 12,5 mW ud i
belastningen. Dette er meget rigeligt til en
hovedtelefon, men utilstrækkeligt til at træk
ke en højttaler. Benyttes to 50 mW-transistorer OC72 i klasse B, hvor virkningsgraden
kan blive op til 68 °/o, kan man let få et par
hundrede milliwatt ud, hvilket er tilstrække
ligt f. eks. til udgangstrinet i en kommunika
tionsmodtager.
Transistorer har store fordele fremfor elek
tronrøret, især betyder bortfaldet af glødestrømmen og muligheden for drift ved ganske
lave spændinger, at det er økonomisk fordel
agtigt at anvende tørbatterier som strømfor
syning. Hertil kommer transistorens ringe
størrelse og vægt, store robusthed og lange
levetid. Sidstnævnte egenskab betyder, at det
næppe nogensinde bliver nødvendigt at ud-

Nr. 49. H. F. Steinhauser
UKW-Hand-Sprechfunk-Baubuch.
Der omtales her konstruktionen af et komplet
transportabelt 2 meter anlæg i „lommeformat“. Der
er ikke megen teori i bogen, det er med vilje und
gået, men derimod er selve den praktiske kon
struktion af anlæget meget grundigt gennemgået.

struktionstegninger og planer. Det er bøger, som
såvel begyndere som viderekomne kan tage fat
på, der vil altid være noget heri, der kan bruges.

Nr. 27/27a. Herbert G. Mende.
Rundfunkempfang ohne Røhren.
Vom Detektor zum Transistor.
Det er et dobbelthefte på 128 sider og indeholder
som titlen angiver en gennemgang af den „rørløse“
radioteknik. Vi går jo ind i „Transistortidsalderen“
nu, så bogen vil sikkert være meget aktuel. Det er
6. og 7. nyreviderede udgave, der foreligger.

Det er en gedigen håndbog på 255 sider. Med sine
ca. 300 diagrammer og tegninger samt mange fotos,
er den først og fremmest en teknisk bog, men tillige
bringer den som vore egne håndbøger en gennem
gang af hele amatørsagens organisation, amatør
trafikkens afvikling, eksempler af opgaver fra tyske
amatøreksaminer samt meget andet, så man kan
godt betegne den som en universalhåndbog for
kortbølgeamatører. Forfatteren er selv kortbølge
amatør gennem 25 år, så han ved, hvad han taler
om. Foruden en letfattelig gennemgang af teorien
for såvel sendere som modtagere, giver bogen en
mængde anvisninger på konstruktioner af såvel
sendere som modtagere, modulatorer, måleappara
ter og meget andet. Bogen koster kr. 28,80 i et
smukt lærredsbind.

Nr. 31/32 og nr. 66/67. H. F. Steinhauser.
Sender-Baubueh fiir Kurzwellen-Amateure.
1. og 2. del.
Det er to dobbelthefter, og de indeholder såvel
teori som praksis for den eksperimenterende ama
tør. Der er diagrammer over alt muligt deri, kon

Vi har endvidere fra samme firma modtaget:
Werner W. Diefenbach.
DIE KURZWELLEN. 4. oplag.
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skifte en transistor på grund af slid. Ved kon
tinuerlig drift, 24 timer i døgnet, 365 dage om
året. vil transistoren holde i 10 år! Anslås et
rors levetid til 3000 timer, må vi altså udskif
te røret 30 gange under samme betingelser.
Når vi også tager strømforbruget i betragt
ning, er det ikke vanskeligt at se, hvilken
enorm betydning transistoren får f. eks. for
telefonteknikken, hvor der jo bruges masser
af forstærkere, som skal være meget drift
sikre.
Set fra et amatørsynspunkt er levetiden
ikke afgørende, driftsikkerheden heller ikke
— måske enkelte anvendelser undtaget. Som
tidligere nævnt er de egenskaber ved transi
storen, der især gør den tiltrækkende for
amatøren den billige og lette strømforsyning
og den ringe varmeudvikling.
Transistoren har naturligvis også mangler.
Den væsentligste er den ret lave øvre grænse
frekvens.
Ved elektronrøret begrænses frekvensom
rådet som bekendt af, at elektronernes hastig
hed i vacuet mellem elektroderne ikke er
uendelig stor. Når den tid, det tager for en
elektron at bevæge sig fra katode til anode,
udgør en væsentlig del af en periode for sig
nalet, falder forstærkningen kragtigt. Dette
modvirkes ved reduktion, af elektrodeafstan
dene, og herved opnås ret let frekvensområ
der på op til flere hundrede MHz.
I PNP-transistoren foregår strømtranspor
ten ved hjælp af de positive „huller", der
ikke udmærker sig ved nogen synderlig stor
hurtighed, især ikke når de befinder sig i det
næsten feltfri basislag, hvor udbredelsen nær
mest sker ved diffusion.
Når den tid, det tager for et „hul" at kom
me gennem basis, ikke er forsvindende i for
hold til tiden for en svingning af signalspæn
dingen, er der ikke længere overensstemmelse
mellem antallet af „huller" ind og antallet
ud af basis i et givet øjeblik — resultatet er
nedsat forstærkning.
Vil man fremstille en højfrekvenstransistor,
må man altså sørge for, at basislaget bliver
så tyndt som muligt. Der findes mange for
skellige fremgangsmåder til at opnå dette, og
det er muligt at komme ned på en tykkelse
omkring 1μ (0,001 mm), hvorved grænsefre
kvenser på over 100 MHz kan nås, men de
vanskeligheder, dette medfører i produktio
nen, gør disse transistorer meget kostbare.
Desuden bliver det maksimalt tilladelige kollektortab ret lavt, så man må desværre nok
regne med, at effekttransistorer til højfre
kvens endnu ligger et godt stykke ude i frem
tiden.
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I NPX-transistoren besørges strømtranspor
ten af elektroner, der bevæger sig omkring
dobbelt så hurtigt som ..hullerne", hvorfor
en NPN-transistor med samme dimensioner
af basislaget som i en tilsvarende PNP-transistor automatisk får omtrent den dobbelte
grænsefrekvens. Når man så ikke udelukken
de benytter NPN-transistorer til HF. har dette
altså andre årsager, sandsynligvis produk
tionsvanskeligheder.
En mangel ved alle transistorer er, at deres
egenskaber varierer med temperaturen. Dette
betyder, at en transistorforstærkers forstærk
ning ændres, når temperaturen stiger eller
falder, hvilket dog i høj grad kan modvirkes
ved brug af modkobling. Ved almindelige
„indendørs" anvendelser kan man nok se stort
på dette ved de fleste anvendelser, men der
er en bestemt temperaturafhængig egenskab
ved transistoren, som det er klogt altid at
tage sine forholdsregler imod.
Giver man en germaniumdiode en fast for
spænding i .spærreretningen, og måler man
derefter
spærrestrømmen
ved
forskellige
temperaturer, vil man se, at den ikke er kon
stant.
Da basis og kollektor i transistoren jo ud
gør en diode, vil her også forekomme en tem
peraturafhængig
spærrestrøm,
der
kaldes
nulstrømmen, da det er den reststrøm, der
flyder, når emitterstrømmen er nul. Nul
strømmen betegnes Ico, er den stiger ca. 10
% for hver grad C temperaturen øges, d. v. s.
Ico fordobles for hver 10 o C temperaturstig
ning. Nulstrømmen er altid til stede, og ad
derer sig til den „normale" kollektorstrøm,
der frembringes ved at sende en strøm ind i
emitteren.
(fortsættes).

Erklæring fra HB
På sidste hovedbestyrelsesmøde fremlagdes
en skrivelse fra Aarhus-afdelingen, i hvilken
man beklagede, at referenten ikke i sit refe
rat af generalforsamlingen havde holdt sig til
kun at referere, men at han også havde givet
udtryk for personlige betragtninger, der kun
ne skade Aarhus-afdelingens omdømme.
I den anledning ønsker HB at udtale, at re
feratet udelukkende må stå for referentens
egen regning, og at den beklager det skete.
Da der fra flere sider var klaget over, at
referatet på adskillige punkter var mangel
fuldt eller misvisende, besluttede HB, at frem
tidige generalforsamlinger bliver optaget på
stålbånd, idet man ikke undervurderer van
skelighederne ved at referere en flere timers
debat tilfredsstillende.
OZ5GB.

Den supplerende tekniske prøve til A-Licensen (VI)
Ved OZ2KP.
I Fortsættelse af mine tidligere Artikler om
A-Prøven skal jeg i det følgende gennemgaa
Opgaverne fra Prøven den 25/11 56, idet jeg
haaber, at ikke alene de, der paatænker at
gaa op til Prøven, men ogsaa andre af OZ’s
Læsere i det følgende kan finde noget af In
teresse. Som sædvanligt skal jeg bemærke,
at Besvarelsen er givet saaledes, som jeg vilde
have udformet den, og ikke maa opfattes som
en officiel ,.Facitliste".
1)
Tegn Diagram af et Triode Udgangstrin
i en Sender med en dertil hørende push-pull
Anodemodulator (kun sidste Trin i Modulatoren tegnes). Udgangstrinet skal være indret
tet for link-kobling til Styretrinet.
Svar: Fig. 1.

Fig. l.

Da PA-Røret skal være en Triode, er det
for at undgaa Selvsving nødvendigt at bygge
Trinet med Neutrodynstabilisering. Foruden
den forlangte Link-Kobling til Exiteren er
der ogsaa indtegnet Link til Antenneafstem
ningsleddet, som er tænkt benyttet som en
ekstra Sikkerhed mod Udstraaling af højere
harmoniske.
2)
Modulationstransformatoren i Opstillin
gen i Opgave 1) har et Impedansomsætnings
forhold paa 1:4 (1000/4000 Ohm). Hvad er
Omsætningsforholdet for Vindingstallenes
Vedkommende? Hvorledes ville det indvirke
paa Senderens Lavfrekvens-Karakteristik
(Modulationsgraden som Funktion af Modula
tions-Frekvensen ved konstant Indgangs
spænding paa Modulatoren), hvis der anvend
tes en Transformator med samme Omsæt
ningsforhold, men beregnet for væsentlig
lavere Impedanser, f. Eks. 100/400 Ohm?
Svar: ad a) Omsætningsforholdet for Vin
dingstallene findes af Formlen

ad b) Da en Transformator ved væsentlig
lavere Impedanser end de til Formaalet kor
rekte vil have en betydelig lavere PrimærSelvinduktion end fornøden til at give Ud
gangsrørene i Modulatoren tilstrækkelig Be
lastning ved de laveste Modulationsfrekven
ser, vil disse blive gengivet forholdsvis for
svagt. Da Modulatorrørene arbejder praktisk
talt uden Belastning for de laveste Frekven
sers Vedkommende, vil det endvidere være
nødvendigt at afskære disse i For-Forstærke
ren for at forhindre Ødelæggelse af Modula
torrørene.
Kommentar: Den sidste Del af Svaret skul
de ikke være nødvendig for at give en kor
rekt Besvarelse af det stillede Spørgsmaal,
men er saa meget mere nødvendig at tage i
Betragtning, hvis nogen skulde have Lyst til
at efterprøve Spøgen i Praksis.
3)
Tegn Blokskema af en Superheterodynmodtager.
a) Anfør Oscillatorfrekvensen ved en Ind
gangsfrekvens paa 7 MHz, idet Mellemfre
kvensen er 465 kHz.
b) Hvad er Spejlfrekvensen ved den paa
gældende Indstilling af Modtageren?
c) Hvilke Forhold er bestemmende for
Dæmpningen af Spejlfrekvensen?
Svar: Se Fig. 2.

Fig. 2.

ad a) Her er to Muligheder at vælge imel
lem, nemlig 7 MHz + 465 kHz = 7465 kHz
eller 7 MHz - 465 kHz = 6535 kHz.
ad b) Tilsvarende ovenstaaende Svar maa
ogsaa herpaa gives to Svar, idet man erind
rer, at Spejlet altid ligger det dobbelte af MF
fra Signalet, altsaa henholdsvis 7 MHz + 930
kHz = 7930 kHz eller 7 MHz - 930 kHz =
6070 kHz.
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ad c) Spejlselektiviteten afhænger af Mod
tagerens Selektivitet for Blandingsroret, der
igen afhænger af Antallet af Signalkredse og
disses Godhed. Dette er en af Grundene til, at
der er valgt en Modtager med HF-Ror før
Blandingsrøret.
4) Udgangsrøret i en Sender er en Pentode.
der arbejder i Klasse C. Gitterstrømmen er
2 mA, Skærmgitterstrømmen 10 mA og Ano
destrømmen 50 mA. Der benyttes en Katode
modstand paa 200 Ohm.
a) Angiv Gitterstrømmens Retning gennem
Katodemodstanden?
b) Hvor stort er Spændingsfaldet over Ka
todemodstanden?
c) Hvor stor Effekt afsættes i Katodemod
standen?
Svar ad a) Gitterstrømmen gaar fra Katode
til Stel, altsaa samme Vej som Skærmgitterog Anodestrømmen.
ad b) (2 + 10 + 50) mA • 200 Ohm = 12,4
Volt.
ad c) 62 mA • 12, 4 Volt = 0,768 Watt.
5) En Spole paa 20 μH med en ohmsk Mod
stand paa 5 Ohm er serieforbundet med en
tabsfri Kondensator paa 500 pF.
a) Hvor stor er Kredsens Impedans ved
Resonans?
b) Hvad er Resonansfrekvensen i kHz?
(Der ses bort fra den ohmske Modstands Ind
virkning).
Svar ad a) I en Seriekreds ophæver ved
Resonans Induktansen og Kapacitansen hin
anden, og tilbage bliver kun den ohmske
Komponent, altsaa = 5 Ohm.
ad b) Indsætning i Resonansformlen:

ad b) Ifølge ovenstaaende vil det totale
Input med og uden Modulation forholde sig
til hinanden som 150 : 100. Da Antennemod
standen er konstant, vil ifølge Watt formlen
w = i 2 * r de to Strømstyrker forholde sig
som Kvadratroden af Effektforholdet, altsaa
som 1,5 : 1 = 1,224, altsaa er Antennestrøm
men steget 22,4 % i Forhold til Tilstanden
uden Modulation.
7) Hvorledes er den relative Risiko for
Radiofoniforstyrrelser ved AM, NFM og A 1
ved Anvendelse af samme Effekt? Nærmere
Begrundelse anføres.
Kommentar. Da der ikke i Spørgsmaalet er
anført, om der er tænkt paa Radiofonimod
tagere for AM eller FM, er det nødvendigt
at præcisere, at der ved Besvarelsen er regnet
med en normal AM Modtager. Svaret maa da
blive som fig.:
Risikoen er størst ved AM, hvor man reg
ner, at en Baggrundsstøj over 1 % vil blive
bemærket. For A 1 (CW) regner man med, at
10—12 °/o rytmiske Variationer i Modtagerens
Gengivelsesstyrke
ikke
bemærkes,
og
for
NFM, hvor Modtagerens Styrke kun forandres
i længere Perioder, regner man med, at Va
riationer op til ca. 30 °/o ikke bemærkes. Ved
Besvarelsen er der regnet med, at Amatør
senderen arbejder korrekt, og at der ikke kan
være Tale om Udsendelse af subharmoniske,
Splatter, Nøgleklik eller for stort Frekvens
sving.
8) En Senders Anodestrøm nøgles ved Hjælp
af et Relæ. Tegn Nøglefilter samt Relækreds
løbet med en dertil hørende Tørensretter til
Strømforsyning. Nøglen skal være absolut
ufarlig at berøre.
Svar: Se Fig. 3.

6)
Hvor stor en Del af den samlede Højfre
kvenseffekt er placeret i Sidebaandene ved
100 °/o sinusformet AM? Hvor mange °/o er
Antennestrømmen steget i Forhold til Til
standen uden Modulation? Forklar Udreg
ningerne.
ad a) Da der til Opnaaelse af 100 % Modu
lation AM kræves en Modulationseffekt paa
50 °/o af Anodeinputtet, og da Bærebølgen
ikke ændrer Styrke under Modulationen, kan
man sige, at Modulationseffekten ligger i
Sidebaandene, og at disse altsaa repræsente
rer 50 : (100 + 50) = 1/3 af den samlede HFEffekt.

9)
Tegn en Skitse over Radiobølgernes Ud
bredelse i HF-Omraadet. Forklar den saakaldte „skip distance".
næste side)
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Begyndersiden:

Modulationskontrol med magisk Øje
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.
Som lovet i Oktober Nummeret fortsætter
jeg denne Gang med at fortælle, hvorledes
„Øjet“ kan benyttes som Spids-Spændingsviser til Modulationskontrol. Jeg begynder
med AM ved Anodespændingsmodulation, og
for ikke at gøre denne Artikel for lang, tilla
der jeg mig at anmode mine Læsere om end
nu engang at gennemlæse mine Svar til APrøven i OZ Nr. 8, Pg. 160, Sp. Nr. 3 Fig. 4
og især OZ Nr. 7, Pg. 138, Sp. Nr. 1 Fig. 1.
Den nedenfor angivne Metode er baseret paa
sidstnævnte Forklaring og skulde efter min
Mening være tilstrækkelig til at klare den
„daglige" Modulationskontrol. At Oscillografen er den bedste, kan man vel ikke benægte,
men den her angivne skulde nu heller ikke
være at foragte.
Figuren viser „Øjet“ indkoblet som Rør
voltmeter
over
Modulations-Transformato
rens Sekundærvikling. Da denne Placering
nødvendiggør, at hele Opstillingen ligger paa
samme Spænding som den maksimale Anode
spænding, er det uomgængeligt nødvendigt,
at den monteres forsvarlig isoleret fra Stel
og utilgængelig for Berøring, ligesom den
maa have sin egen Strømforsyning. Et Eksem
pel paa, hvorledes denne kan arrangeres, er
derfor taget med i Figuren, og det bemærkes,
at Nettransformatorens Isolation til Primær
skal være absolut upaaklagelig og gennemslagssikker for mindst det dobbelte af den
anvendte Anodespænding. En anden Maade
Svar: Se Fig. 4. Bølger, der udstraales med
en større Vinkel til Jord-Tangenten end vist
ved B, gennemtrænger de ioniserede Lag og
gaar tabt i Verdensrummet. Vinkelen ved B
er den saakaldte kritiske Vinkel, og Bølger,
der udstraales under denne Vinkel, er dem,
der først naar tilbage til Jorden. Gøres Vinke

at klare dette Problem paa, er at anvende en
Trafo med en Primær passende til Glødespændingen
for
Højspændingsensretterrørene,
og tage Strømmen fra disses Glødestrøms-Trafo. Isolationen behøver da kun at skulle kun
ne holde for Spids-Værdien af Spændingerne
over Anodefilteret, og et eventuelt Gennem
slag vil ikke kunne faa katastrofale Følger.
Det havde været rart, om man havde kun
net lægge Forbindelserne til R f og + B om
vendt af de paa Fig. viste, idet det da vilde
være de negativt gaaende Halvperioder af
Modulationsspændingen
der
vilde
„lukke
Øjet“, men da hele Opstillingen derved vilde
komme til at „svæve" paa et LF-mæssigt me
get „varmt" Punkt, maa dette desværre fraraades. Grunden til det ønskelige i at kunne
anvende den modsatte Forbindelsesmaade
er
i~
iøvrigt den, at negativ Overmodulation giver
Splatter ved Klipning af Bærebølgen, medens
len mindre, øges Afstanden til Modtageren,
hvorfor det for DX er af Betydning at opnaa
„flad“ Udstraaling. Forbindelsen kan ogsaa
opnaas ved 2 eller flere Hop som antydet for
B. Skip distancen er Betegnelsen for det Omraade, der ligger fra den Grænse, hvor Jord
bølgen er forsvundet til den første Reflektion
indtræffer, se iøvrigt Figuren.
Som det ses, var Antallet af Spørgsmaal
denne Gang reduceret til 9, saaledes at 6 rig
tige altsaa skulde give „bestaaet". Sværheds
graden vil jeg som sædvanligt overlade mine
Læsere at bedømme. Jeg har haft Opgaverne
med paa Kursus, og Meningerne var mildt
sagt meget delte, men saaledes vil det vel
altid være. Jeg haaber, fremtidige Aspiranter
vil have Glæde af denne Gennemgang.
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positiv Overmodulation som Regel kun re
sulterer i en lettere, ofte næppe hørbar For
vrængning. Ved Modulation med Tale, kan
man desværre ikke regne med, at Udsvingene
i positiv og negativ Retning er lige store, og
hvis man, efter at have indreguleret sin Kon
trol som beskrevet i det følgende, paa anden
Maade (f. Eks, ved Laan af en Oscillograf)
konstaterer, at der indtræffer negativ Overmodulation før Øjet lukker, maa Tillednin
gerne
til
Modulations-Trafoens
Sekundær
side ombyttes hvorved Øjet vil komme til at
registrere den absolutte Maksimalværdi af
Modulations-Spændingen.
For at opnå en tilpas langsom Aabning af
Øjet, og dermed en rimelig Chance for at
konstatere om Grænsen er naaet, maa Gitter
komplekset dimensioneres med en rimelig
Tidskonstant. Vælger man f. Eks. C g = 0,1
uF og R g = 5 MΩ, bliver tk = 0,5 Sekund,
hvilket vil sige, at der hengaar ½ Sekund
fra en Impuls har lukket Øjet, til det har
aabnet sig saa meget som svarende til en
Spænding paa 37 °/o af Lukkespændingen.
Som Pot.meter kan enhver forhaandenværende Værdi fra 50 kΩ til 0,5 MΩ gøre Tjene
ste, idet Rp vælges passende dertil, som Ud
gangspunkt kan 5 MΩ være passende.
Justeringen foretages paa følgende Maade:
Cg kortsluttes og Rp forbindes midlertidigt
til O i Stedet for til Anodesiden af Modulations-Trafoen, Pot-meteret drejes helt ned,
og Senderen startes uden Modulation. Potmeteret drejes nu saa højt op, at Øjet netop
lukker. Pas paa Højspændingen, brug en lang
Skruetrækker af isolerende Materiale til at
indstille Pot-meteret med. Dette maa absolut
af Hensyn til Berøringsfaren være berøringssikkert indbygget og forsynet med Kærv til
Indstilling, saa man ikke fristes til at tage paa
Indstillingsknappen.
Hermed
er
Justeringen
tilendebragt og skal derefter ikke mere røres.
Senderen afbrydes ved Nettet, og naar man

DØDSFALD
Lørdag den 17. november afgik medlem nr. 6515,
Ejnar Skaarup, Kronprinsensgade 130, Esbjerg, ved
døden efter et langt og strengt sygeleje.
Skaarup blev medlem i vinteren 1956 og deltog i
teknisk kursus for opnåelse af licens, men måtte
hen på foråret opgive dette kursus, idet hans kræf
ter efterhånden kun lige kunne klare det daglige
arbejde som viceskoleinspektør, og da skolernes
sommerferie
begyndte,
blev
Skaarup
indlagt
på
sygehuset, hvorfra han altså ikke mere kom hjem.
Det var ikke længe, Skaarup fik glæde af sin ra
diointeresse, men vi, der gik på kursus med ham,
mindes ham som en god kammerat, der aldrig lod
læreren eller lærerens kundskaber skinne igennem,
men deltog i undervisningen på lige fod med os
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er sikker paa, at der ikke mere er Spænding
paa
Filterkondensatorerne
(husk
Bleederen)
fjernes Kortslutningen over C g og R fs Til
slutning lægges igen til Modulations-Trafoen
som vist.
Opstillingen er nu klar til at fungere som
Modulationskontrol, Pot-meteret er jo ind
stillet saaledes, at Øjet netop lukker for en
Spænding, der er lig Anodespændingen, og
da det i den viste Kobling fungerer som
Spids-Spændings-Viser, vil det under Brugen
altsaa lukke, naar Spids-Spændingen over
Modulations-Trafoens Sekundær er lig Ano
despændingen, og i saa Fald er iflg. Formlen
Pg. 138 m = 1 (100 %). Vil man være absolut
sikker paa ikke at overskride denne Grænse,
drejer man blot (uden Spænding paa) Potmeteret lidt højere op. Øjet vil da lukke ved
mindre end 100 % Modulation.
Tilsvarende Opstillinger kan anvendes ved
de andre gængse Former til Frembringelse
af AM, og jeg regner med, at man kan finde
ud af hvorledes paa Grundlag af ovenstaaende. Næste Gang skal jeg saa fortælle, hvorle
des man skal bære sig ad ved FM.
Til Slut vil jeg gerne takke for den Inter
esse, der er vist de første Artikler i denne
Serie, der har været baade Ros og Ris, men
jeg gentager mine Opfordringer om at skrive
til mig, hvis man har et eller andet Ønske om
Emner til Behandling, og husk saa pse Taalmodighed. En Indsender har bedt mig om
direkte Svar paa et Spørgsmaal, men da dette
muligvis vil have Interesse for flere, vil jeg
lige tage det med her. Spørgsmaalet lyder:
„Hvad er Rynkelak“, og jeg kan svare, at selv
om det synes at være ukendt paa Stedet, fin
des der flere Slags. Selv har jeg med udmær
ket Resultat benyttet A. Stellings Isblomstlak
Nr. 3125, der kan faas i flere Farver, og led
sages af udførlig Brugsanvisning. Den lokale
Farvehandler kan sikkert fremskaffe den paa
Bestilling.
andre, og vi mindes med taknemlighed den ufor,
glemmelige aften, han skaffede os i sin skoles fysik
lokale, hvor vi overværede mange morsomme og
interessante eksperimenter.
E. D. R. har ved Skaarups død mistet en god
amatørkammerat og et glimrende medlem, som vil
blive savnet i Esbjerg afdelingen.
Æret være hans minde.
OZ1LA.
JULELÆSNING!
Så længe lageret rækker, tilsendes gratis 2 eller
3 numre af AMATØR-RADIO (norsk) og QTC
(svensk). Bestilling på brevkort — og med EDRmedlemsnumret påført.
Kassereren, O. Havn Eriksen,
Skolevej 11, Aalborg.

TRAFFIC - DEPARTMENT
beretter
Traffic-manager: OZ2NTJ
Hertil 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
Ud til jule-test.
Med den jævnt gode deltagelse, der har været i
årets forskellige tester, skulle der være mulighed
for den helt store tilslutning til årets jule-test. Den
ne test er den mest traditionsrige, vi har, og både
du og jeg skal ha’ udvekslet sæsonhilsner denne
dag. Derfor på gensyn i juletesten.
Regler:
Testen afholdes 2. juledag den 26. december, og
testperioderne bliver:
Telefoni:
Kl. 08,15 til 09,15 og 15,30 til 16,30 DNT.
Telegrafi: Kl. 09,30 til 10,30 og 16,45 til 17,45 DNT.
Testen er delt i en telefoniklasse og en telegrafi
klasse, der bedømmes hver for sig.
Kun 80 m båndet må benyttes, og det opdeles så
ledes:
Telefoni: 3695 til 3795 kHz.
Telegrafi: 3500 til 3600 kHz.
Der tillades en QSO med hver station i hver test
periode. I telefoniklassen udveksles der 4-cifrede
kontrolgrupper, hvor de første 2 cifre angiver R- og
S-rapport, medens de to sidste angiver QSO-nummer begyndende med 01 for første QSO.
I telegrafiklassen anvendes 5-cifrede kontrolgrup
per, hvoraf de tre første angiver RST-rapport og de
to sidste QSO-nr — som for telefoni.
Hver rigtig gruppe giver eet point, en komplet
QSO altså to points til hver af deltagerne.
Samtidig udskrives en aflytningstest for ikke-licenserede medlemmer, hvor det gælder om at af
lytte flest mulige QSO’er og rapportere de af begge
stationer afgivne kontrolgrupper.
Logs skal for såvel sender- som lytteramatører
indeholde: Tid, call, afsendt og modtaget kontrol
gruppe samt tom rubrik for Tr. Dept.s bemærknin
ger. Desuden skal logs foroven angive den pågæl
dende stations call og QTH samt stationsbeskrivelse.
Alt dette kan opfyldes ved anvendelse af de af
EDR’s Tr. Dept. anerkendte logblade, der fås hos
boghandler Ahrent Flensborg, Ringsted.
Logs må som seneste poststemplingsdato bære 30.
december 1956 og sendes til EDR’s Tr. Dept. Box
335, Aalborg.
Præmier: EDR’s diplombog til vinderen i hver
klasse samt EDR’s diplom til de 3 bedste i hver
klasse.
Resultatet offentliggøres i OZ for januar 1957.
God test — OZ2NU.
N.R.A.U.-TESTEN 1957
E. D. R. indbyder hermed til nordisk landskamp
på basis af N.R.A.U.-testen 1957.
Denne afholdes efterfølgende regler:
1. Tider: Lørdag d. 12. jan. 1957 kl. 14.00—16.00 GMT
kl. 22.00—24.00 GMT
Søndag d. 13. jan. 1957 kl. 06.00—08.00 GMT
kl. 14.00—16.00 GMT

2. Bånd: 3,5 og 7 mc/s.
3. Telefoni og CW kan benyttes efter behag, men
testen er ikke opdelt i klasser efter kommunika
tionsform.
4. Opkald: NRAU de ... .
5. Kodegrupper: Der anvendes coder af typen: 09579
KARLO, hvor de to første cifre angiver forbin
delsen løbende nr., og de tre sidste RST-rapporten. Ingen deltager må anvende tallet 01 som nr.
på første QSO, et hvilket som helst andet tal kan
anvendes i stedet.
Når nr. 99 passeres, får næste QSO nr. 00 og
derefter 01, 02 o. s. v.
Bogstavgruppen består af fem tilfældig valgte
bogstaver (Bogstaverne Æ, Ø og Å må ikke an
vendes) og sendes ved første QSO. Ved næste QSO
sendes den bogstavgruppe, man modtog fra den
sidst kontaktede station. Er en bogstavgruppe ikke
blevet modtaget ok, sender man i stedet den grup
pe, man fik i den forudgående QSO.
6. Points-beregning:
I hver test-periode tæller kun een QSO med
samme station på hvert af de to bånd. Krydsbånds-QSO og QSO med stationer i eget land tæl
ler ikke i testen. Hver godkendt sendt og modta
get melding giver eet point. Hver QSO kan såle
des give 2 points.
Deltagere, der har haft kontakt med en station,
der ikke har indsendt log, får eet point tilskrevet,
forudsat at også andre stationer rapporterer, at
de har haft QSO med den pågældende station.
Landskamps-resultatets beregning: For at kun
ne beregne de deltagende landes slutresultat, for
udsættes det, at 4 % af de senderamatører, der er
tilsluttet
det
pågældende
lands
amatørforening
deltager i testen. (OX- og OY-stationerne regnes
sammen med OZ-stationerne).
Hvert lands samlede pointstal divideres med 4
%-tallet,
hvorved
landets
endelige
testresultat
fremkommer.
7. Præmier: Vandrepokal til den sejrende forening,
medens de tre bedste i hvert land får diplom.
8. Logs: Loggene fra NRAU-testen skal sendes til
EDR’s Tr. Department, box 335, Aalborg med sene
ste poststemplingsdato: 23. jan. 1957. Loggene skal
være skrevet på autoriserede logblade. I tilfælde
af pointslighed bliver logføringen afgørende for
den enkeltes placering.
9. Resultatet: Testens resultat vil blive tilsendt de
respektive foreninger til offentliggørelse i disses
medlemsblade. Resultaterne vil blive sendt såle
des, at de er fremme ca. 1. februar 1957.
For E. D. R.
Børge Petersen, OZ2NU.
WAEDC 1956/57.
Desværre tillader de ret omfattende regler for
denne contest ikke, at vi påny bringer dem i deres
helhed her i „OZ“, hvorfor vi i den udstrækning,
det har været os muligt, har sendt originale tysk
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sprogede trykte regler til interesserede testdeltagere
og må iøvrigt henvise andre interesserede til at
rekvirere sådanne regler på følgende adresse:
D. A. R. C. — DX-Bureau. Fuchsienweg 51.
Berlin — Rudow. Germany.
Dog skal vi oplyse, at testen har følgende perioder:
Fone: 1. halvperiode:
12.00 GMT 8. decbr. 1956 til 24.00 9. decbr. 1956.
2. halvperiode:
12 00 GMT 19. januar 1957 til 24.00 20. januar 1957.
CW: 1. halvperiode:
12.09 GMT 5. januar 1957 til 24.00 6. januar 1957.
2. halvperiode:
12.00 GMT 6. april 1957 til 24.00 7. april 1957.
og at reglerne iøvrigt kan findes i juli. august og
september nr. af „OZ“ for 1955.
DLD — Tysklands-diplomet.
Derimod føler vi trang til at give plads for om
talen af et diplom, der fremover i lange tider vil
give beskæftigelse til den. der vil stræbe efter at
opnå det.
Det drejer sig om det nye ,.DLD“ — Tysklands
diplomet — og reglerne herfor er følgende:
1. Tysklands-diplomet (DLD) blev indstiftet den
1.9.1956 af Deutschen Amateur Radio Club e. V.
(DARC) for at fremme amatørradioforbindelserne
med tyske amatører og i særdeleshed for at frem
me amatøraktiviteten på 80 m båndet. Forvalt
ningen og udgivelsen af ..DLD -1 ligger i hænder
ne på „DLD“.
2. „DLD“ kan ansøges af såvel tyske som uden
landske amatører, forsåvidt disse er i besiddelse
af en officiel sendelicens.
3. „DLD“-diplomet er delt i tre klasser:
„DLD 100“
„DLD 150“
„DLD 200“
4. Tyske radioamatører kan kun opnå „DLD“-diplomet for forbindelser på 80 m båndet.
5. Europæiske radioamatører kan kun opnå „DLD“diplomet i dets forskellige klasser ved forbindel
ser på 80 og 40 m båndene.
6. Radioamatører udenfor Europa kan opnå „DLD“diplomet i dets forskellige klasser gennem for
bindelser på alle amatørbånd.
7. Kommunikationstyper: Al eller A3 eller blandet.
8. For „DLD“ tæller alle forbindelser efter 1.1.1956.
Forbindelser indenfor rammerne af DARC ar
rangerede tester tæller til „DLD“.
9. Godkendte bliver kun QSL-kort, der er mærkede
med det pågældende DOK nr.
10. Endvidere godkendes kun QSL-kort med mindste
rapporter på RST 338 henh. Q3, S3.
11. „DLD“ tildeles, når ansøgeren ved indsendelse
af 100 QSL-kort beviser, at han har haft for
bindelse med 100 stationer med forskellige DOK’s
og DM-distrikter. Tilsvarende gælder for „DLD
150“ og „DLD 200“, hvor henholdsvis 150 og 200
forskellige distriktsbekræftelser skal forelægges.
Tyske radioamatører giver til lettelse for deres
QSO-partner deres pågældende DOK nr. eller
DM-distrikt.
Hvert
DM-distrikt
svarer
til
et
DOK-point.
12. DOK-liste er DARC’s samtlige OV-liste.
(Denne kan ved indsendelse af 2 stk. 12 øres
frimærker rekvireres fra EDR’s Tr. Dept., box
335, Aalborg).
13. DE’s eller andre lytterstationer kan på tilsva
rende måde opnå et særligt „DLD“.
14. Afgiften for „DLD“ i hver klasse åndrager DM
2.50. Udland — 10 IRC’s. (Tr. Dept. anbefaler evt.
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ansøgere at indkøbe checks på det angivne beløb
i s. f. anvendelse af IRC's).
Bearbejdningen af ,. DLD'-ansøgninger sker
Vesttyskland indbefattet Saarland af ledelsen for
EMC. DM-området og udlandet af DX-Bureauet.
Norddeutsehe Rundfunk
meddeler til EDR, at den udsender sit 1. program
dagligt over kortbølgestationerne på
6075 kHz — 49.38 m
og 3970 kHz — 75,57 m
Begge stationer er placeret i Norden Osterloog
(Ostfriesland) og styrken på stationen 6075 kHz 49.38 m blev med virkning fra 1. oktober 1956 for
højet til 20 kW.
Som det fremgår af talrige hertil indgåede rap
porter. går i almindelighed godt igennem. Vi vil
være Dem taknemlig, såfremt De vil gøre de kort
bølgeamatører. der er medlemmer af Deres forening,
opmærksomme på denne mulighed. Alle til os ind
sendte lytterrapporter tilføres vor tekniske kon
trolstatistik, ligesom de vil blive besvarede. Vi tak
ker Dem på forhånd for Deres besvær og forbliver
med venlige hilsner
Norddeutscher Rundfunk.
sign. Curt Weber.
The Wolverine Award
udstedes til enhver, som sender en detaljeret log
udvisende dato. call, rst. etc. vedr. QSO med mindst
25 af 83 counties i Michigan.
Diplomet er i modsætning til de fleste andre ame
rikanske diplomer meget stilfuldt.
Afgiften er 4 IRC’s. — Ansøgning gennem Tr.
Dept.
Liste over 83 counties er endnu ikke indgået, men
oplysning herom vil senere tilgå læserne.
Savner du QSL fra
Ex VS4CT, VS5CT, ZC5CT, så er adr. nu: P. Green,
115, Moulsham Drive, Chelmsford, England.
Ex VS1GN - VS5BD - VS5BS - ZC5GN, er adr.:
G. M. Stone. West View Cottage, Freshford, North
Bath. Somerset, England.
Ex VS5KU - ZC5KU, er adr.: R. M. Herbert. 17.
Selcroft Rd. Purley, Surrey, England.
Ex ZC5CA, er adr.: I. Harris. 24. Braid Hiils Road.
Edinburg.
WXHS.
Vi har tidligere kort omtalt et diplom fra Hagen
Radio Club og er nu i stand til at give de nøjagtige
regler, som følger her:
1. OV „Hagener Sendeamateure“ har besluttet at
udsende et „WXHS-Diplom“ opnåeligt af amatø
rer fra hele verden.
2. Ansøgere fra Europa (bortset fra DL, DJ) skal
fremsende
beviste
forbindelser
med
mindst
5
Hagener amatører.
3. Enhver forbindelse med den samme amatør i
Hagen på 3 forskellige bånd tæller et ekstra
point.
4. Forbindelser kan gennemføres på alle tilladte
amatørbånd 3,5-7-14-21-28-144 mc i CW eller fone.
5. Afgift: 2 IRC’s.
6. Ansøgninger må indeholde QSL eller anden skrift
lig bekræftelse på de krævede forbindelser så
velsom en liste over forbindelserne, dato, bånd,
calls, cw eller fone, og sendes til Tr. Dept.
7. Forskellige Hagener amatører:
DL1MK - 1ML - 1MN - 1MQ - 1MR - IMS - 1MT
- 1NS - IRS - 3IM - 6BB - 6BI - 9NU - DJ2FV
- 3NS - 3NT - 3NW - DL9CC.

DL3YBA, Burgdorf
onsker iflg. DL-QTC nr. 10. oktober 1956, brænden
de en aftale med en OZ-SM og ON-station på 2 m,
som mindst ligger i en afstand af 500 km. — Hvem
er beredt?
OZ2N og OZ7BO
nævnes i en rapport fra ZSL5PG. A. Lausecker.
P. O. Box 67, Paulpietersburg/Natal - S. Afrika, der
lytter en del på 80 m og som den 31. juli hørte
DJ2XQ med 439 kalde CQ, samt DL6XT med 449
i QSO med DJ1DI, der var 339. Endvidere hørte
han først OZ2N og senere OZ7BO i QSO med
SP9KA.
Den
pågældende
sydafrikanske
lytteramatør
er
nu interesseret i at vide, hvilke antenner, der er
anvendt på de forskellige stationer, siden de går så
godt igennem til S. Afrika.
Den flatterende side.
Sidst omtalte vi vort standpunkt til amatør-assi
stance ved fremskaffelse af medicinhjælp, og her
er vi med støtte af DL-QTC nr. 11 i stand til at
vise den flatterende side af sagen:
I sidste minut . . .
erfarer vi, at Hans Wieser, DJ2NR i Konstanz på
den IV. internationale Trafikkongres i Genua vil
modtage
Christoph-Kolumbusprisen
for
Radio-ama
tører.
Denne udmærkelse tildeles ham, fordi han i jan.
i år skaffede et stærkt eftersøgt medikament, der
reddede livet for en alvorlig syg italiensk dreng
i Padua.
(samme nr. af DL-QTC anvender iøvrigt en
side til omtale af et andet tilfælde af amatørhjælp).
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Midt-øst situationen.
„Short Wave Magazine“ modtog, netop som no
vember-udgaven gik i trykken, meddelelse om, at
SU, YI, ZC4 og 4X4 stationer havde modtaget for
bud mod at udøve amatør-aktivitet. Det er muligt,
at dette „close-down,, vil blive udvidet til at om
fatte alle Midt-øst amatører.
Hurtig QSL-service.
SM5DO spadserede ind i W2KPU’s New York kon
tor fire dage efter at have haft QSO med ham og
afleverede QSL og stationsfoto. 5DO undskyldte sig
med, at dårligt vejr havde forsinket ham en dag.
Turist-licenser i Tyskland.
Det meddeles, at de tyske myndigheder vil ud
stede midlertidige licenser til enhver besøgende
fremmed amatør, som allerede indehaver et licens
i sit hjemland. Call-signs udstedte til besøgende
amatører vil ske i DJØ-serien, således at man altid
vil kunne kende sådanne stationer som besøgende.
DL-myndighederne må gratuleres til denne be
slutning, som følger efter henstilling fra D. A. R. C.,
den tyske amatør-organisation. G2DHV bærer som
den første call’et DJ0AA.
Det må håbes, at andre landes myndigheder vil
følge den samme vej fremover og gøre brug af til
svarende oplivende politik overfor besøgende ama
tører.
„YASME“.
Frank, VK9FN, i Port Moresby opfangede et nød
signal fra Danny Weil, da hans yacht „YASME“ fik
maskinskade i det oprørte hav syd for New Guineas
hovedland.

Frank kontaktede Civil Aviation Department i
Port Moresby, som sendte en „launch“ til hjælp for
Danny.
Og så sluttede eventyret.
„YASME“ var i stand til at forlade Port Moresby
i sødygtig stand henimod midten af oktober. Og
derefter kom den 24. oktober nyheden, at yachten
var strandet på et rev 200 miles fra Port Moresby.
Denne gang var det en VK2, der hørte call’et om
øjeblikkelig hjælp. En Lincoln maskine fra R. A.
A. F. blev sendt ud for at finde ham, hvilket hurtigt
lykkedes, og en gummibåd blev kastet ned til ham.
En Catalina flyvebåd sendtes derefter ud og tog
Danny Weil ombord. Han blev fløjet tilbage til
Port Moresby den 25. oktober, og „YASME“ blev
ladt tilbage og forliste totalt på New Guinea-revet.
I løbet af seks uger blev Danny Weils liv to gange
reddet gennem amatør radio.
Israel Amateur Radio Club meddeler:
Til alle nationale Amatør Radio Org.
Vi vil være meget taknemlige, såfremt De vil
meddele følgende til Deres medlemmer.
I. A. R. C. er ganske klar over den dårlige QSLudveksling fra Israel, hvilket skyldes de høje pri
ser på QSL-card her i landet.
Med dette som baggrund, og for at gøre det mu
ligt for amatører ude om i verden at opnå 4X4 =
16-diplomet, er det blevet besluttet, at en liste over
forbindelserne med calls og alle andre nødvendige
oplysninger, såsom dato, tid, bånd og rapport, vil
blive godkendte i s. QSL-kort.
Denne liste vil blive kontrolleret her. og hvis den
findes korrekt, vil dipi. blive udstedt til ansøgeren.
For at dække porto og andre omkostninger vil fri
mærker, brugte eller ubrugte, der har en filatelistisk
værdi svarende til USA $ 0,50, blive godkendte i s.
for IRC’s.
1ARC, Awards Manager.
Månedens diplomoversigt:
Nr. 96. OZ7PH ansøger om C. d. M.
„ 134. OZ2FR ansøger om G. VHF.
„ 136. OZ2IZ ansøger om G. VHF.
„ 145. OZ2NU ansøger om to stickers for WGSA.
„ 154. OZ9DX ansøger om WBE.
„ 157. OZ7SN ansøger om XXXl-Barcelona.
„ 161. OK1-0011942 ansøger om HAC. Japan.
„ 168. OZ9PP ansøger om WBE.
„ 172. OZ7QP ansøger om C. d. M.
„ 176. Udgået.
„ 177. OZ2NU ansøger om WOSA, Antwerp.
„ 178. OZ6HS ansøger om WAYUR, Jugoslavia.
„ 179. OZ4FA har modtaget WAC.
„ 180. OZ4FA ansøger om WBE.
„ 183. OZ7OF har modtaget WAC.
„ 184. OZ3Y ansøger om WAE III. Fone.
„ 185. OZ8QW har modtaget WASM I nr. 780.
„ 186. OZ1LA ansøger om Endos. til Country Club.
„ 187. OZ5Z ansøger om Endos. tilDXCC.
„ 188 .OZ5Z ansøger om WBE.
„ 189. OZ5Z ansøger om C. A. A.
„ 190. OZ4XX har modtaget WASM I.
„ 191. OZ7KP ansøger om WAC.
„ 192. OZ2NU ansøger om OK-100.
„ 193. OZ2NU ansøger om WXHS.
„ 194. OZ5JE ansøger om OHA.
„ 195. OZ5PA ansøger om WAE II.
Tr. Dept. lykønsker med det opnåede og ønsker
held og lykke med det ansøgte.
OZ2NU.
Single sideband.
ZL3AA melder bl. a. om single sideband QSO’s
med 7T og 3EA.
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Well, jeg kan glæde alle med, at der dennegang
er livstegn fra Peter, OZ7PH, der i et brev fortæl
ler, at han har været hjemme siden 2. november,
og at det nu går fremad, selvom det stadigt er småt
med kræfterne. Men fremad går det, også med hu
møret. og hertil har ikke mindst de mange hilsner
og blomster fra DX-jægerens læsere samt deres
besøg hos ham på hospitalet haft en god indflydelse
på, og det sender 7PII en varm tak for.
7PH har, når dette skrives, endnu ikke været i
luften. Senderen står en etage højere, og der er
mange trapper derop. Men det kommer nok. Det
samme gælder for en 15 m beam, der ligger halv
færdig nede i haven (det skulle vel være muligt for
et par nærboende mænd at gøre den helt færdig?
Red.).
Kan 7PH således for tiden ikke sende på anden
måde, så sender han gennem disse linier 1000 hils
ner og tak.
3,5 mc/s. CW:
OZ4PM: Y07DL - YU2FVW samt hele Nordeuropa.
DR 1055: UP2KBC - AP, som er et nyt land, samt
9S4AX og PI1RRS.
7 mc/s. CW:
OZ4PM: W2WUK, W2YTH, UI8KAA samt UB5 +
hele Europa.
OZ4ST: UL7DA - UQ2 - UA3.
OZ7CF: W2BCR - W3BVN - W3TMZ, 3V8KS,
CT1JL, OY1R og IlBNU/Trieste.
14 mc/s. CW:
OZ4PM:
Wl-2-3-4-5-6-7-8-9-0. JA, PY, VS1,
VE7ANQ/8 (Arctic) OX3UD, AP2, UR2, UC2, FA9,
UQ2, UP2, KL7, VS6, KP4 og UA9.
OZ4ST: ZL2FI, KH6KG, UA6, UB5 + W.
OZ7BG: VP2LU (Windwards) som land nr. 216.
DR 1055: HR3EW - ZS6AAM - ZE3JL - EA8BK.
DR 1056: UL7BC - FB8ZZ - UR2AO - FE8AG (ialt
hørt 178 lande).
14 mc/s. Fone:
OZ4PM: UR2, UA1 og OY2Z.
OZ5KQ: KH6BX, ZK1BS, VE1EI, VE5LM, KL7BVY,
KL7BJD, KL7FAF, KL7BEW, VK3WL + W2-3-4-56-7-8-9-0.
DR 1055: F9WT/FC som nyt land. VP6AL, 6FO EA8AY - TI2PP - HH2W - C02RU, 4CV (isks of
Pines) ZE1GD.
21 mc/s. CW:
DR 1055: VU2HF - KR6SF - ST2NG - VQ2AS,
2GR - VK2GV - VK3ALZ - KP4CC.
DR 1056: XW8AB - CR7BS - UP2KAA. KAB FK8AO - UJ8AF.
21 mc/s. Fone:
DR 1055: KG6AGO (nyt land) - 4S7AD - ZS1GO ZS1YQ - OQ6AZ - ZL1AOD - ZL4HE.
28 mc/s. Fone:
OZ3SK: CR9AL - EL12H - HC1FS - UA9CM VP2JC - VQ3ES alle som nye lande samt desuden
CO - CX1, 4 - FA - FB8 - HBp - Il - IT1 - LU PY - VE1, 2, 3 - VK5, 6 - VS6 - W1 - O - ZB1 ZE - ZS1 - 6 - 4X4 - 5A2 samt F3UR/MM - K2BJB/
MM - W7CI/MM.
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DR 1055: VQ2DC. 2AT - ZS3G - DUIOR som r.ve
lande samt OQ5RU - ZC4RT - 4IP. ZD4BR - ZE6JV
- EA9AA - KP4TC. Dette giver ialt 142 hørte lande.
Så er posen tom for denne gang.
Hilsen 2NU.

UK7 afholder „Julhålsningstest“ paa 144 Mc den
26. December fra 09:00—12:00 DNT. Reglerne for
Kodeudveksling og Pointsberegning er de sædvan
lige (Antal QSO x Antal Kilometer). Logs indsendes
senest 15. Januar til SM7BE, Åke Lindvall, Tullgatan 5 A. Lund.
Ovenstaaende
Meddelelse
er
modtaget
fra
SM7BOR, der samtidig beretter, at det for Tiden
staar lidt sløjt til med Aktiviteten i SM7. Men
eftersom Motorkørsel er forbudt i Weekenden paa
den anden Side af Sundet, er der nu praktisk talt
QRM-frit derovre Lørdag og Søndag, saa 7BOR
haaber paa snarlig Bedring i den svenske Aktivitet
paa 2 Meter.
Hvad 70 Centimeter angaar, er der derimod fb
Nyt fra begge Sider af Øresund. OZ9BS har fra
Langerød haft QSO med SM7BZX og SM7BAE.
Distancerne er henholdsvis 60 og 70 Km. 9BS kører
med en 6J6 som PA. der giver 2 W (Ligeudforstærkning) til en 4X5 El. Yagi. Der anvendes AM
eller Bredbaands-FM. Modtageren bestaar af en EC
80 gitter jordet Forstærker foran en 6J6 PP Blander,
efterfulgt af dobbelt Transponering med 100 Mc
som første (høj) Mellemfrekvens.
OZ8BH i København arbejder ogsaa paa 70 Cm.
Modtageren og Antennen er af samme Type som
hos OZ9BS, hvorimod Senderen er en QQE 03/12,
der som Tripler giver 2 Watt Output ved et Input
paa 12 Watt. En ny Sender er nu under Bygning.
Ogsaa 8BH anvender Bredbaands-FM. Denne Form
for Modulation har givet udmærkede Resultater,
idet Sus-Undertrykkelsen er bedre end 40 db, naar
8BH har QSO med 9BS i Langerød — en Distance
paa knap 40 Km.
Vi kan vist alle være enige om, at ovenstaaende
frembyder Stof til Eftertanke — som saa forhaabentlig i Løbet af Vinteren vil blive omsat i Hand
ling!
At der allerede nu „tænkes“ paa 70 Cm, fremgik
iøvrigt af OZ8T’s Foredrag i 2-Meter Klubben den
28. November. Blandt de talrige Rør-Problemer, der
herunder drøftedes, var dette: Hvilket Rør skal
anvendes til at styre en QQE 06/40, der tripler fra
145 Mc til 435 Mc? Svaret lød, at man ikke kan
klare sig med mindre end en QQE 03/12 som Ligeudforstærker med 300 Volt Anodespænding. Saa
meget skal der til for at overvinde Rør- og Kreds
tab — men saa er man til Gengæld meget flot kø
rende paa 70 Cm!
— Når man tripler fra 48 Mc til 144 Mc, kræves
der som bekendt forholdsvis langt mindre Styre
spænding. Men — fortalte OZ8T — ogsaa her kan
der opstaa Vanskeligheder. Mange Amatører har
sikkert gjort den Erfaring med et nybygget Triplertrin, at naar den faste Gitterforspænding er ind
stillet til den i Rørtabellen angivne Værdi, saa er
der næsten ingen Anodestrøm — fordi den tilførte
Styrespænding er alt for ringe.
Desuden gennemgik OZ8T i causerende Form de
nyeste Philips Rørtyper og gav Tips m. H. t. deres
Anvendelse. Et antal Prøver gik fra Haand til

Haand. hvorved Tilhørerne kunde iagttage den sær
lige Maade, hvorpaa Philips „samler" Helglasrør
som QQE 03/20 og QQE 06/40. Disse to Typer var
vel nok dem, der vakte største Beundring — eksem
pelvis kan nævnes, at QQE 03/20 kan arbejde helt
op til ca. 1500 Mc.
Desuden fremviste OZ8T nogle Philips-Komponenter, deriblandt et større Udvalg af ButterflyKondensatorer til VHF. Særlig Interesses vakte en
Anode-Tilslutningsklemme beregnet til QQE 03/20,
QQE 06/40 og andre lignende Dobbelttetroder. Den
ne Klemme, hvis Typebetegnelse er 40623, er af for
sølvet Messing og er konstrueret efter samme Prin
cip som en Drejebænkspinol, d. v. s. Klemmens
Pinolkæber slutter fast omkring Rørets Anodestift,
naar man drejer paa en Fingerskrue. Den deraf
følgende store Kontaktflade mellem Anodestift og
Tilslutningsklemme giver fortrinlig Varmeafledning.
Klemmen er forsynet med en 50 mm lang bøjelig
Loddeflig, som man naturligvis kan forkorte efter
Ønske. Prisen er Kr. 4,55 pr. Stk. — brutto.
— Endelig slog OZ8T til Lyd for, at danske VHFAmatører i Samarbejde med Kollegerne i de andre
nordeuropæiske Lande deltager i „IGY“. (Interna
tional Geophysical Year) i Tidsrummet 1/7 1957 til
31/12 1958, hvilket kan ske paa den enkle Maade, at
man forsøger paa at opnaa saa mange QSO som
muligt med Beamen rettet mod Nord. Hensigten
hermed er at udforske den særlige Form for Ud
bredelse, som skyldes Auroraen ved Jordens Poler.
Mulighederne for Aurora-Reflektion er størst om
kring Jævndøgn og i Aftentimerne (der bliver alt
saa ikke Tale om Natteroderi, men kun om at op
retholde en nogenlunde konstant Aktivitet om Afte
nen). Det nytter ikke meget at anvende Telefoni,
idet Aurora-Reflektion giver Anledning til stærk
Forvrængning. Kun CW kan anvendes, dersom man
vil gennemføre en QSO paa denne Maade. En anden
Ting er naturligvis, at ogsaa Telefonisignaler vil
være af Værdi i Kraft af deres blotte Tilstede
værelse, idet de vil kunne fortælle andre Amatører,
om der er „Aurora-Forhold" til Stede paa Baandet.
Men som sagt vil aurora-reflekterede Telefonisig
naler være stærkt forvrængede, som Regel saa me
get. at de ikke vil kunne identificeres. Saa CW er
altsaa det rigtige, hvis man virkelig vil gaa ind for
Sagen.
2-Meter Klubben vil nu tage Skridt til at søge
etableret et Samarbejde med VHF-Amatører i andre
Lande, og vi skal senere komme tilbage til Sagen
her i OZ.
Endelig skal der gøres opmærksom paa en lille
meningsforstyrrende Fejl i VHF-Stoffet i OZ for
November: paa Side 236, højre Spalte, indledes et
Afsnit med Ordene: „Det ser derfor ud som en Til
fældighed". Der skal staa: „Det ser derfor ikke ud
som en Tilfældighed".
Mogens Kunst, OZ5MK.

IKKE FLERE QTH-LISTER
Efter den vedtagne kontingentforhøjelse kan man
forhåbentlig gå ud fra, at foreningens penge ikke
ødsles til et så ligegyldigt formål som en QTHliste. Nu efter P&T er begyndt at udsende en gan
ske glimrende QTH-liste 2 gange årlig, ville det jo
være latterligt at lade fremstille en QTH-liste, der
ville være forældet en måned efter trykningen.
Vy 73 OZ4PW.

S R J - meeting
Ved OZ9FM.
SRJ’s 3. meeting, der denne gang afholdtes i lan
dets hovedstad, blev — ganske i lighed med de for
udgående meetings — en absolut sukces.
Allerede dagen før åbningen var amatører fra
flere lande ankommet, således bl. a. fra Tyskland,
England, Saar, Schweiz, Tjekoslovakiet, Rusland,
Rumænien, Ungarn samt fra Danmark alene under
tegnede, medens polske og bulgarske amatører først
indtraf på meetings første dag.
Denne ekstra dag forud for meeting var sikkert
af de fleste tilrejsende tænkt som en hviledag efter
den lange rejse med bil eller tog (fra Danmark ca.
70 timer med toget) og blev da også benyttet til
småvisitter i SRJ’s absolut komfortable og centralt
beliggende hovedkvarter, hvor sekretæren, den al
tid venlige YU1AK - Rajko, sørgede for hotelan
visning m. v., medens YU1AD - Mirko, tog sig af
velkomsthilsen og -drinks, sikkert den rette mand
hertil, da det var en selvfølge for ham at byde de
enkelte amatører velkommen i deres eget sprog;
Mirko taler foruden serbokroatisk også Jugoslaviens
andre sprog samt endvidere engelsk, tysk, ungarsk,
tjekisk fuldt ud og er dertil ikke nogen sinke i flere
andre sprog. OZ7BG, der er en af Mirkos danske
venner, kan sikkert bekræfte dette.
Åbningen, der indledtes med velkomst af præsi
denten, YU1A, Slobodan Nakicenovic og fandt sted
i Sala Doma JNA, var meget højtidelig, ikke mindst
da man samtidig — hvilket også gik igen under hele
meeting — fejrede foreningens 10 års beståen samt
100-årsdagen for fysikeren Nikola Tesias fødsel, en
videnskabsmand, hvis arbejder vi amatører også i
dag nyder godt af, og som egentlig, som DL1DH
udtalte, var den første radioamatør.
Tilstede ved åbningen var foruden hele bestyrel
sen, et par hundrede YU-amatører og de fremmede
amatører også officielle repræsentanter for byen
Beograd, d. v. s. fra hæren, byrådet, universitetet
m. fl. Efter åbningen, der med de mange taler og
oversættelser heraf til mange sprog, vistnok varede
lidt ud over den hertil afsatte tid, gik turen til
aulaen i Dvorana TVS, hvor der de sidste mange
dage og nætter var arbejdet ihærdigt for at få
fremtryllet en virkelig flot og imponerende udstil
ling, hvilket da også var lykkedes i allerhøjeste
grad; af de mange besøgende hørtes kun lovord.
Ligeledes her indgik Tesias arbejder som et natur
ligt. led og beslaglagde en ret stor del af udstillings
pladsen, der iøvrigt var delt mellem amatørarbej
der og fabriksarbejder.

YU2DC - YU2AK- HA5BD - HA7PC
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Efter besigtigelsen af udstillingen gik turen til
YU-herberget — studentska Dom — d. v. s. studen
ternes bolig- og forplejningskvarter med ca. 700
sengepladser, hvoraf de nu næsten 500 var taget i
brug
af
amatører,
fortrinsvis
YU-amatører
med
familie, idet de udenlandske for det meste var ind
kvarteret privat eller boede på hotel; her var end
videre SRJ’s kontor under meeting og herfra afgik
de forskellige busudflugter m. v. Det vil føre for
vidt at fortsætte med enkeltheder; det skal kun
nævnes, at der i de 3 dage var sørget overordent
ligt for underholdning, således var der arrangeret:
Rævejagter på 2 m og 80 m, QRQ-contest, foredrag
om radioteknik, byrundture med fører, brogede afte
ner og cock-tail party på Avala — ca. 20 km fra
Beograd — hvor det storslåede mindesmærke for
Jugoslaviens ukendte soldat fra 1. verdenskrig fin
des — formentlig — hvad beliggenhed angår — det
mest storslåede af den art i Europa. Den dag, vi
var her, var netop Serbiens befrielsesdag (7. juli),
hvilket gav anledning til at overvære de i den an
ledning afholdte folkefester med bl. a. de for os
nordboere særprægede danse; en af de svenske del
tagere, SM5IQ, sagde til mig; „Ja, men det er jo
slet ikke Europa“.
Afslutningen og samtidig højdepunktet for mee
ting var som sædvanlig ham-festen. Her overraktes
gaver, lige fra kommercielle oscillografer og tone
generatorer til små vimpler fra de udenlandske ama
tører som tak for skønne dage. Som en erindring
om meeting overraktes af præsidenten en SRJvimpel samt en plakette med byen Beograds våben
til de fremmede amatører. Iøvrigt udfyldtes aftenen
efter middagen med sang, musik, dans og kamme
ratligt samvær til „de lyse timer“.
Som læserne forstår, var det et helt igennem vel
lykket meeting, ikke mindst var det interessant ved
samværet med så mange forskellige nationer. Såle
des var det første gang efter krigen, øst og vest
mødtes. Meningen med mine små beretninger efter
disse meetings, jfr. OZ 1954 nr. 12 og OZ 1956 nr. 1
er, når der gennem OZ eller andre amatørtidsskrif
ter inviteres til sommerlejre, meetings m. v., da at
nogle flere amatører ville efterkomme disse ind
bydelser til glæde for amatøren selv og ikke mindst
den arrangerende forening. Det skal således til slut
nævnes, at de i år tilstedeværende 5 svenske ama
tører var kommet, fordi de havde læst mine beret
ninger i OZ.
Vy 73, Frede Nielsen, Struer.
TRE MEDDELELSER FRA P&T
Tilladelsen for en radioamatør er blevet inddra
get i 1 år på grund af overtrædelse af de gældende
bestemmelser,
idet
den
pågældende
har
benyttet
amatørstationen
til
korrespondance
med
skibssta
tioner.
Sendetilladelsen for en radioamatør er blevet ind
draget i et halvt år på grund af, at den pågældende
har overtrådt de gældende bestemmelser ved at
have korresponderet med en ulicenseret radioama
tør samt ved at have benyttet senderen uanset at
tilstrækkelige midler til kontrollering af sendefre
kvensen ikke var til stede.
To ulicenserede radioamatører er ved retten i
Odense i september måned d. å. blevet idømt hver
en bøde på 100 kr. for ulovlig benyttelse af radio
sendere. Forvandlingsstraffen fastsattes til 10 dages
hæfte for hver. De ulovligt benyttede radiosendere
blev konfiskeret til fordel for statskassen.
Det pålagdes de tiltalte at betale sagens omkost
ninger
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FRA AFDELINGERNE
Arrangementskalenderea
Husk at sende OZ6EP meddelelse, når der s k a l
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 modeaftenerne eller direkte
til:
Formanden: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26,
Kastrup. — Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, Sø. 4587.
— Sekretæren:
OZ4AO, Sv. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902 v.
Kassereren: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be.
7480, giro 59755.
Programmet:
Mandag 17. december: Afdelingens 24 års stiftel
sesfest (Se under indrammede tekst i OZ novbr.).
Mandag 7. januar 1957: OZ6I holder foredrag om
rør og rørfunktioner.
Mandag 21. januar: Foredrag (Se næste OZ).
Mandag 4. februar: Auktion.
Siden sidst:
Den 5. november havde vi auktion, hvor der var
et væld af gode ting, som skiftede ejere. Mandag
19. november havde vi besøg af OZ7G, som fortalte
os en masse om retningsantenner. Det var et be
lærende og meget interessant foredrag med en mas
se fiduser til DX-jægerne, og vi fik mål på beamantenner lige fra 80 m til 70 cm. Vi håber, at 7G
vil komme en anden gang og fortælle noget mere
om dette interessante emne.
HUSK
Det er ved stiftelsesfesten den 17. december, at
præmierne for sommerens rævejagter bliver ud
delt, så rævej ægere mød op denne aften.
Vy 73, OZ4AO.
AMAGER
Møderne afholdes hver torsdag kl. 20 i klubloka
lerne, Strandlodsvej 17, København S. — Formand:
OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 50 26 67.
Siden sidst:
1. november havde vi demonstration af 7HB’s og
lPL’s TV. Alle aftenens gæster var i fjernsynet
denne aften. Det må være noget for hr. Lawaetz
at studere, når man kan få et så fint resultat med
så få midler, selv om vi syntes, at det var rigeligt.
Det var en god aften og kan anbefales Bornholmsafd., der endnu ikke har fjernsyn.
15.
november: Kammeratskabsaftenen var ikke så
godt besøgt, men stemningen var større end ellers.
Vort æresmedlem havde en lille finger med i spillet.

Programmet:
20.
november: Juletræ med XYL og pakker (værdi
mindst 1 krone) — husk tilmelding 50 26 67.
3.
januar 1957: Klubaften: Billardmotion og bord
tennis for dem, der har spist for meget.
10. januar: „Old timers fortæller".
17. januar: Klubaften.
NB.
Husk OZ7AMG om torsdagen med sin program
oversigt og ca. 19,30 er Villy og OZ2XU QRV med
morsetræning. Erik Petersen, Korsør, har fået kaldesignal OZ7EE. Til slut ønsker bestyrelsen alle en
glædelig jul og et godt nytår.
Vy 73, OZ3WP.
ESBJERG
Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37,
Esbjerg, tlf. 3105. — Næstformand: E. Fischer, Nord
by, Fanø, tlf. Fanø 203. — Kasserer: O. Madsen, Storegade 160, Esbjerg. — Sekretær: Aage M. Laurid
sen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, tlf. 3772. —
Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Es
bjerg, tlf. 2691.
Siden sidst:
Onsdag 31. oktober: Vi skulle denne aften have
auktion, og mange mødte også op, deriblandt 9ER
og 3SK fra Oxbøllejren. men da 7NB, der igen var
rask, mødte op, tog vi ham på programmet først,
hvilket vi ikke kom til at fortryde, idet hans fore
drag blev en yderst interessant oplevelse for de
tilstedeværende. 7NB fortalte først om formålet med
arbejdet i Grønland og skitserede vagttjenesten og
en radioamatørs vanskeligheder både med hensyn
til sendetidspunkter, manglende grej og antennefor
hold. Derefter fik vi en spændende beretning om
en lysttur på indlandsisen, som nær var endt med
en katastrofe, idet ekspeditionen blev overrasket af
en sneorkan, og da denne endelig stilnede af, var
det kun ved opbydelsen af de sidste kræfter, at
7NB og kammeraterne nåede frem til en hytte. Så
fremviste 7NB sine dejlige lysbilleder fra opholdet
på Grønland. Alle billederne blev ledsaget af en
morsom og godt fortalt tekst, hvorefter 7NB sluttede
med at fortælle om sin hjemrejse fra Grønland, der
foregik med det norske skib „Jopeter", der som alle
ved, blev forladt i isen, hvorved 7NB mistede stør
stedelen af sit personlige grej, men alt i alt var
7NB‘s foredrag knippel godt helt igennem. Tak 7NB.
Derefter afholdtes auktionen, som blev den helt
store fiasko, idet mange var mødt op for at købe,
men ingen for at sælge, så omsætningen blev yderst
minimal, men den første betingelse for en god auk
tion er, at medlemmerne hver især tager nogle
salgsobjekter med, så der bliver noget at byde på.
Venligst husk dette næste gang.
Onsdag 7. november havde vi problemaften, og
dette ord må have skræmt medlemmerne, idet kun
8 mødte op og overværede 7BE’s beskrivelse af en
TESLA-VFO og en 5 bånds exciter.
Onsdag 14. november skulle vi have haft et fore
drag af Fischer om styresendere, men da vi kom ud
i lokalet, var gulvet her brækket op, idet lokalet
skal ombygges til toiletter, og på grund af arbejdets
hurtige påbegyndelse, havde værten ikke meddelt
os dette, så aftenen måtte aflyses. Dårlig service
fra værtens side.
Onsdag 21. november: Filmaften, som afholdtes i
værtens private stue, som afbigt for sidste onsdags
fiasko. 18 mødte op og så følgende 6 film: „Radioens
Barndom", „Elektronafbøjning i et magnetfelt", „Høj
frekvensopvarmning", „Se og Hør" (om amer. fjern

syn) samt flyverfilmen „Brev fra en trafikpilot" og
„Jet Getaway". Filmene var alle gode og interes
sante, dog vakte især „Højfrekvensopvarmning" og
„Se og Hør" interesse, og efter medlemmernes ud
talelser efter filmene må disse formodes at være
faldet i god smag, hvilket giver bestyrelsen blod på
tanden til endnu et filmarrangement til foråret.
Onsdag 28. november: På grund af lokaleforholde
ne måtte denne aftens foredrag desværre aflyses,
hvorefter vi tager juleferie til hen i januar.
Det ny program:
På grund af lokaleombygningen m. m. kan vi ikke
som lovet i dette „OZ" give nogen meddelelse om
starten efter nytår, men medlemmerne bedes ven
ligst orientere sig herom i „OZ" for januar 1957.
Bestyrelsen benytter herved lejligheden til at øn
ske alle medlemmerne en glædelig jul og et godt
nytår med tak for året, som svandt.
Vel mødt igen efter nytår.
Vy 73, OZ1LA.
HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers
gade 2 4 B. — Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkelsen,
Tordenskjoldsgade 16 3 .
Programmet for december og januar bliver byg
geriet. Alt skrider godt fremad, men der er mange
ting at ordne endnu, så har en og anden tid, lyst og
lejlighed, er han velkommen til at give et nap med.
Bestyrelsen ønsker medlemmer og familie en glæ
delig jul og et godt nytår.
Vy 73, OZ9PM.
ODENSE
Lørdag den 27. oktober afholdtes den årlige skæg
jagt. Der var deltagelse af 5 jægere, hvoraf de 4
fandt frem til ræven, der atter i år kørte i bil.
Efter jagten samledes vi på Ørbæk kro og spiste
den medbragte mad. OZ2AV fra Svendborg bragte
under måltidet en hilsen fra vor amerikanske ven.
Der var senere præmieuddeling, og 3XA overrakte
præmierne i Fynsmesterskabet og skægjagten.
Resultaterne blev:
Fynsmesterskabet:
Nr. 1. Frank Nielsen, Svendborg, pokalen. — Nr. 2.
7NF, sølvplade. — Nr. 3. Per Milling Rasmussen,
trøstpræmie. — Nr. 4. 3SH.
Skæg jagten:
Nr. 1. 2AV, rævehalen. — Nr. 2. 3SN, 2. præmie.
— Nr. 3. 3SH, OW.
Da Frank ikke var mødt op, modtog 2AV, som er
Franks operatør, den meget efterstræbte pokal.
Han tog selv rævehalen hjem som førstepræmie i
skægjagten.
Danmarksmesterskabet, der skulle have været
afholdt søndag den 25. novbr., måtte vi desværre
aflyse på grund af benzin-rationeringen.
Der er stadig åbent hus i vore lokaler hver tors
dag aften.
En god jul og et lykkebringende nytår ønskes alle
afdelingens medlemmer.
Bestyrelsen. — Per Milling Rasmussen.
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VEJLE
Formand: OZ4IP. Ibsen Pedersen, Brejninge. —
Næstformand: OZ7ZH, Zelmer Hansen. Fredericiagade 44. 2. — Kasserer: OZ6LK, Knud Larsen, Bvbæk pr. Vejle. — Sekretær: OZ4NJ, J. Nielsen. Signesvej 5, 3. tv., tlf. 2272 efter kl. 18.00.
Den 24. november havde vi besøg af OZ7EU, og
der blev snakket „PA-trin“. Helt igennem en fin
aften, som vi vil sige 7EU tak for. Også en tak til
vore udenbys kammerater, der mødte så talstærkt
op. Der er desværre alt for få Vejle-folk til disse
aftener, hvorfor? — Afdelingen har været på jagt
efter et nyt klublokale, og det er nu lykkedes os
at få et sådant. Det er på Vejle Taleskole i Ørsteds
gade (lige efter broen), og vi vil så forsøge at kom
me planmæssigt igang igen i det nye år. Da decem
ber måned er en travl tid for de fleste, er der ikke
arrangeret noget foredrag, men vi mødes alligevel
hver mandag aften kl. 20.00 i det nye lokale. Efter
jul begynder vi første gang mandag den 9. januar
og så fremdeles. Hvis der er tilstrækkelig tilslut
ning. vil vi forsøge at arrangere et morsekursus i
det nye år. Afdelingen ønsker alle en glædelig jul
og et godt nytår og på gensyn OB's.
Vy 73, OZ4NJ.
VIBORG
Onsdag 21. november havde afdelingen inviteret
til „hyggeaften“ på Sørens konditori.
Fhv. telegrafbestyrer
på Færøerne, hr. Finsen,
indledte aftenen med at fortælle om sin tid på
Færøerne og sit „amatør“-arbejde deroppe.
Foredraget var ledsaget af lysbilleder fra øerne,
og en hel del billeder af amatørstationer i gamle
dage. Det var interessant at høre om de forhold, der
herskede dengang.
Efter det fælles kaffebord viste 0Z20M lysbille
der fra hverdagen på Færøerne og fortalte om det
daglige
liv,
grindedrab,
fuglefangst,
fåreklipning
m. m. — Det var en hyggelig aften, som vi takker
de to talere for.
I december afholdes intet møde. Næste møde bli
ver i januar 1957, herom senere.
Til slut ønskes afdelingens medlemmer såvel som
E. D. R.s hovedbestyrelse og øvrige medlemmer en
god jul og et godt nytår, og tak for det snart
svundne.
P. a. v. OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet om op
tagelse i EDR:
6719 - Kjeld Larsen, Solvej 3, Greve Strand.
6720 - Ole Hansen, Hanehoved, Frederiksværk.
6721 - Knud Erik Engelbrecht, Lyshøjgårdsvej 55, 3.,
Kbh. Valby.
6722 - Villy Eskildsen, Ndr. Fasanvej 126, Kbh. F.
6723 - OZ2PY, Sv. Aa. Andersen, Ullerupgade 1, 1.,
tv., Kbh. V.
6724 - Kurt Jacobsen, Jegstrupvej 42, Viborg.
6725 - Erik Siinksen, Fruevej 26, Søborg.
6726 - Karl Munkholm, Brohus, Lomma, Sverige.
6727 - SM7CLC, B. Bondesson, Lantmannagt. 46. d.,
3., Malmo.
6728 - C. Andersen, Nørregade 5, Hirtshals.
6729 - Ingvar Jensen, Piosgade 4, 1., Odense.
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6730 - Hans-Erland Larsson. Borgeby 17, Flådie.
Sverige.
6731 - Gunnar Persson. Borgeby 15. Flådie Sverige
6732 - Steen Heyn Christiansen. Thorvald sensve; 9
Kbh. V.
6733 - Ebbe Henriksen, c o Krarup købmandshdl..
Espe.
6734 - Lars Iburg-Krogh. Finsensgade 60. Aarhus
6735 - Finn Sørensen. Marienlundsgade 8. Randers
6736 - Jens Glue. Ronningevej 11. Langeskov st.
6737 - Mogens Larsen. Kærmark 49. Kbh. Valby.
Tidligere medlemmer:
1797 - Svend Agergaard. Søndergade 13, Lemvig.
2562 - OZ9DQ. S. Lindvig Poulsen. Jyllandsgade 90.
Esbjerg.
5860 - M. Brøgger Jensen, Nordmarksvej 108, 1..
Kastrup.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som
medlemmer af foreningen.
På grund af flyttetravlhed
desværre udgå i denne måned.

må

QTH-rubrikken

HUSK:

Kassereren er flyttet til: SKOLEVEJ 11, AALBORG

Oz
Tidsskrift for Kortbølge-Radio
udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske
Radioamatører.
Teknisk
redaktør:
OZ7EU,
Paul
Størner,
Huldbergs
Allé 8, Kbh. Søborg. Hertil sendes teknisk stof. Hoved
redaktør
(ansvarlig)
Arne
Christiansen,
Gyldenstenvej
10, Odense. Odense 12.335. Hertil sendes alt øvrigt stof,
som må være redaktionen i hænde senest den 1. i
måneden.
E. D. R.
Eksperimenterende danske Radioamatører
Stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.)
Giro konto 22116.
*

Hovedbestyrelse:
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, Arkturus Allé 26, Kastrup. Testudvalg: OZ2NU. Lands
kredsleder: OZ8JM, Berg Madsen, Hobrovej 32. Randers,
tlf. (dag) 6111. OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 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
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.

