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øvrige sendere, der skal anvendes, er frem
skaffet. Tak til de afdelinger, der allerede
har stillet apparater til disposition.
Og dermed på gensyn ved Madumsø.
EDR, Aalborg afd.
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En krystalconverter
Af OZ1QM, K. A. Ni elsen.
Det er efterhånden blevet almindeligt, at
man benytter en krystalconverter, hvis man
skal modtage eet eller flere frekvensområder
med størst mulig frekvensstabilitet. Ulempen
ved
anvendelsen
af
krystalconverteren
er
imidlertid den, at man skal bruge et stort an
tal krystaller for at modtage et stort frekvens
område. Normalt bruger man jo krystalcon
verteren i det tilfælde, at man har en grund
modtager, der kan modtage et ganske bestemt,
almindeligvis
forholdsvis
lavfrekvent,
fre
kvensområde, således at man med krystalcon
verteren omdanner de signaler, man ønsker
at modtage, til signaler med en sådan fre
kvens at de kan modtages på grundmodtage
ren. Deraf følger, at man normalt vil kunnne
modtage to områder pr. krystal, nemlig de
områder, der ligger forskudt grundmodtage
rens frekvensområde over og under krystal
frekvensen. For at modtage området fra 2—
30 mcs skulle man således bruge mindst 12
krystaller, og i uheldige tilfælde betydeligt
flere, afhængig
af grundmodtagerens
fre
kvensområde, hvilket ville blive en bekoste
lig historie.
Imidlertid kan man, hvis man er i den hel
dige situation at have en grundmodtager, der
kan modtage flere områder med tilfredsstil
lende frekvensstabilitet, klare sig med bety
deligt færre krystaller. Dette er søgt udnyttet
i den converter, som skal beskrives i det føl
gende. Grundtanken i converteren er altså
denne: 1. Sidste del af converteren udgør
sammen med den mf-forstærker, som hele
converteren tilsluttes, en grundmodtager med
stor frekvensstabilitet og 2 frekvensområder,
der ligger temmelig langt fra hinanden. 2.
Foran denne grundmodtager sluttes en kry
stalconverter med et passende antal krystal
ler.
På blokdiagrammet er converteren delt i to
dele, som for overskuelighedens skyld i det

Blokdiagram
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følgende benævnes
stalconverter.

grundconverter

og

kry

Grundconverterener primært følsom for de
to områder 4—5 mcs og 10—11 mcs. I grundconverterens første blandingstrin omdannes
signalerne, som kommer fra krystalconverte
ren til 3 mcs, ved at de blandes med sving
ningerne fra den variable oscillator, der dæk
ker området fra 7—8 mcs. Det ses, at grundconverterens to områder simpelthen er de om
råder, der ligger forskudt 3 mcs over og under
den variable oscillators frekvensområde. Man
kan således modtage de to områder på grund
converteren uden at skulle skifte spole i oscil
latoren, hvilket er en væsentlig betingelse for
at denne bliver frekvensstabil.
Det vil måske forekomme nogen at være en
ret høj frekvens at bygge en oscillator til, når
man vil basere hele converterens frekvenssta
bilitet herpå. Men valget er faldet på dette
område af flere årsager. For det første viste
det sig umuligt at bygge en mere lavfrekvent
oscillator med en passende frekvensstabilitet.
En ECO kan i området 1—2 mcs slet ikke må
le sig med clapposcillatorens frekvensstabili
tet i området 7—8 mcs. Som bekendt er clapp
oscillatorens frekvensstabilitet betinget af en
relativt lille frekvensvariation. Den kan altså
ikke bygges til at dække området 1—2 mcs.
Endvidere skal man have opmærksomheden
henvendt på, at oscillatorens oversvingninger,
specielt den første, kan blande sig med de
indkommende signaler og give anledning til,
at det samme signal kan modtages to steder,
altså give anledning til modtagelse af uønske
de signaler. Desuden har man størst fordel af
at have grundconverterens to områder liggen
de langt fra hinanden, idet man herved sparer
adskillige krystaller. Disse tre er de væsent
ligste årsager til, at området 7—8 mcs blev
valgt til den variable oscillator.
Efter blandingstrinet følger et mf-trin til 3
mcs for at opnå en passende spejlselektivitet
med hensyn til sidste blandingstrin, hvori sig
nalerne endelig omdannes til 160 kcs ved
overlejring med svingningerne fra en kry
staloscillator på 2840 kcs. Vil man opnå stor
frekvensstabilitet, er det absolut påkrævet at
krystalstyre også denne sidste oscillator. Den
sidste mærkelige mellemfrekvens er valgt af
hensyn til den forstærker, som converteren er
bygget til.

Krystalconverteren består af et hf-trin, der
kan afstemmes kontinuert mellem 2 og 30
mcs, et blandingstrin og en krystaloscillator,
som ved hjælp af seks krystaller og en om
skifter kan frembringe svingninger på 11, 13,
14, 16, 18 og 19 mcs, samt oversvingningerne
af disse frekvenser. Ved valg af et passende
krystal kan man således omdanne de signaler,
der er forstærket i hf trinet, til signaler, der
har en sådan frekvens, at de kan modtages
på grundconverteren, altså signaler, der efter
blandingen ligger mellem 4 og 5 mcs eller
mellem 10 og 11 mcs.
For at kunne begrunde opbygningen af con
verteren skal kort skitseres de krav, som på
forhånd stilledes til converteren.
A. Stor frekvensstabilitet. Dette var det pri
mære krav, og så absolut det vanskeligste at
tilfredsstille. Som allerede nævnt er det op
fyldt ved anvendelsen af krystalstyrede oscil
latorer, hvor det var muligt, samt ved anven
delsen af clapp-oscillatoren, der jo er blevet
berømt for sin store frekvensstabilitet. I en
modtager vil man være interesseret i, at fre
kvensstabiliteten er stor, både inden for korte
og lange tidsrum. Skal man opnå en passende
skalanøjagtighed, er det altså ikke nok, at
modtageren ikke kryber væsentligt inden for
f. eks. 10 minutter. Krybningen skal være lille
selv inden for timer, også selv om man begyn
der målingen efter 1 minuts forløb efter at
modtageren er tændt. Derfor må der gøres
noget ud af varmeisoleringen, ikke blot for
den variable oscillator, men også for krystal
lerne, hvis temperaturkoefficient, er ca 10-6.
Opvarmer man således et krystal på 19 mcs
10°, ændres dets egenfrekvens med ca. 200 Hz.
Under frekvensstabilitet må også regnes, at
der ikke finder trækning sted mellem oscilla
toren og blandingstrinet i grundconverteren.
Det er derfor nødvendigt at indskyde et buf
fertrin mellem oscillator- og blandingsrør.
Er alt dette i orden, kan beat-oscillatoren,
selv om den er meget lavfrekvent, i den første
halve time af opvarmningsperioden bidrage
væsentligt til krybningen. Derfor har jeg ind
ført en krystalstyret beatoscillator, som kan
benyttes i dette tidsrum. Den er bygget over
et 1-mcs krystal, hvis oversvingning på 3 mcs
støder med signalerne i grundconverterens
første mf-trin.
B. Frihed for uønskede signaler. Dette er
opnået ved anvendelsen af hf-trinet og ved
det allerede omtalte valg af områder for
grundconverteren og dennes oscillator. Til

falske signaler må henregnes fløjt — eller
falske bærebølger — hidrørende fra de mange
oscillatorer i converteren. Tilstedeværelsen af
disse fløjt er den væsentligste indvending
mod at anvende en sådan converter. De kan
deles i tre kategorier:
1. Oversvingningerne fra oscillatoren i tre
die blandingstrin. Disse kan høres helt op til
30 mcs, og de er nyttige til kalibrering, lige
som de er vanskelige at dæmpe tilstrækkeligt.
Til gengæld er de fåtallige.
2. Oversvingningerne fra clapposcillatoren.
Disse høres, når grundconverteren er indstil
let på enten 4,5 eller 10,5 mcs. De er altså
hyppige, og de kan heller ikke dæmpes til
strækkeligt.
3. Endelig er der alle mulige sammenblan
dinger, som KAN dæmpes tilstrækkeligt ved
at afkoble alle glødetrådene i converteren.
Reelt kan det siges, at ingen fløjt af katego
ri 2 falder inden for amatørområderne, undta
gen 10 meterbåndet, hvor de altså høres på
28,5 og 29,5 mcs. Af kategori 1 ligger der een
på 14200 og een pa 28400 kcs, og her kan man
altså intet høre uden interferens. Men alt i
alt skal man være meget uheldig, selv hvis
man betragter hele området, for at blive ge
neret af disse bærebølger. Dette er indtrykket
efter flere måneders brug af converteren.
C.
Stor følsomhed, godt signal-støjforhold.
Disse to begreber hænger så nøje sammen, at
det, man er interesseret i, er, at det er den
forhåndenværende atmosfæriske støj, der be
stemmer støjen i modtageren, og ikke suset
fra første rør. Det blev først forsøgt at anven
de to trioder som indgang i converteren
(EC91), fordi trioden har så lille en ækviva
lent støj modstand. Det gav god forstærkning
og meget lille sus, men det havde den ulempe,
at forstærkningen ikke kunne reguleres, uden
at der blev større følsomhed for krydsmodu
lation. (Se 7AQ’s artikel i OZ, feb. 56). Derfor
byggedes hf-trinet om, så at der i stedet an
vendes et EF80 som første rør. Her kan man
regulere forstærkningen uden at øge faren for
krydsmodulation, vel at mærke hvis regule
ringen foregår i styregitteret. Den ækvivalen
te støjmodstand for EF80 er ca. 3 gange så
stor som for EC91, men det er stadig den at
mosfæriske støj, som bestemmer støjen i con
verteren. Endvidere giver EF80 en mærkbar
forøgelse af følsomheden i området over 15
mcs i forhold til de to trioder.
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Frekvensområder
D.
Frekvensområde: Alle amatør- og radio
foniområder mellem 2 og 30 mes.
På tegningen øverst er vist de områder, der
kan modtages ved hjælp af de seks krystaller.
Det ses, at kravet er opfyldt umiddelbart und
tagen for radiofoniområdet 25—26 mcs, hvor
man imidlertid kan benytte sig af 18 mcskrystallets første oversvingning på 36 mcs,
idet man med grundconverteren indstillet til
modtagning i området 10—11 mes får mulig
hed for at høre også dette bånd.
Imidlertid skal der allerede nu gøres op
mærksom på, at man med blot tre krystaller
kan modtage de områder, der er vist neden
under. De tre her anvendte krystaller er 11,
18 og 19 mes. Her benytter man sig af, at
grundconverteren takket være clapposcillatorens første oversvingning på 14—16 mes også
er følsom for områderne 11—13 mes og 17—19
mes. Således kan man høre området 3—5 mes
på flg. måde: Man vælger 11 mes krystallet,
benytter dettes oversvingning på 22 mes, ind
stiller grundconverteren til at modtage om
rådet 17—19 mcs, hvorved man ved subtrak
tion får området 3—5 mcs. Dette område mod
tages ganske vist med den halve frekvenssta
bilitet og med den halve båndspredning, men
trods alt yderst tilfredsstillende. På lignende
vis kan man modtage de øvrige områder, der
er vist med dobbelt skravering. Det ses, at
man med blot disse tre krystaller også opfyl
der
kravet.
Grundconverterens
signalkreds
kan selvfølgelig afstemmes til de fire områder
4—5, 10—11, 11—13 og 17—19 mcs. Men det

128

må dog bemærkes, at man først får fuld for
nøjelse af converteren, når alle seks krystal
ler anvendes.
E.
God båndspredning. Det princip, som
converteren er bygget over, giver i sig selv en
opdeling af hele området fra 2—30 mcs i små
områder, der hver er 1 mcs brede (evt. 2).
Denne båndspredning er tilfredsstillende, idet
det er muligt at fremstille en skala med en
indstillingsnøjagtighed på ca. 2 kcs, når 1 mcs
svarer til en drejning på skalaen på ca. 170
grader.
Det falder naturligt ved gennemgangen af
diagrammet og den mekaniske opbygning af
converteren at dele denne i fire dele:
1. Grundconverteren uden clapposcillator.
2. Clapposcillatoren.
3. Hf-trinet med første blandingstrin.
4. Første krystaloscillator.
Hver af de fire enheder har sit eget chassis,
hvad der kun kan være en fordel for en ama
tør, idet hver enhed let kan udskiftes med en
anden. Delene 1 og 3 er sammenbygget på
een forplade og delene 2 og 4 ligeså.
1.
Grundconverteren. Signalkredsen er et
filter, bestående af to ens afstemningskredse,
koblet til hinanden med en link på 1 vinding.
Den første kreds er med en trimmer på ca. 30
pF koblet til krystalconverterens blandings
trin. Ved hjælp af en omskifter med 2X2 stil
linger kan man udskifte spolerne i kredsene,
så at man med en togangskondensator, en 2
RKN 195, kan afstemme dem — i stilling 1 til
området 4—5 mcs og i stilling 2 til områderne
10—11, 11—13 og 17—19 mcs. Filteret er la
vet, for at man som beskrevet ovenfor kan
nøjes med at anvende tre krystaller i krystal
converteren, hvis man har lyst til det. Vil
man anvende alle seks krystaller, kan man
nøjes med en enkelt kreds. Spolerne i ind
gangskredsene har flg. værdier:
Sæt 1 (4—5 mcs): 24 vindinger på spoleform
6119 A fordelt på 5 riller.
(fortsættes nederst næste side)

Nogle erfaringer med en multibandantenne
Efter

DL-QTC,april 1957 af DL3DO. Ved OZ7EU. (sluttet)

Til slut lidt om antennens rent konstruktive
udmærket, tegningen taler for sig selv. Kon
udførelse. Med de angivne mål for trådlæng
densatorerne er keramiske, og dem må man
der og spoledata samt kapaciteter ligger reso
jo pakke lidt ind og evt. indstøbe i isola
nansfrekvenserne følgende steder: 3,7 MHz,
tionsmateriale såsom trolitul el. andet, nogen
7,05 MHz, 14,1 MHz, 21,2 MHz samt 28,4
særlig vanskelighed vil det ikke volde. Kred
MHz. Særdeles anvendelige herhjemme. Til
sene indstilles lettest med et gitterdykmeter
tråd kan anvendes alt af de almindelige typer.
forinden montagen i antennen. Ved lidt buk
Isolatorerne må være dimensioneret til at
ning af tråden indstilles de til 7050 kHz.
kunne tage trækket, og anvender man det
Så monteres de i antennen, og yderligere ind
tynde RG-59/U kabel, vil antennen ikke kom
stilling er ikke nødvendig.
me til at veje meget.
Men
selvfølgelig
kan
der også anvendes 70
ohms
twin-lead,
det
vejer endnu mindre.
Spærrekredsene
er
selvfølgelig lidt af et
problem,
særligt
må
man
have
opmærk
somheden henvendt på
Kondensatorerne. Fig. 2
viser en form for kred
sene, som har virket
Fig.2. Konstruktion af spærrekredsen
Sæt 2 (område 10—19 mcs): 12 vindinger på
6119 A fordelt på 4 riller. I begge sæt een tom
rille mellem hver beviklet.
Blandingsrøret er et EC91, og blandingen
foregår i katoden. Efter blandingen, hvor sig
nalet som nævnt omdannes til 3 mcs, går det
via en mf-trafo til et forstærkertrin med et
EF80, igen gennem en trafo til sidste blan
dingstrin, der er et CCH35, der anvendes på
normal vis. Oscillatoren er krystalstyret på
frekvensen 2840 kcs. Trafoerne til 3 mcs er
fremstillet af 1600 kcs-trafoer, hvor halvdelen
af vindingerne er fjernet. Efter sidste blan
dingsrør er anbragt et filter til 160 kcs for at
forbedre selektiviteten. Filteret er lavet af
normale 110 kcs trafoer, hvor kapaciteterne
er ændret til det halve. Som omtalt er alle
glødetråde koblet af for at undgå fløjt. End
videre sidder hvert trin i sit eget afskærmede
rum, ligesom der er anbragt en skærm tværs
gennem soklen på EF80 for at undgå selv
sving. Af samme årsag er dette rørs anode
ført til midtpunktet af sidste trafo.
Den mekaniske opbygning af grundconver
teren fremgår af fotografi nr. 1. Grundcon
verteren er den nederste store enhed, som er
afskærmet fra hf-trinet ved hjælp af et alu
miniumsskillerum.
Grundconverterens
blan
dingsrør sidder ved enhedens øverste venstre
hjørne. Drekoen til signalkredsen ses under

blandingsrøret. Til højre for det sidder første
3 mcs-trafo, under den EF80 og længst nede
sidste 3 mcs-trafo. Til højre for den sidste
blandingsrør, CCH35, og over det ses de to
trafos til 160 kcs-filteret. Krystallet sidder
under chassiet af hensyn til varmepåvirknin
gen, ligesom det er indesluttet i en varmeiso
lerende dåse.
Den ubenytte
de sokkel i ne
derste venstre
hjørne er be
regnet til et
kabel, der fø
rer spændin
ger til oscilla
torenhederne.
Lige over den
ne sokkel ses
en afbryder,
der fjerner
anodespæn
dingen til hftrinet, når
man skal bru
ge senderen.
(Fortsættes
i næste nr )
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Den supplerende tekniske Prøve til A-Licensen (VII)
Ved OZ2KP.
Prøven afholdtes denne Gang den 1. Juni
og jeg skal i det følgende gennemgaa Opga
verne og besvare disse, saaledes som jeg vilde
have gjort dette, dog som sædvanligt med et
Par Kommentarer. For en Ordens Skyld gen
tager jeg, at Besvarelsen ikke maa opfattes
som en officiel „Facitliste", men specielt er
skrevet som en Hjælp for de Læsere, der ikke
paa anden Maade har Mulighed for at tilegne
sig det nødvendige Stof, og saa gaar vi over
til Opgaverne.
1) a. Hvilke fysiske Forhold er hovedsageligt
bestemmende for en Svingningskreds Q?
b. Hvorledes beregnes Q paa Grundlag af
Spolens Egenskaber?
c. Hvorledes kan man ud fra Kendskabet til
en Svingningskreds’ Resonanskurve be
stemme Kredsens Q?
a.
Kommentar: Skal dette Spørgsmaal be
svares udtømmende, vil det efter min Mening
kræve en hel lille Afhandling, men da dette
under Hensyn til den korte Tid, der er til Be
svarelserne, vel næppe kan være Meningen,
skulde man forhaabentlig kunne klare sig
med følgende Svar:
a. Kondensatorens Godhed (lille Tabsvin
kel); Spolens Godhed der er afhængig af Vik
lingsformen, Forholdet mellem Længde og
Diameter og Traadens Beskaffenhed, og ende
lig ikke mindst af Kredsens Belastning.
b. Kommentar. Efter min Mening forekom
mer Spørgsmaalet at være noget vildledende,
idet man ved første Gennemlæsning maa faa
det Indtryk, at man ønsker, Eksaminanden
skal angive en Metode til at beregne en
ningskreds’ Q alene udfra Kendskabet til Spo
lens Egenskaber, og da dette under Henvis
ning til Svaret paa a. jo er en Umulighed,
maa man altsaa prøve at gætte sig til, hvad
der egentlig tænkes paa. Jeg regner med, at

der ønskes Svar paa, hvorledes Spolens Q kan
bestemmes paa Grunlag af dennes Egenska
ber, og dette vil igen sige, at Spørgsmaalet
kun kan besvares, saafremt Eksaminanden
kan huske den nødvendige Formel. Svaret kan
da gives saaledes:
b. Q = 2 πfL : R hvor f er Frekvensen i Hz,
L i Henry og R den effektive Modstand ved
Maalefrekvensen.
c. Se Fig. 1. Svingningskredsens Q bestem
mes som Forholdet mellem Resonansfrekven
sen og Baandbredden ved 3 db ned.
2) a. Forklar Princippet i negativ Tilbage
kobling i en LF-Forstærker.
b. Hvilke Fordele opnaas ved negativ Til
bagekobling?
Kommentar.
Spørgsmaalene,
forekommer
det mig, falder noget udenfor, hvad man med
Rimelighed
kan
forlange,
Eksaminanderne
skal have Kendskab til. Emnet er ikke nævnet
hverken i Spørgsmaalene til den almindelige
tekniske Prøve eller til A-Prøven, og der fin
des ikke eet Ord derom i V. t. S., og endelig
er det jo Gang paa Gang blevet fremhævet,
at Amatøren ikke bør bestræbe sig paa at ud
sende Kvalitets (Bredbaands) Telefoni, men
holde sig til Omraadet 200—3000 Hz, og det
vil man vel i Regelen nok kunne klare med
mindre end en modkoblet Forstærker. Svare
ne kan ellers gives saaledes:
a. Princippet i negativ Tilbagekobling (Mod
kobling) bestaar i, at en lille Del af UdgangsSpændingen føres tilbage til Forstærkerens
Indgang i Modfase (hvoraf Udtrykket negativ)
med den oprindelige Indgangsspænding, hvor
ved den resulterende Forstærkning falder.
b. Hvis der ikke indføres frekvenskorrige
rende Led i Modkoblings-Kæden opnaas, at
Forstærkerens Frekvensgang bliver mere retliniet og at Udgangsspændingen bliver mindre
afhængig af Belastningsvariationer. Endvide
re bliver den resulterende Forstærkning min
dre afhængig af Rørenes Tilstand. Indføres
der frekvenskorrigerende Led i Modkoblin
gen, kan man herved regulere Forstærkerens
Frekvensgang efter Ønske, hvilket f. Eks. kan
benyttes til uafhængig Bas- og Diskantregu
lering.
3) a. Tegn Principdiagram for et Filter, som
kan indskydes mellem Sender (under 30 MHz)
og Antenne (fødet med Koaksialkabel) med
Henblik paa Dæmpning af TV-Forstyrrelser.
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F i g . 2 , flerleddetlavpas filler 35
b. Tegn Filtret for det Tilfælde, at der sen
des paa 2 m Baandet og TV modtages paa Ka
nal 4 (61—68 MHz).
Svar ad a. For at dæmpe Forstyrrelser paa
Frekvenser der er højere end den benyttede
Sendefrekvens, maa der mellem Senderen og
Antennen eller det eventuelle Antenne-Af
stemningsled indskydes et lavpas Filter. Dette
kan om fornødent udføres som et flerleddet
Filter, og i Fig. 2 er vist et Eksempel paa et
saadant i usymmetrisk Udførelse beregnet paa
Koaksialkabel. Ved at lægge Filterets Afskæ
ringsfrekvens noget over den højest benytte
de Sendefrekvens opnaar man, at Senderens
Effekt praktisk talt udæmpet naar frem til
Antennen, medens højere harmoniske, der
kan frembringe Forstyrrelser, dæmpes effek
tivt.
ad b. Naar Sendefrekvensen, som i dette
Tilfælde ligger højere end den eller de paa
hvilke Forstyrrelser skal undgaas, maa Filte
ret i Stedet udføres som et højpas Filter med
en Afskæringsfrekvens, der ligger mellem
disse. I Fig. 3 er vist et Eksempel paa et fler
leddet højpas Filter, usymmetrisk til Koaksi
alkabel. Ved at vælge Afskæringsfrekvensen
noget over 100 MHz har man ogsaa opnaaet
at forhindre eventuelt mulige Forstyrrelser i
FM-Baandet.
4) Hvorledes kan man kontrollere, at Modu
lationsgraden (Frekvenssvinget) ved FM hol
des inden for det tilladte?
Svar: Ved at forsyne Senderen med en
Spidsspændingsviser
for
Modulationsspæn
dingen og overvaage, at den ved Kalibrerin
gen udfundne Maksimalværdi ikke overskri
des. Endvidere ved Medhør paa en velskær
met Modtager med BFO til ved Lytning i Sidebaandene.
5) a. Forklar kort Princippet i en ESB (Enkeltsidebaandsmodulation) Sender.
b. Anfør et Par vigtige Fordele ved ESB i
Sammenligning med almindelig AM.
Kommentar. Det maa forekomme overra
skende, at der stilles Spørgsmaal angaaende

Fig. 3, flerleddet højpas filler

120MHz

ESB, da denne Sendeform jo ikke er omtalt
i de gældende Bestemmelser. Ganske vist har
jeg selv under Forhandlinger med P&T fra
dette hørt, at man „ikke kunde have noget
imod ESB“, men mig bekendt er nærmere Be
stemmelser herom endnu ikke kommet, og
saalænge dette ikke er Tilfældet, synes jeg,
disse Spørgsmaal falder noget udenfor de
givne Rammer, selvom de fleste aktive Ama
tører vel nok har hørt et og andet derom, og
maaske endog har kunnet lytte sig til et og
andet om Fordelene. Svarene kunde da f. Eks.
gives som flg.
a. I en ESB-Sender fjerner man Bærebøl
gen og det ene Sidebaand før PA-Trinet, saaledes at kun det ene Sidebaand udsendes.
b. Da kun det ene Sidebaand udsendes, kræ
ver Udsendelsen kun det halve af den Fre
kvensplads, som et normalt AM-Signal optatager. Som en anden Fordel kan nævnes, at
da ESB-Signalet frembringes paa et lavt Ef
fektniveau, er Kravene til Modulationseffekt
beskedne, og endelig, at da PA-Røret kun mo
mentvis naar sin Spidsbelastning, kan denne,
og dermed den opnaaede Sidebaands-Effekt
gøres højere for et givet Rør, end ved normal
AM.
6)
Tegn Diagram af Gitterblokeringsnøgling
med Hjælpespænding samt Nøglefilter til
Dæmpning af Klik.
Kommentar: Da det ikke af Spørgsmaalet
fremgaar, om der ønskes et eller to Diagram
mer, kunne jeg tænke mig, at de fleste vilde
foretrække at dele Spørgsmaalet i to for at
være paa kendt Grund. Det samme har derfor jeg gjort og be
nytter dertil to af
Figurerne i V. t. S.,
der
her
gengives
som Fig. 4, der vi
ser
Gitterblokeringsnøgling
med
Hjælpespænding og
og Fig. 5, der viser
et normalt Nøgle
filter.
7)
a. Hvilken særlig Risiko for Fejl vil der
være, hvis man anvender en almindelig, men
iøvrigt
korrekt
kalibreret
Superheterodynmodtager til at regulere en Senders Frekvens
ind paa Amatørbaandet (specielt de højere
Frekvensbaand)?
b. Af h vilken Stør
relsesorden vil Fej
len i givet Fald værer
Af Spørgsmaalene synes det at fremgaa, at
der er tænkt paa en Styresender uden nogen-
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somhelst Kalibrering, og her tør det jo nok
antydes, at der er rigelige Muligheder for at
ramme ved Siden af specielt paa de højere
Frekvensbaand. Lad os f. Eks. tænke os, at vi
har en Styresender, om hvilken vi ved, at den
bestryger Omraadet 1730 til 1975 kHz, men
ikke, hvad der er den lave og høje Ende, og
at vi vil benytte denne til at styre et Signal
paa 29,5 MHz. En simpel Efterregning vil da
vise, at denne kan rammes med en 15’, 16’ og
17’ harmonisk fra Styresenderen, og vælger
man den 15’ eller 17’ subharmoniske som Sty
refrekvens og arbejder med 16 dobling i Sen
deren, vil man altsaa komme ud paa hen
holdsvis 31,5 MHz og 27,8 MHz, hvilket vel
nok kan kaldes at ramme ved Siden af. Værre
endnu bliver det naturligvis, hvis Styresende
rens Omraade er større. Imidlertid fremgaar
det af Spørgsmaalet, at det formentlig er en
anden Mulighed, der er tænkt paa, nemlig
Modtagerens Spejlselektivitet. Ved en almin
delig Super, hvorved antagelig skal forstaas
en Modtager uden HF-Trin, er Spejlselektivi
teten jo brugbar i Mellembølgeomraadet, taalelig fra 1,5—4 MHz men elendig derover.
Ved 14 MHz er det som bekendt i de fleste
Tilfælde ligegyldigt, om man lytter paa den
korrekte Indstilling eller Spejlet. Stationen
høres næsten lige kraftigt i begge Tilfælde,
hvilket altsaa betyder, at hvis man kun be
nytter en saadan Modtager til at kontrollere
sin Frekvens, er Chancen for at have stillet
Styresenderen saaledes, at den ligger paa
Spejlet i Stedet for paa den rigtige Frekvens
næsten 50 °/o. Vi er da naaet frem til følgende
Svar:
a. Ved Indstilling af Senderens Frekvens
alene efter Modtageren, vil der specielt paa
de højere Frekvensbaand være en betydelig
Risiko for, at den indstillede Frekvens ligger
paa Modtagerens Spejlfrekvens i Stedet for
paa den ønskede.
b. Fejlen vil i givet Fald være lig 2 X Modta
gerens Mellemfrekvens. Hvis denne f. Eks. er
450 kHz og Oscillatoren over Signalet og den
ønskede Frekvens = 14.200 kHz, vil Senderen
1 Virkeligheden være indstillet paa 14.200 +
2 • 450 = 15.100 kHz.
8) Et Voltmeter har en indre Modstand paa
20.000 Ohm og giver fuldt Udslag for 100 Volt.
a. Hvad er dets Egetforbrug (i mA) ved et
Udslag paa 50 Volt,
b. Hvor stor en Modstand skal man sætte i
Serie med Instrumentet, for at fuldt Udslag
kan svare til 500 Volt.
Svar ad a. Egetforbruget ved fuldt Udslag
(100 Volt) er 100 Volt : 20.000 Ohm = 5 mA,
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altsaa er Egetforbruget ved V* Udslag = 2,5
mA.
ad b. Seriemodstanden skal optage 500 -5100 = 400 Volt, hvilket er 4 Gange saa meget
som Instrumentets 100 Volt. D. v. s. at Serie
modstanden skal være 4 • 20.000 = 80.000
Ohm.
9)
Hvor mange decibel svarer til en Effekt
forøgelse:
a. fra 50 til 100 watt?
b. fra 100 til 300 watt?
Spørgsmaalet er af den Type, der kun kan
besvares, hvis man enten kan huske db-Tallene for de anførte Forhold, eller hvis man
har medbragt en Regnestok, og kan huske den
Forklaring, jeg gav under Besvarelserne til
den 3die A-Prøve i September 1955, Pg. 188.
Vi haaber, det sidste er Tilfældet og svarer da:
a. 100 : 50 = 2 Gange, log 2 = 0,3010, alt
saa db = 10 * 0,3010 = 3.
b. 300 : 100 = 3 Gange, log 3 = 0,478, alt
saa db = 10 • 0,478 = 4,8.
Det sidste Spørgsmaal giver mig iøvrigt
Grund til at spørge: Hvorfor maa man godt
have en Regnestok med til Prøven men ikke
en Logaritmetabel? Det er jo ikke alle Eksa
minanderne, der er i Besiddelse af en Regne
stok og forstaar at bruge den, og dette maa
vel betegnes som et ekstra Handicap overfor
de mere heldigt stillede. Om Prøvens Svær
hedsgrad vil jeg som sædvanligt ikke udtale
mig, men jeg synes dog, man skylder P&T at
sige, at den ikke kan siges at stille større Krav
til matematisk Begavelse, end de fleste vil
være i Stand til at honorere. Jeg haaber ogsaa, at det er lykkedes mig at udforme Besva
relserne saaledes, at ogsaa matematisk min
dre veludrustede kan lære noget af den. Iøv
rigt synes jeg, at Spørgsmaalene paa en vis
Maade viser, at man i P&T er bange for at
gentage sig selv ved Udformningen af Spørgs
maalene. Det mener jeg ikke, der er Grund
til, selvom et Par af Spørgsmaalene skulle
være Gengangere, var det vel ikke nogen
Ulykke, derimod mener jeg, man skal være
varsom med at udvide Pensumet over de i
Bestemmelserne fastsatte Rammer.

BUSKE MØLLE VENTER
Københavns afdelingen meddeler, at Buske
Mølle er åben hver dag, senderen m. m. i or
den. det bedste vejr bestilt, og 16 køjer ven
ter på overnattende gæster.
Priserne er 3 kr. pr. døgn, en hel uge på
møllen 3 kr. rabat. Giro 59755.
Og der er også kosangas i de gule beholdere.
God ferie — Vy 73 og 88, OZ5RO.

Konstruktion af et Universalinstrument II.
Af K. Staack-Petersen, OZ2KP.

Fig. 6
I Fig. 6 er vist, hvorledes Instrumentet er
koblet for Maaling af store Modstande, og det
fremgaar heraf, hvorledes Strømmen fra Batt.
1 over RF + Sh frembringer et Spændings
fald der ligger i Serie med Spændingen fra
Batt. 2 til Frembringelse af den omtalte
Maalespænding paa 25 Volt. Modstanden i
Batt. 2 i Serie med Spændingsdeleren paral
lelt med Batt. 1 er forsvindende i Forhold til
RM 2 og paavirker derfor ikke Maaleresultatet.
Det fuldstændige Diagram for Universal
instrumentet ses i Fig. 7. Det bemærkes, at
Modstandene er nummereret i den Række
følge, i hvilken U-I bør opbygges af Hensyn
til at kunne benytte Ohm-Meter Delen til Udmaaling af de følgende Modstande. Betegnel
serne refererer iøvrigt til de i Fig. 3 til 6 incl.
benyttede saaledes: Rl = Sh. R2 = RF. R3=
R just. R4=RM og R5=RM 2.
Omskifter 1 er Strømarts-Omskifteren og
har følgende Stillinger: AC,DC, afbrudt, Ω1 —
Fig. 6 (100 X), Ω2 = Fig. 5 (10 X), Ω3=Fig. 4
(1 X) og endelig Ω4=Fig.4 (Shunt-Ohmmeter)
Omskifter 2 er Omraade-Omskifteren, der
har 12 Stillinger uden Stop, der benyttes som
flg.: afbrudt, 6 Strømomraader og 5 Spændingsomraader. Det bemærkes, at Omskifter
ne er tegnet, som de ser ud bagfra, hvilket
iøvrigt skulde fremgaa af de anføre Fjeder
Numre. Omraaderne er placeret saaledes, at
UI saavidt muligt er „idiotsikkert“ i Betje
ningen. Gør man sig det til en Regel altid at
stille O—2 paa afbrudt før Instrumentet for
bindes til noget, og endvidere stille O—1 paa
den ønskede Strømart, kan man ikke komme
til at ødelægge Instrumentet, idet man, hvad
enten det gælder Spændings- eller Strømmaalinger, automatisk først indkobler de
højeste Omraader.
DC Strøm-Omraaderne er valgt saaledes, at
de skulle dække alt, hvad man i Praksis faar
Brug for af finere Maalinger, men det skal
dog bemærkes, at begge Omskiftere paa Dæk-

kene 1 og 3 er udstyret med 2 Kontaktringe
og dertil dobbelte Fjedre paa nogle af Stil
lingerne saaledes at disse om ønskes kan be
lastes med op til 4 Amp. Der er ikke benyttet
Universalshunt, men hvert Strøm-Omraade
har sin separate Shunt. Denne Løsning er
valgt, dels fordi man derved til enhver Tid
kan ændre et eller flere Omraader efter Be
hag, uden at paavirke de andre, dels og ikke
mindst fordi det i Praksis er meget vanske
ligt at tilpasse en Universalshunt saaledes, at
alle Omraader bliver nøjagtigt som ønsket,
saa snart man ændrer en Del af Universal
shunten, skal alle de andre ogsaa ændres, og
det kan blive en meget tidskrævende Opgave
at gennemføre. Ved Benyttelsen af det her
anvendte Omskiftersystem er der iøvrigt hel
ler ikke større Fare for at brænde Instrumen
tet af, end ved Universalshunten, naar blot
Montagen gennemføres solidt og paa den rig
tige Maade hvorom mere senere.
DC Spændingsomskiftningen sker, som Fi
guren viser, ved Hjælp af seriekoblede For
lagsmodstande. Naar denne Metode er valgt
her i Stedet for separate Modstande for hvert
Omraade, skyldes det dels Ønsket om at opnaa en simpel og let overskuelig Montage, og
dels at man derved opnaar at fordele Belast
ningen for de højere Spændingers Vedkom
mende over et større Antal Enkeltmodstande.
AC Spændingsomskiftningen foregaar paa
tilsvarende Maade som for DC, idet man dog
bemærker, at 5 Volt Omraadet gennem sin se
parate Modstand (R16) er ført til 10 mA Udta
get paa Strømtransformatoren. Dette er gjort
for ogsaa ved de lave AC-Spændinger at faa
lineært Skalaudslag. Ganske vist faar man
herved en lavere Instrument-Følsomhed nem
lig 100 Ohm/Volt mod 1000 Ohm/Volt for de
øvrige AC Omraader (paa DC er Følsomheden
10.000 Ohm/Volt) men dette er i Praksis uden
Betydning, da dette Omraade jo normalt kun
skal benyttes til at maale Spændinger fra
Trafo-Viklinger med meget ringe Impedans.
AC Strømomraaderne er jo fastlagt ved den
benyttede Strøm-Trafo, og da kun de fire af
disse ligger inden for Omskifterens Ydeevne,
bliver der 2 Omskifterstillinger tilovers. Disse
er derfor udnyttet til ogsaa at forsyne UI
med 2 Watt-Oraader. Af disse er det første:
med 2 Watt-Omraader. Af disse er det første:
gangseffekten fra mindre Forstærkere med
en 5 Ohms Udgangsvikling, medens det andet:
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H</. 7.Det fuldstændige diagram for
Omsk. i er tegnet i stilling AC

og omsk. ? i stilling for 1 AC

Tallene 1 omskifterne refererer til
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og ff eder-nr.

Amp. Viklings ene Ende er
ført til en særlig Bøsning,
medens den anden Ende
gaar til den fælles - Maalebøsning. Endelig er der an
bragt en speciel Bøsning for
Maaling af DC Spændinger
op til 5 kV. Denne er gen
nem R24 forbundet til den
normale + Bøsning. Bøsnin
gen kan i og for sig ogsaa
benyttes til AC Spændinger
over 1 kV, men da fuld Ud
slag i saa Fald vil svare til
36 kV, vil det, hvis man har
Brug for at maale AC over
1 kV, sikkert være klogest
at anbringe endnu en Bøs
ning til dette Formaal og
forbinde den med en pas
sende Modstand til den nor
male + Bøsning.
Med Hensyn tilAC-Strømtrafoen skal iøvrigt bemær
kes, at denne, som Figuren
viser, har højeste Følsomheds-Omraade paa 1 mA. Da
Instrumentet jo giver fuldt
Udslag for 0,1 mA, er det
nødvendigt at shunte det
overskydende 0,9 mA uden
om
Instrumentet,
hvilket
sker ved Hjælp af R21.
Instrumentventilen
er
en
normal Graetz-koblet Ventil
beregnet for en Strøm paa
2—5 mA. I Modellen benyt
tes en 5 mA Ventil, der vir
ker fb.
Fig. 8.
Monteringsplade af 5
Hermed skulde Gennem
Hulstørrelserne angivet ved hullerne
gangen af Instrumentet være
afsluttet, og i næste Artikel
er det min Hensigt at beskrive den prak
500mW er beregnet til at koble parallelt over
tiske Opbygning, støttet dels til Borepla
Primær-Viklingen paa en normal Udgangsner, dels til nogle Fotografier af Modeltrafo i en Modtager med ca. 5 kΩ Anodebelast
apparatet. Af Hensyn til de af mine Læse
ning for Trimning, Maaling af Støjtal o. s. v.
re, der ønsker at bygge en nøjagtig Kopi
De benyttede Værdier svarer til 5 kΩ ved ca.
af Originalen, skal jeg slutte for denne
800 Hz, der jo er den Frekvens, der normalt
Gang
med at bringe en Liste over de i Mo
anvendes til Modulation i de fleste Maalesendellen benyttede Materialer, idet jeg, hvis
dere. Kondensatoren Cl er indskudt for at
Pladsen (og Tiden) tillader det næste Gang,
holde Udgangsrørets Anodestrøm borte fra
skal gennemgaa Beregningerne af samtlige
Strømtrafoen, hvis Kerne ikke taaler Jævn
Værdier og give Anvisning paa,
hvilke
strøm gennem Beviklingen. Fuldt Udslag sva
Forandringer
der maa
foretages for at
rer kun til 500 mW, hvis Frekvensen er 800
anvende
Instrumenter
med
andre
Data.
Hz, men selv om der moduleres med en anden
En
Beskrivelse
af
Hjemme-Fremstilling
Tone, viser Instrumentet naturligvis alligevel
af
en
Strømtransformator
skal ogsaa blive
de relative Forandringer i Udgangseffekten,
givet.
og det er jo det afgørende. Strømtrafoens 10
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Stykliste.
1 Drejespoleinstrument. FSD for 100 μA og 250 mV
Davometer.
1 Omskifter for Universal-Instrument KP-UI 1.
MEC.
1 Omskifter for Universal-Instrument KP-UI 2.
MEC.
1 traadviklet Potentiometer 100 Ohm Type TP R3.
Vitrohm.
1 Strømtransformator 1-10-100 mA — 1-10 A. Da
vometer.
1 Instrumentventil 5 mA. DVI.
1 Monteringsplade 180X260X5 mm. se Boreplan
Fig 8. Etronit e. lign.
2 Monteringslister 40X250
Fig. 9 og 10. Etronit e. lign.
4 Bærebukke
se Fig. 11.

af

2

15X85X1

mm.

mm

se

Boreplan

Fladjern

el.

Fig.9

lign.

2 Pilknapper til Omskifterne, 1 rund Knap til R 3.
4 Stk. Telefonbøsninger, 16 stk. Vs” fladhovede
Skruer, diverse Længde.
1 Kondensttor 0, 1 μF 2000 Volt.
Diverse Traad og Flex, 1 Stk. 4,5 Volt Batteri, 1
Atomax 22,5 Volt.
R 1 10,0 Ohm helst 1 μF, da denne Modstands Nøj
agtighed er afgørende for alle de følgendes Nøjag
tighed.
R 2 90 Ohm ligeledes helst 1 % af Hensyn til
uændret Indstilling af R3, naar der skiftes OhmOmraade.
R4 22,5 kOhm helst 1 %, f. Eks. Vitrohm HSS
15000 + 7500 Ohm.
R5 247,5 kOhm helst 1 %, f. Eks. Vitrohm HSS
0,24 M 4- 7500 Ohm.
R6 625 Ohm.
R7 104 Ohm.

Fig. 10

R8 16,76 Ohm.
R9 2,501 Ohm.
R10 0,501 Ohm.
R6 til R10 incl. er DC Shuntene og maa hjemmefremstilles, som det vil blive beskrevet i det føl
gende. Det samme gælder for R16, R17 og R21.
R16 500 Ohm - Trafo Modstand ca. 70 Ohm = ca.
430 Ohm.
R17 25 kOhm - Trafo Modstand ca. 2250 Ohm =
ca. 22.750 Ohm.
Denne kan f. Eks sammensættes af 22.000 Ohm +
Justering ca. 750 Ohm.
R21 Ventilshunt 278 Ohm, R23 5 Ohm Vitrohm
Type H.
Ril 47.500 Ohm gerne 1 %, f. Eks. Vitrohm HSS
47000 + 1%
R12 200 kOhm. R13 750 kOhm, R14 4 MOhm og
R15 10 MOhm, de to sidstnævnte sammensættes af
hhv. 2 Stk. 2 MOhm og 4 Stk. 2,2—2,7 MOhm udmaalt af almindelige 10 % Modstande.

Manuskripter til OZ august må være HR
i hænde senest lørdag den 3. august.
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Fig.11

Fig. 9. Venstre sideliste, set udefra, alle
hulter
3,5
Fig. 10. Højre sideliste, set udefra
Fig. 11.Fladjern til bærebuk. Hullerne
1/8" gev.
R18 125 kOhm, R19 350 kOhm, R20 500 kOhm,
R24 35 MOhm, R22 4600 Ohm, sammensættes ogsaa
ved Udmaaling af almindelige 10 % Modstande.
Fremstillingen og Tilpasningen af Shuntene og de
øvrige Modstande ved Hjælp af UI som Ohm-Meter
vil blive beskrevet i næste Artikel.
SIDSTE NYT:
OZ7BB opnår Aurora-QSO med ON, DL og GM
på 2 meter.
Natten mellem 30/6 og 1/7 var OZ7BB een af de
tre heldige, der fik „Aurora-bid“. Med „de tre“ me
nes i OZ og SM. idet de to andre var SM7ZN og
SM7BZX i henholdsvis Vårnamo og Lund.
Rapporterne var således:
GMT
ON4ZH
til: 23:00 sendt 5 7 7
DL1VK
til: 23:45 sendt 5 8 6
GM3EGW
til: 01:50 sendt 5 7 6

modtaget 5 7 7
modtaget 5 7 4
modtaget 5 7 4

Vi ønsker hjertelig til lykke og håber, at denne —
såvidt vides — første danske Aurora-QSO på 2 me
ter må efterfølges af mange flere i den kommende
tid.
OZ5MK.

Københavns-afdelingens rævesender
Konstrueret af OZ9SN og OZ4AO,
beskrevet af OZ9SN og OZ9NU.
Da afdelingens hidtidige rævesender efter
hånden havde nået en ærværdig alder — in
gen husker vel mere dens bygningsår — blev
det besluttet at bygge en noget mere tidssva
rende og tillidsvækkende udgave. Den gamle
bærer efterhånden også tydelige spor af at
have oplevet utallige rævejægeres stormløb
imod den, hvad bl. a. de mange huller i kassen
formentlig hidrører fra. Desuden kunne det
med henblik på større arrangementer være
ønskeligt med mere end een sender til dispo
sition, navnlig med henblik på A. S. K.-jagterne.
De krav, der med rimelighed må stilles til
en moderne rævesender, kan sammenfattes i
følgende punkter:
1. Effekten skal være af en sådan størrel
sesorden, at senderen med sikkerhed kan pejles over store afstande.

Fig. 1
benyttet keramiske- og glimmerkondensato
rer. I de øvrige kredsløb metalliserede papir
blokke (Bosch og Hunts). Alle modstande er
dimensionerede en del større en den i dem
afsatte effekt kræver. Hele senderen er i
vandtæt sejldugsovertræk med aftagelig for

2. Senderen skal kunne arbejde under de
mest ugunstige forhold, f. eks. i regnvejr, og
skal kunne tåle en ofte ublid transport.
3. Alle former for antenne skal kune tilpas
ses senderen.
4. Senderen skal kunne arbejde på såvel 6
volt akkumulator som på 220 volt veksel
strøm.
5. Nem betjening, således at besiddelse af
den udvidede ålestangereksamen er unødven
dig for at arbejde med den.
6. Forholdsvis nem at transportere.
Den mekaniske opbygning.
Senderen er udført i 2 mm aluminium, og
består af to separate kasser, som med snap
låse kan sættes sammen til en enhed, — sy
stem Torn. e. b. — fig. 1, der indbyrdes for
bindes ved hjælp af multistik.
Den nederste kasse indeholder, som det
fremgår af fig. 2, en 6 volt 13 amp. timers
akkumulator, vibratorenhed, samt rum med
plads til nøgle, mikrofon, antennetråd, jordspyd, og for alle tilfældes skyld et par øller.
Desuden er der tilslutning til og omskifter for
lysnet, samt bøsninger for udvendig akkumu
lator.
Øverste kasse indeholder i følge fig. 3 ens
retter, sender og modulator. Det mekaniske
arbejde er, af hensyn til ofte forekommende
ublid behandling, meget robust udført, og
med henblik på driftssikkerheden valgtes de
bedste komponenter. I HF-kredsløbet er kun

side, og monteret på et stel med seler, således
at den kan transporteres på ryggen.
Målene for anlægget er, højde af begge kas
ser sat sammen 390 mm, dybde 250 mm og
bredden 350 mm. Da vi ikke havde nogen

Fig. 3
vægt at veje anlægget på, har vi skønsmæs
sigt anslået den til ca. 30 kg, akkumulatoren
iberegnet. Om senderen er let at transportere
kan måske diskuteres rent vægtmæssigt, men
da transporten som regel foregår pr. motor
køretøj, og det således kun er det sidste styk
ke ind til hulen, den skal bæres, har denne
side af sagen endnu ikke voldt særlige kvaler.
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Diagrammet.
Som det fremgår af diagrammet, kører EL2
som CO, efterfulgt af 807 som PA-rør med
EL41 som modulator. Strømforsyningen er op
bygget omkring en kombineret net- og vibratortrafo, Knud Lindberg type 140-1679. Nettrafoens vibratorvikling, som ved 220 volts
drift leverer 6,3 volt glødespænding, er af
stemt til ca. 100 Hz (vibratorens egenfrekvens)
ved hjælp af C15-C16 på 50 μF/12 volt elek
trolytter, hvilket tjener til at eliminere de
høje spændingsspidser, som uundgåeligt vil
optræde. Trafoens data er:
P1 — 220 volt.
P2 — 6-3,15-0-3,15-6 volt.
S — 350-0-350 volt, 200 mA.
Anodespændingen klares af en enkelt EZ40;
dette kan måske synes at være lidt hård kost
for røret, men i betragtning af at senderen
kun kører i kortere perioder ad gangen, må
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det alligevel anses for at være forsvarligt. Et
større rør ville jo også bruge mere glødestrøm. Af pladshensyn var det ikke muligt at
anvende ventiler, og synkronensretning fand
tes ikke at være tilstrækkeligt driftssikkert.
Oscillatoren er en triodeforbundet EL2 i
ganske normal CO-kobling. Rørets anode
kreds kan udefra justeres ved hjælp af en
skruetrækker. CO’en svinger temmelig kraf
tigt, af hensyn til vore regler, der foreskriver,
at styresenderen skal kunne høres i nærheden
af ræven fem minutter før den egentlige sen
detid fra og med tredie udsendelse.
Som PA-rør er anvendt 807 kapacitivt kob
let til ose. Nu er 807 jo et temmelig levende
rør, og naturligvis viste det sig, at røret ud
mærket ..kunne selv”, så det var nødvendigt
at tøjre det forsvarligt med stopmodstande i
GI og G2, samt med en drossel på ca. 10 i
anoden, hvilket havde en beroligende indfly

delse. Anodekredsen, hvor spolen er en ano
despole fra en BC457A, hvorpå der er lavet
elleve udtag over en keramisk omskifter for
tilpasning af antennen, er af nærliggende
grunde kapacitivt koblet til røret, ihukom
mende det gamle råd om at jorde sin sender,
før den jorder een selv. Anodespændingen til
føres via en Prahn sendedrossel. For at undgå
tilbagevirkning fra PA-røret, viste det sig
nødvendigt at afskærme ose. omhyggeligt, så
ledes er gitterledningen et stykke coaxkabel
sikkert stelforbundet i den ene ende, ligesom
såvel rør som anodekreds sidder i skærmdå
ser. 807 katodemoduleres med en kulkasse og
en enkelt EL41. Meget mere kan der ikke si
ges om den ting.
Driftomskifteren 01 har følgende stillinger:
1. Senderen afbrudt (ensretteren har sær
skilt afbryder).
2. Forvarmning af CO og PA-rør.

3. Anodespænding på CO og PA (normal
driftstilling) ose. i gang.
4. Glødespænding til EL41. Denne stilling
indkobler desuden modulationstrafoen i
serie med nøglen, som sidder i PA-rørets
katode.
Over nøglen sidder et simpelt filter bestå
ende af R9-C15 nærmest for et syn skyld, idet
det vist må siges at være sjældent, at sende
ren vil kunne forårsage BCI/TVI på de steder,
hvor jagterne foregår
Med en 13 amp. timers akkumulator kan
senderen køre ca. 1 time, selvfølgelig afhæn
gigt af, hvor intermitterende der køres.
Efter de indhøstede erfaringer, kan det vist
siges, at senderen har svaret til de krav, der
blev stillet til den.
Til slut et lille sidespring specielt for Kø
benhavn og omegn: Er det helt umuligt at få
(fortsættes nederst næste side)
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Begyndersiden:

Lidt om svingningskredse - igen
Ved Bent Thomassen.
Lad os starte med at tegne en kondensator,
der oplades af et batteri, fig. 1. På batteriets
negative pol er der
p. gr. a. den kemi
ske reaktion i cellen
et stort overskud af
elektroner (disse er
tegnet
som
sorte
boller). Disse vil, i
form
af
elektrisk
strøm, (den tykke
pil),
strømme
fra
batteriets - pol gen
nem ledningen ud
til kondensatoren og
samle sig på - pla
den. (Der tales her
om
elektronstrøm
men, der går fra
den
negative
pol
Fiq.l
mod den positive).
hældt bare nogle af de gamle jægere ud af
fjerene søndag morgen? Der møder praktisk
taget ikke andre end den faste garde til jag
terne undtagen til de store ASK-arrangementer. Det tyder jo ikke på, at det er modtagere,
der er mangel på. Måske årsagen skal søges i
den omstændighed, at jagterne efterhånden
er stivnet i traditionsbundne former, med an
dre ord, det er ikke spændende nok. Er dette
tilfældet, skal vi gerne fremkomme med for
slag til nye former for jagter. F. eks. prøvede
vi på årets sidste skægjagt i 1956 „den fjern
styrede ræv“, hvor jægerne for en gangs
skyld virkelig kom på arbejde — ikke sandt,
9WH! Vi hører gerne nærmere desangående.
9SN — 9NU.
Stykliste til rævesender:
R1 — 51 kOhm
R2 — 5 kOhm
R3 — 200 Ohm
R4 — 100 Ohm
R5 — 100 kOhm
R6 — 400 Ohm
R7 — 0,22 mOhm
R8 — 1 kOhm
R9 — 100 Ohm
Cl — 20 nF — glimmer
C2 — 5-50 pF trimmer
C3 — 47 pF ker.
C4 — 180 pF ker.
C5 — var. kond. fra BC457A
C6 — 5000 pF ker.
C7 — 75 pF ker.
C8 — 25 uF/25 V
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Kondensatoren oplades mer og mer, hvilket
betyder, at spændingsforskellen mellem pla
derne stiger, til spændingen bliver lig batterispændingen, og at der mellem pladerne op
bygges et elektrisk felt. Et elektrisk felt defi
neres som et rum, hvori en elektrisk ladning
påvirkes af en kraft. Det elektriske felt siges
at være rettet fra den positive mod den nega
tive plade. (Det el. felt omtales senere).
På kondensatorens + plade vil elektronerne
i metallets atomer påvirkes af den stadigt
voksende mængde elektroner på -Opladen,
idet de frastødes af disse; efterhånden som
+ pladens elektroner påvirkes mere og mere,
vil nogle af dem „rive sig løs“, og begynde at
strømme mod batteriets +pol. Strømmene,
dels i -r-ledningen, dels i + ledningen stand
ser, når kondensatoren er opladet.
Vi prøver at tage et eksempel til, idet vi
samtidig forsyner den samme kondensator
med et isolationsstof, dielektrikum; fig. 2. På
C9 — 16 uF Bosch 350/525 V
C10 — 8 uF Bosch 350/525 V
C11 — var. kond. fra BC457A
C12 — 5 nF glimmer
C13 — 5 nF glimmer
C14 — 15 nF glimmer
C15 — 50 uF/12 V
C16 — 50 uF/12 V
C17 — 10 nF ker.
C18 — 75 pF ker.
C19 — 1500 pF glimmer
C20 — 2 uF MP
C21 — 50 uF/12 V
C22 — 50 uF/12 V
Dl — Prahn drossel
D2 — Neutrofon type 608
D3 — VHF drossel 10 uH
D4 — 15 vdg. 2 mm tråd, 10 mmø
X — krystal 1825 kHz
TI — Knud Lindberg 10—354
T2 — Knud Lindberg 2—840
T3 — Knud Lindberg 140—1679
B — 1,5 V Unite
V1 — EL2
V2 — 807
V3 — EL41
V4 — EZ40
V5 — Glimlampe 220 V
V6 — 8007
01 — 4X4 stillinger
02 — 2 stk. dobb. vippeomsk.
03 — Hovedafbryder 220 V 4 A
04 — MEC keram. 11 stillinger
M — 100 mA blød jern
L1 — Prahn zerolitform. 60 vind. 0,18 mm laktråd
L2 — Anodespole fra BC457A med 11 udtag
Z — 6 volts vibrator, 100 Hz (surplus)
Akk. — Akkumulator 6 V, 13 amp. timer

(a)

Til batteriets
- pol
Fig. 2
figuren ses isolationsstoffet som den skrave
rede „klods" mellem pladerne. På -pladen er
en stor mængde elektroner samlet; strømmen
af elektroner er ved at standse (der er endnu
et par på vej!), og kondensatoren er næsten
opladet. På + pladen ses, at strømmen af elek
troner bort fra pladen til batteriets positive
pol er ved at slutte (det sidste par stykker er
på vej bort!).
Det øjeblik strømmen ophører, er der mak
simal spændingsforskel mellem pladerne, og
samtidig har det elektriske felt max. feltstyr
ke. Dette felt skal vi se lidt nærmere på. Før
definerede vi det som: Et rum, hvori en elek
trisk ladning påvirkes af en kraft. Vi har her
anbragt et dielektrikum mellem kondensato
rens plader, og et af dette stofs atomer er
skematisk tegnet (det er af hensyn til det
overskuelige, at der kun er tegnet to af ato
mets elektroner).
Dette atom er en elektrisk ladning (Elektro
nerne er negative og kernen positiv elektrisk);
ladningen er anbragt i et elektrisk felt. Man
ser, hvorledes elektronerne i deres baner „sø
ger" over mod den positive plade, eller ret
tere frastødes af elektronerne på den negative
plade, mens kernen tiltrækkes af den negative
plades elektroner. Når alle elektronerne i iso
lationsstoffet „rykker" tæt over mod den po
sitive plade, virker de sammen med -Opladens
elektroner, således at + pladens elektroner for
det første frastødes kraftigere, og for det an
det således at endnu flere elektroner på - pla
den frastødes, så strømmen bort fra konden
satoren i dette tilfælde vil være større end i
tilfældet omtalt ved fig. 1. Samtidig med at
elektronerne i isolationsstoffet vil søge at
nærme sig + pladen, vil kernen (som jo er
positiv) søge at nærme sig -r-pladen, idet ker
nen og elektronerne her øver en gensidig til
trækning på hverandre. I dette tilfælde vil
flere elektroner strømme til -f-pladen fra bat
teriet sammenlignet med tilfældet ved fig. 1;
d. v. s. at kondensatoren nu kan rumme en
større elektrieitetsmængde, eller med andre
ord: Den har fået større kapacitet.
Vi vil nu prøve at påtrykke kondensatoren
en vekselspænding fra en generator med me
get lav indre modstand (ri). Kondensatorens
plader skal da ustandselig oplades og aflades,
og i dens tilledninger vil der gå en veksel

(b)

strøm fra den negative mod den positive pla
de. Dette er vist i fig. 3.
Fig. 3. Det første billede viser, at kondensa
torens ene plade er opladet med negativ elek
tricitet. Den kraft, som ladningen repræsente
rer, er vist som det elektriske felt.
Vi erindrer, at vi påtrykte kondensatoren
en vekselspænding; denne varierer jo mellem
en positiv, nul og en negativ værdi. Billede
nr. 2 viser os situationen i det øjeblik, spæn
dingen over kondensatorens tilledninger er
lig nul. Kondensatoren vil da virke som et
batteri og sende en strøm af elektroner fra
H-pladen gennem generatoren (lav indre mod
stand). Strømmens retning er vist med pile.
Denne strøm vil gå, til spændingen mellem
pladerne er udlignet. Billedet viser denne si
tuation.
På det 3. billede er vi nået til den veksel
spændingsfase, der påtrykker den øvre plade
en - spænding. Det ses, at situationen er nøj
agtig den modsatte af den, vi så ved det før
ste billede. Vi bemærker, at elektronerne be
finder sig på den øverste plade, at der således
er max. spændingsforskel mellem pladerne, at
det elektriske felt er tilstede, og at der ikke
går nogen strøm i tilledningerne.
(Fortsættes)

Som følge af sol eksplosioner og magnetiske storme
har en fynsk radi oamatør været i stand til at aflytte
amerikanske pol iti bilers radiosendere på 10 meter
båndet.
(Fyens Stiftstidende 7. juli -57).
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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
Vi har modtaget:
S. R. A. L.
Suomen Radioamatooriliitto
Helsinki d. 28. juni 1957.
Experimenterende Danske Radioamatører.
Dr. Børge.
Paa SRAL’s styrelses vågner faar jag tacka for
den vårdefulla gava som vi fatt mottaga av EDR
efter att ha segrat i NRAU-testen i januari. Da jag
kan forstå att Din andel i saken varit av avgorande
slag frambåra vi sårskilt till Dig vart varma och
hjårtliga tack. Gåstboken har framlagts pa vart for
bunds expedition.
73 fr
SUOMEN

RADIOAMATORILIITTO

sekreterare:
sign. A. Håkkånen - OH2NQ.
OZ-CCA-Contesten.
I vort referat af årets OZ-CCA-Contest i sidste
„OZ“ har vi glemt at meddele, at OK3EA opnåede
72 points som eneste OK-stn. der indsendte log.
VK/ZL-testen 1956.
Fra arrangørerne af den sidste VK/ZL-contest har
vi modtaget resultatlisten, hvorfra vi skal gengive
de danske deltageres indbyrdes placering. I cw-afdelingen ser resultatet således ud:
OZ3FL
1200 p. (Diplom)
725 p.
OZ1W
OZ7SN
72 p.
45 p.
OZ7BG
OZ4IM
25 p.
medens OZ3SK reddede sit diplom i fone-afdelingen
med bare 1 p.
Pse - undgå QRM.
Fra REF, den franske amatørorganisation, har vi
modtaget en meddelelse, hvorfra vi i uddrag brin
ger følgende anmodning: Det franske amatør-hjæl
penet arbejder
1. hver torsdag kl. 19,30 GMT på 3510 kc/s cw
2. andre net arbejder med telefoni hver søndag kl.
8,00 GMT på ca. 7100 kc/s.
Vær venlig ikke at interferere med denne trafik
og efterfølg opfordringen, når du hører hovedstatio
nen annoncere:
Hr FRENCH EMERGENCY NET
PSE QSY OM — TKS
Traffic
Department
opfordrer
at følge denne anmodning.

OZ-amatørerne

til

„Deutsehlandstreffen 1957“.
DARC har udsendt indbydelse til et stort interna
tionalt stævne i Coburg den 3. og 4. august med alle
de interessante arrangementer, der knytter sig her
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til. En del anmeldelsesformularer kan rekvireres
Tr. Dept., men iøvrigt fås alle oplysninger hos:
DARC-Deutschlandstreffen.
Tagungsbiiro
(13 a) Coburg
Kleine Rosengasse 6.
Deutschland.

fra

Festival i Moskva.
Fra det russiske månedlige tidsskrift „RADIO“ er
der kommet en omtale af en festival i Moskva fra
den 28. juli til den 11. august, hvori der også indgår
et stævne med radioamatører fra mange lande.
Indbydelsen fremkom så sent, at vi ikke har kun
net efterkomme indbydernes opfordring til os om at
udvælge to—tre danske amatører til i det russiske
blad at give udtryk for deres mening om stævnets
hovedemne: „Vejene til udvikling af radioamatørvirksomheden".
OZ9SK skriver:
I henhold til korrespondance med SP2SJ kan med
deles, at de polske amatører bar fået ændrede ar
bejdsvilkår, og at den polske amatørorganisation nu
søger optagelse i I. A. R. U.
Nyt certificat.
Sunflower
Operators
Society,
Kansas,
udsteder
certifikatet „S. O. S.“ til alle stationer, der har haft
bekræftet forbindelse med 10 stns. i Kansas, hvoraf
mindst 4 med Sedgwick County. Alle forbindelser
skal være efter 1. januar 1956. Diplomet ydes enten
for cw — fone — novice — yl eller for mobile. Af
giften er 4 IRC’s. — Ansøgning gennem Tr. Dept.
Sangamon Valley Radio Club, Illinois udsteder et
certifikat med det flot klingende navn: „Land of
Lincoln Award“ til alle, der efter 15. februar 1957
har haft forbindelse med mindst 5 af klubbens med
lemmer.
Månedens diplomoversigt.
145. OZ2NU ansøger om to stickers for WGSA.
154. OZ9DX ansøger om WBE.
202. DR 1055 ansøger om HAC-Japan.
204. OZ4FA ansøger om WAS.
207. OZ7PH har modt. DXCC Endos. til 188.
208. OZ9CW har modtaget WAC
phone.
209. OZ4KA
har modtaget WGSA
nr. 456 som 3-OZ.
210. OZ9PP ansøger om „S6S“.
211. OZ7KP ansøger om „S6S".
212. OZ7BG har modtaget DXCC Endos. til 190.
213. OZ7BW har modtaget WGSA nr. 458 som 4-OZ.
215. OZ7BW ansøger om WBE.
216. OZ7BW ansøger om DUF.
217. OZ7BW har modtaget WAE III nr. 510.
223. OZ3SK
ansøger om „S6S“.
224. OY7ML
har modtaget DXCC
som OY
225. OZ7BG
har modtaget DXCC
Phone nr.916.
227. OZ4XX
ansøger om „S6SU.
228. OZ3GW har modtaget OZ-CCA II cw. nr. 25.

229. OZ9SK ansøger om WAC 28 mc. phone.
230. OZ7KP har modtaget OZ-CCA I nr. 26.
231. OZ3TH ansøger om DXCC phone.
232. OZ7OH ansøger om WAC.
233. LA2MA ansøger om WADM.
234. OZ6HS ansøger om WGSA.
237. OZ3GW ansøger om WASM II.
238. OZ3GW ansøger om WGSA II.
239. OZ2KK ansøger om WAC.
240. OZ2KK ansøger om WBE.
241. OZ5KD ansøger om OZ-CCA II.
242. OZ3GW ansøger om WAC.
243. OZ3GW ansøger om S6S.
244. OZ3GW ansøger om WBE.
245. OZ2NU ansøger om „DLD-100“.
Tr. Dept. lykønsker med
held og lykke med det ansøgte.

det

W 21 M.
Endvidere udsteder Warsaw Radio Club diplomet
W 21 M (Worked 21 Meridian of Warsaw) til alle
licenserede amatørstationer samt til lytterstationer.
Der skal være bekræftet forbindelse med 16 eller
flere af følgende lande:

opnåede

og ønsker
OZ2NU.

Scout Radio.
På den store Verdens-Spejder-Jamboree, der af
holdes i Sutton Park i England i dagene fra den 1.
august til den 12. august 1957 vil der også være en
amatørstation i gang.
Vi har i den anledning fra G3CNV, der skal være
leder af stationen, fået meddelelse om, at dens for
mål skal være at bringe nye fra jamboreen rundt
til de mange lande i verden, hvorfra der er delta
gere i jamboreen, forøvrigt.den sidste jamboree, der
vil blive afholdt.
Lejrens kaldesignal bliver: GB3SP og dens udsen
delser vil finde sted ved hver ny times begyndelse
i tiden fra kl. 10 til kl. 22 på alle amatørbånd fra
3,5 til 30 Mc/s.
OZ4MP klager
over, at han stadig modtager QSL’s for forbindelser,
han aldrig selv har haft.
Et er, at en eller anden person ulicenseret og ulov
ligt går i luften på amatørbåndene, det er i sidste
instans en politisag, men når det går såvidt, at der
ved sådanne lejligheder benyttes kaldesignaler, der
tilhører allerede licenserede stationer, må vi på
disses vegne bringe en udvarsel. Som det fremgår
af de kort, der indgår i de her omhandlede situati
oner, drejer det sig i 90 % tilfælde om udsendelser
på 80 m. — Det ligger jo ikke udenfor muligheder
nes grænse i tilfælde af fortsatte udsendelser fra
sådanne stationers side, at kontrollere deres belig
genhed, så udsendelserne kan blive stoppede.
Vi opfordrer enhver til at afholde sig fra misbrug
af kaldesignaler.
Nye certificater:
AC 15 Z.
Warsaw
Radio
Club
udsteder
certifikatet
„All
Countries Zone 15“ til alle licenserede amatører el
ler lytter-stationer, der har haft bekræftet forbin
delse med mindst 23 af følgende 26 distrikter:
OH
ZA
UR2
I
UQ2
Il/TR
UP2
Ml
SP

3 forsk, distr.
1 distrikt
1

1
1

1
1
1
4 forsk, distr.

IT
OK
IS
OE
FC
HA
HV
YU
ZB

1 distrikt

1
1
2

1
1
1
3

1

Kun forbindelser efter 31.-12.-54 tæller til certifi
katet. Afgiften 3 IRC’s og ansøgning gennem Tr.
Dept.

LA/P (Spitzbergen)
LA
OH
OHØ
SM
UQ2
UP2
SP5
OK
HA
YO

YU
ZA
SV
5A
FQ8
OQ5
CR6
ZS
ZS3
ZS9

Kun bekræftelser daterede efter 31.-12.-54 er gyl
dige. Alle bånd må benyttes for cw eller fone eller
blandet. Afgiften er 3 IRC’s. — Ansøgning gennem
Tr. Dept.

Tilslutningen har været lidt bedre i denne måned,
og når vi så dertil bringer det foto af DJIWT’s sta
tion, som vi omtalte i forr. „OZ“, men som ikke
nåede at komme med, kan det vel lykkes at få en
præsentabel rubrik ud af det.
For ikke at glemme det bagefter, skal vi med det
samme sige, at alle dx-rapporterne til næste „OZ“,
må af hensyn til sommerferierne være inde senest
den 20. juli. Vær venlig at huske dette.
I tilslutning hertil må vi forklare en af indsender
ne, at stof, der først afsendes fra indsenderen den
11. juni ikke kan forvente at komme med i juni-nr.
Skæringsdatoen er for øjeblikket den 28. i den
forudgående måned.
Ny i rubrikken er OZ1JW, der efter at have fået
bygget nyt PA-trin og med hjælp af en såkaldt kva
drat dipol antenne har opnået ret pæne resultater.
Ny nøgle er endvidere OZ4FF — junior til 4IM,
som skriver, at han i løbet af de første 18 dage efter
modtagelsen af licenset har worked 51 lande.
Vi løser op for posen:
7 me/s. CW.
OZ4FF: OH3AA/0 - PY1BLT - PY4ZI - PY7AEF PY7AEM - UA9KCC - VO1CZ og 3V8KS.
OZ4PM: FA3AF - 4X4GV - JA3WX - PYs og Ws,
for ikke at tale om VS9DL.
OZ7BG: VQ5GC.
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14 mc s. CW.
O Z 1 J W : CE2-3-4, CN8. FA9, FF8, FM7, KL7. KP4,
KV4, KZ5, LU6-8 og 9, PY1-2-4-5-6-7, TI2, UA9. UL7,
VP6, YV3-4 og 5. ZB2, 4X4. 5A1 samt WØ-1-2-3-4 og 8
O Z 4 F F : CR6AI - CR7LU - DM5MM MM (Sorteha
vet) -EL2S - KV4AA - UAOAG - UI8KAE - UL7DA ZC4FL - 4X4FR - 3V8AD.
O Z 4 I M : CE3ZO - CR6AI - CR7LU - FE8AH JA1AA - JA1PX - JA6CS - KG1AX - KH6AIK KG6
- K4LIB FQ8 - KP4CC - KZ5LB - OY7ML - UA9AA
- UA9KCE - UF6FB - UG6AG - UL7KBA - ZC4BN
ZD9AE - ZL3GU - 3V8AD.
O Z 5 K Q : ZL4KB - UD6AI - UH8KAA - UL7DA UA9KDL.
O Z 4 P M : 3V8BY - VK3AHQ YV3AN- KV4AA VQ2RG - VQ4KRL - JA1BJ JA5CP- CE4AD CN8FQ - CX5CO - C02WD - PJ2AA - PYs - Ws og
VEs samt i en anden rapport: PZ1AP - DM5MM/MM
- VP6PJ - OA4BP - VK5CO.
O Z 7 B G : LU2ZS - VS4BA - PJ2ME - FY7YF.
14 mc/s. Fone.
O Z 5 K D : VK5MS - OA4BP OA4CK- OA4AN OA4AW - VO2AV - HR3HH CX5CM- SV0WG HC2AF - HK7LX - HI7LMQ - UA9CM - 4X4JI Wl-2-3-4-5-6-7 og 8 samt under kort ship søndag den
23/6: SM2-3-4-5 og 7.
O Z 5 K Q : VK3AWO - HC2KU - YV2AM - TI0OI TI2VJ - VP6FO - OA4BP samt PY’s. - LU1JC LU4BF - LU2AU - LU4DJ - LU4CC - ZD4CB ZS6AJ - TG9AD - VQ4ERR - VE3AHU/Gaza, samt
alle W-distrikter.
21 mc/s. CW.
O Z 4 F F : GI3JFX - KL7AYV - KH6AYG - PU1BDU
- UT4KAA/LHASA/ZONE 23 - VQ4DO - VS1GZ ZC4IP - ZS6KT - 4X4BX - 5A5TH og 9S4CM.
O Z 4 I M : CR6AI - CR6CZ - JA5AF - KH6AYG KH6AIK/KG6 - KZ5DK - PU1GJ - SV1CR - UJ8AF
- VS1GX - XE1GX - YI3AA - ZD2DCP - ZS1OU ZS6AJO.
O Z 7 B G : XE1A.
Endvidere har 7BG på 21 mc/s fone haft: VP5BH
Caymans - ZS5KA og KH6BGE. På 28 mc/s CW og
fone har han henholdsvis haft YA1AM og K5HNY/
KG6.
7BG, der, som det ses, nu er i gang igen efter veloverstået eksamen, som vi gratulerer med, oplyser
sluttelig om følgende:
QTH’s: PJ2ME: Vincem Labega, Phillipsburg. St.
Maarten NWI.
VS4BA: c/o GPO. Simanggang. Sarawak.
YA1AM: K U N V I A R S G B .
Tak for alt denne gang, og husk så næste post
senest den 20. juli.
OZ2NU.

EDR’s skandinaviske VHF-dag.
EDR indbyder hermed specielt
til deltagelse i sin årlige

alle

nordiske

lande

skandinaviske VHF-dag.
Reglerne er som tidligere år:
1.

Alle licenserede amatører i Danmark, Norge, Sve
rige og Finland kan deltage som direkte deltagere
i testen. Det er dog tilladt at tage QSO’s med sta
tioner udenfor disse lande.
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2. Der tillades 1 QSO med hver station i hver pe
riode.
3. Frekvenser: 144—146
4. Tider:

Mc/s.

Lørdag d. 24. og søndag d. 25. august 1957.
Lørdag d. 24. kl. 20.00—24.00 GMT
Søndag d. 25.
kl.09,00-12,00GMT og
kl. 13,00—16,00 GMT

5. Points. Der gives eet point pr. km mellem statio
nerne. Denne udregning er ens både for cw og
fone, der kan anvendes efter behag. Testen vindes
af den station, der opnår flest godkendte points.
6. Kode. Der udveksles sædvanlige kodegrupper, som
f. eks. 59013, Vejrhøj, hvilket betyder, at man hø
rer modparten RS59, at det er afsenderens QSO
nr. 13, og at hans position er Vejrhøj.
7. Logs. Som logblade skal benyttes EDR’s officielle
logblade, eller for fremmede stationer tilsvarende
udenlandske. Hver deltager udregner selv sine
points til støtte for afkontrolleringen.
De færdigbearbejdede logs indsendes senest 20.
september til EDR’s Traffic-Department. Box 335.
Aalborg. - Postvæsenets datostempel er afgørende
for rettidig indsendelse.
8. Udover B & O Pokalen fastsættes præmiernes an
tal og form af EDR’s hovedbestyrelse.
B & O-pokalen, der i 1950 udsattes af firmaet
Bang & Olufsen, Struer, skal vindes tre gange i
træk eller fire gange ialt for at blive ejendom.
Vinder 1950 OZ8EDR, Kolding.
1951 OZ2IZ, Struer.
1952 OZ2FR, Bække.
1953 OZ2IZ, Struer.
„
1954 OZ2IZ, Struer.
„
1955 OZ5AB, København.
1956 OZ9AC, Dragør.
Den station, der får flest bekræftede forbindelser
indenfor hvert land udenfor Skandinavien, vil mod
tage EDR’s VHF-diplom.
f. Tr. Dept.
Børge Petersen, OZ2NU.
For at animere interessen for arbejdet på 432 Mc/s
området udskrives en speciel test for stationer på
dette bånd.
Bedømmelsen vil ske efter samme regler som i § 5
ovenfor. Testen vindes af den station, der opnår
flest godkendte points.
Tiderne for denne test vil være:
Lørdag d. 24. aug. fra kl. 19,00—20,00 GMT og
Søndag d. 25. aug. fra kl. 00,00—01,00 GMT samt fra
kl. 08,00—09,00 GMT og fra
kl. 16,00—17,00 GMT
Særskilte logs indsendes over deltagelsen i denne
test. Det understreges, at resultater i denne test in
gen indflydelse har på 2-mtr.-testens resultater.
EDR’s VHF-diplom tildeles vinderen samt de nær
mest placerede alt efter deltagerantallet i testen.
f. Tr. Dept.
Børge Petersen, OZ2NU.
2-Meter Klubben
har intet Møde i Juli. Først Onsdag den 28. August
samles vi igen, og vi vil da drøfte den nyligt overstaaede VHF-Dag og udveksle Erfaringer.
Juni-Testen
fik meget stor Tilslutning, og naar Gennemgangen
af de mange Logs er afsluttet, vil der sandsynligvis
vise sig Overraskelser. Vi haaber at kunne have
Resultatet i August-Nummeret.

OZ7BR’s SSB-Foredrag
den 26. Juni samlede endnu flere Tilhørere end vi
havde regnet med — et klart Tegn paa at VHFAmatørerne ønsker at følge med i Udviklingen. Til
Glæde for dem der af den ene eller anden Grund
var forhindret i at være til Stede skal vi ile med
at meddele, at OZ7BR’s fyldige og instruktive Fore
drag kommer i Artikelform i OZ i nær Fremtid, og
derfor skal der ikke her gøres noget Forsøg paa at
bringe et Referat. Kun bør vi maaske nævne, at
OZ7BR til Slut understregede, at der altid vil være
Plads og Brug for almindelig AM ved Siden af SSB.
Det vil være i Strid med god Amatør-Aand — sagde
7BR — at fordømme det ene eller det andet af de
to
Modulations-Systemer.
Og
endelig
dette:
Alle
andre Artikler om SSB, som undertegnede har læst,
har undladt at drage Sammenligning mellem Kom
munikations-Effektiviteten af SSB og CW. Men det
gjorde OZ7BR, og han sagde, at CW altid vil kunne
hævde sig overfor et hvert andet System, naar blot
Modtageren var tilstrækkeligt selektiv.
De ca. 30 tilstedeværende kvitterede for Foredra
get med livligt Bifald.
Efter Foredraget overbragte OZ5MK en god Ny
hed fra Odense, idet 9 derboende aktive Amatører
har oprettet en VHF-Klub (det vilde have glædet de
9 at høre, hvordan der blev klappet!). Vi ønsker
VHF-Klubben tillykke med Oprettelsen og haaber,
at VHF-interesserede Amatører i andre større Byer
vil følge Eksemplet.
Forholdene paa Baandet
var usædvanligt gode i Juni. 3NH melder om QSO
med DL, LA, G og GM. 2IZ havde GM, G, PA og
DL i massevis. Ogsaa 3XX, 6PB og 9EN har haft
et større eller mindre Antal G. GM og LA stns. End
videre har 3NH hørt GM6XW i QSO med SM6BTT
i Gøteborg (20/6 Kl. 23:00 DNT). OZ3A har haft en
Del G og PA stns. Ogsaa OZ7BB har haft QSO
med G foruden at have hørt 3 GM stns (18/6).
2-Meter Klubbens Bestyrelse takker hjerteligt de
Amatører, der har indsendt ovenstaaende Oplysnin
ger, og vi benytter Lejligheden til at understrege,
at Aktivitets-Rapporter er det mest værdifulde Stof,
vi overhovedet kan faa til VHF-Amatøren.
Specielt takker vi 9HN i Grenaa, 3NH i Farre og
SM6-A77 i Malsryd ved Gøteborg, der har indsendt
udførlige Rapporter paa OZ7IGY.
Ny svensk Langtids-Test.
Den nyoprettede VHF-Sektion i SM4 (,,UK4“) har
begyndt en Langtids-Test paa 2-Meter og 70-Cm
Baandet. Testen løber fra 1/7 til 31/12 1957. Det gæl
der for Stationer uden for SM4 om at kontakte SM4Stationer, og SM4-Stationer skal kontakte Stationer
uden for SM4.
Points-Beregning: 1 Point pr. Kilometer. Dertil
lægges et Tillæg bestaaende af Antallet af kontak
tede Stationer multipliceret med Afstanden i Km til
den fjerneste Station i SM4 som kontakles. QTH
skal angives ved QSO fra andre Steder end Hjemme-QTH. Hver Station maa kun kontaktes een Gang
pr. Døgn i Testen. (SNT).
Logs indsendes inden 15. Januar 1958 til een af
nedennævnte:
SM4BIU, Berndt Ericsson, Knållinge, Skollersta.
SM4PG, Sven Jansson, Karlskogavågen 69,
Kristinehamn.
SM4NK, Gunnar Karlsson, Skivbrytarev. 28 D,
Grångesberg.
Vindere udpeges i hvert SM-Distrikt og i hvert
Land uden for SM.

Hver Vinder faar en Erindring, og — hedder det
i Indbydelsen: „de nårmast foljande skall nog inte
bh utan Ion! Vi delar ut minnessaker så langt lagret
råcker, och det biir något som inte finns att få på
annat sått!“.
Test-Komiteen foreslaar, at Trafikken samordnes
saaledes:
SM2 og SM3 samt OH
Kl.21:00—21:30 SNT.
SM1 og SM5
Kl. 21:30—22:00 SNT.
SM7, SM6 og
OZ
Kl. 22:00—22:30 SNT.
LA
Kl. 22:30—23:00 SNT.
Men ovenstaaende Tider er kun et Forslag; hver
Deltager har Lov at køre, som han har Lyst. Mod
tager-Amatører er velkomne til at deltage i Testen.
Disse anmodes om at indsende Logs en Gang om
Maaneden.
En Krystaloscillator der arbejder direkte paa 144 Mc
er beskrevet i QST for Juni. „Fidusen" bestaar ikke
saa meget i det anvendte Kredsløb (selv om dette
adskiller sig en Del fra dem, vi er vant til) som i
Anvendelsen af et Specialkrystal, der svinger paa
den 7. Overtone. Var det ikke en Ide for vore hjem
lige Amatørkrystal-Fabrikanter? Iøvrigt bestaar den
i QST beskrevne Sender kun af eet Rør, nemlig en
6U8, hvor Triodedelen er Oscillator og Pentoden
arbejder som PA-Trin. Modulatoren er bestykket
med Transistorer.
Triole-Pentoden 6U8 er efter dets Data at dømme
bedre egnet til VHF-QRP end andre lignende Dob
beltrør i Miniature- og Novalserierne. Vi vil gerne
gøre interesserede Amatører opmærksom paa, at det
godt kan lade sig gøre at lave en Eetrørs-Sender
med en 6U8 selv med et almindeligt 24-Mc Over
tonekrystal. I saa Fald lader man Krystallet svinge
mellem Pentodens Styregitter og Skærmgitter og
udtager 48 Mc i Anodekredsen, hvorefter der triples
i Trioden. Ganske vist faar man saa ikke nær saa
meget Output som med den i QST beskrevne Op
stilling, men Problemet er dog saadan set løst.
Undertegnede har gennem flere Maaneder haft
6U8 i Kikkerten til Anvendelse som Eet-Rørs Styre
sender for en QQEo 3/12. Endnu har det paa Grund
af overvældende meget Arbejde ikke været muligt
at prøve om det kan lade sig gøre. Men maaske
andre har Lyst — det kan vist endnu naas inden
EDR’s Skandinaviske VHF Dag den 24. og 25. Au
gust?
— Og lad os lige til Slut nævne, at QST for Juni
indeholder
endnu
en
interessant
VHF-Konstruktionsartikel, nemlig en Converter som er konstru
eret specielt med Henblik paa at undgaa Krydsmo
dulation. Ganske vist er den til 6 Meter, men Prin
cipperne (saavel som de anvendte Rør) lader sig
næsten uden videre overføre til 2 Meter. Der an
vendes 2 Trin gitterjordet HF med Trioden 6AJ4 og
Sløjfe-Kobling mellem begge Par Anode- og Gitter
kredse.
Mogens Kunst, OZ5MK.
VHF-klub i Odense.
Den 14. juni mødtes 9 aktive odenseanske 2 mamatører hos OZ3A; man var enige om, at afstanden
til 2 m-klubben i København er for stor til, at man
kan have det fulde udbytte af et medlemsskab, hvor
for man vedtog at starte en klub i Odense.
„VHF-klubben“ er nu en realitet. Bestyrelsen be
står af OZ3A som formand, OZ1KV som kasserer og
OZ4PW som sekretær.
Klubben tæller på nuværende tidspunkt 9 med
lemmer. I klubbens vedtægter står bl. a.: Klubbens
formål er at samle VHF-interesserede medlemmer
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af EDR for gennem foredrag, eksperimenter, ud
veksling af erfaringer og samarbejde med andre
VHF-sammenslutninger
at
udvide
kendskabet
til
denne gren af kortbølgeamatørvirksomheden.
Som medlem kan optages medlemmer af EDR, der
er aktive på 144 Mc eller højere frekvenser. Der af
holdes 1 månedligt møde, fortrinsvis hos medlem
merne på skift.
Klubben håber på et snævert samarbejde med 2
m-klubben i København og evt. andre VHF-sam
menslutninger. Endvidere håber man på et godt
samarbejde med lokalafdelingen af EDR vedr. ar
rangementer af fælles interesse.
OZ4PW, sekretær.

SSA nordiska UK-test den 1 och 2 juni 1957.
1. OZ9BS
2. SM7BZX
3. SM7BE
4. OZ5AB
5. OZ9EA
6. OZ7BB
7. OZ3NH
8. SM7BAE
9. OZ9AC
10. OZ1JR
11. OZ8JG
12. SM7ZN
13. SM7BOR
14. OZ4AJ
15. OZ3A
16. SM7CWD
17. OZ6LD
18. OZ7AN
19. OZ7HZ
20. SM7ANB
21. SM7YO
22. OZ8MD
23. OZ7PB
24. OZ7TZ
25. OZ3RI
26. OZ9EN

249 poång
235 „
199 „
178 „
170 „
164 „
154 „
148 „
142 „
139 „
122 „
110 „
109 „
107 „
106 „
99 „
98 „
77 „
75 „
74 „
67 „
64 „
61 „
60 „
60 „
58 „

27. OZ4SB
28. SM7PQ
29. OZ7LX
30. SM7CIH
31. OZ7G
32. SM4BIU
33. SM4NK
34. OZ2BB
35. OZ1HA
36. OZ1BN
37. OZ4PP
38. SM5MN
39. OZ3M
40. SM4PG
41. OZ7BR
42. OZ7QP
43. SM4BTF
44. SM7AED
45. SM5BQZ
46. OZ7JN
47. SM5UU
48. OZ5AP
49. OZ9HN
50. OZ5BE
51. OZ4KA
52. OZ5RG

54
54
52
52
50
38
34
33
33
32
32
32
28
27
26
26
25
25
19

12
11
9
9
4
4
1

poång
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Utom tåvlan: OZ2BT 31 poång
SM4BOI 20

„

Inga finska eller norska loggar inkom, varfor te
sten fick karaktåren av en „landskamp" mellan Dan
mark och Sverige. Och lå l. oss genast konstatera, att
vi fick grundigt med stryk av våra danska vånner,
som mott upp i imponerande antal och med våltrimmade stationer. En hel del av de fråmsta begagnade både 144 och 432 MHz-banden. OZ7BR
korde under testen enkelt sidband såvål med som
utan bårvåg på 144. Åtskilliga QSO’n med DL-stns
noterades. SM7BE hade sålunda QSO med DL3YBA,
en distans på 435 km med rapporterna RS59 respek
tive 58 på foni, vilket tyder på goda konditioner
soderover.
Vi gratulerar testens segerherre, OZ9BS, Jorgen
Hjorth Sorensen, som med sina 69 QSO tog hem
en ovrerlågs en forstaplacering och som betoning
hårfor erhåller SSA diplom.
Slutligen ber jag få tacka for att loggarna nåstan
undantagslost
varit
redigt
och
fullståndigt
forda,
vilket gjort granskningsarbetet lått.
SM5MN,
VHF Test Manager SSA
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„ CQ Danmark, VS6BE Hongkong
kalder og skifter til modtagning!"
Således lød det sidst
i december i fjor på
28 Mes, og ingen anden
end
min
gamle
ven
Erik, OZ7BG, der altid
ligger og lurer i vand
skorpen.
trykkede
på
nøglen, og et øjeblik
senere var vi fordybet
i min hidtil bedste dxrag chew.
I maj sidste år måtte
7SM
close
down
og
forlade
Danmark
for
at begive sig på en
længere rejse til andre
dx-jagtmarker, der dog
for
øjebliket
ikke
er
7SM fotograferet i Hongkong
særlige
frodige—nem
juleaften 1956.
lig til Cl, nærmere be
tegnet Shanghai. Turen foregik med fly via Frank
furt, Rom, Teheran, Karachi og Bangkok til Hong
kong og derfra videre med skib til Shanghai. På en
forretningsrejse til Hongkong i dec. lyttede jeg en
aften på en BCL-spille på 21 Mes. Pludselig hørte
jeg VS6BE i en lokal QSO, og da dette call forekom
mig bekendt, gav jeg ikke op, før jeg havde fundet
frem til operatøren og fået aftalt et møde med ham.
VS6BE viste sig at være en 100 % ham, og da han
først havde rodet mit QSL-kort for en QSO fra
febr. 48 frem fra en kolosal bunke kort, havde glæ
den ingen grænser. Whisky-flasken kom frem, og
der blev sludret om løst og fast, om fælles bekendte
fra æteren, om grej, om antenner o. s. v. Inden vi
så os om, var det blevet „Europa-tid", og der blev
fyret op under dx kanonen. Lutter fine ting i nips,
der fik vandet til at løbe sammen i munden på mig:
Collins 75A4, Collins KW1, SWR-indicator, lige me
get hvor man kiggede hen, kun det bedste af det
bedste. Omhyggeligt blev sovsen reguleret ned til
det af GPO tilladte maximum. En sidste kontrollyt
ning åbenbarede min ven DL1SD i Hamborg, så der
skulle jo være gode muligheder. Og nu er vi atter
ved historiens begyndelse ...
Erik og jeg fik sludret om gamle dage og om kort
sagt alt, hvad der var sket, siden vi sagde farvel til
hinanden i København. Den næste schedule blev
aftalt, og så gik det slag i slag med QSO’erne, mest
med gamle venner fra min hjemstavn, hvor f. eks.
6SQ for en gangs skyld svigtede morgenklubben på
80 til fordel for en „hjemlig" dx; med venner fra
studietiden i Aarhus og med venner fra mine dage
i København. — Det har måske været interessant
for jer derhjemme at snakke med en så relativ
sjælden dx som VS6, men i kan stole på, at det er
en vidunderlig følelse selv at være en fisk, der er
værd at fange og så at kunne sludre med OZ over
den afstand.
Lillejuleaftensdag måtte 6BE en tur til Korea, men
derfor skulle der ikke ske nogen afbrydelse i for
bindelserne hjemover: han havde allerede allieret
sig med VS6CL, der bor på Victoria-siden og har
en fantastisk beliggenhed for Europa contacts. 6CL
påstår, at de gode rapporter skyldes en 9 etagers
pagode bagved huset, selvom jeg nu er mere tilbøje
lig til at give Hongkongs Peak skylden herfor. En

Forudsigelser for juli

Vy 73 - best dx- 9SN

Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Bangkok
HS

8700

83

Bruxelles
ON

800

230

Buenos
Aires
LU

12000

235

25,5 23,3 22,3 22,3 22,7 21,0 25,0 27,6 27,4 27,8 29,8 28,3 25,5

Lima
OA

10000

264

23.5 22,4 20,6 19,5 22,9 23,4 23,0 25,0 24 0 25,0 26.1 26,8 23,5

Nairobi
VQ4

6900

155

24,8 22,9 23,5 26.0 26 3 28.0 28,9 29,0 30,0 30,8 28,4 26,7 24,8

New York
W2

6300

293

21,7 20,7 17,1 15,1 14,9 16,0 18,0 19,2 19,6 20,5 21,1 21,3 21,7
[23,5][24,9] [24,9][24,8][24,8][23,7]

-

Reykjavik
TF

2100

310

16,0 14,7 13,1 14,2 15,9 17,0 17,2 17,2 17,2 16,8 17,3 17,0 16,0
[15,0][14,9][16,5][23,1] [24,8][24,4][23,2][21,8][20,5][19,0]

-

Rom
I

1600

180

15,1 13,4 12,7 14.2 16,8 18,3 18,7 18.3 17.3 15.7 16.9 16,4 15.1
[14,2][14,4][16,8][22,4][23,7][23,7][23,8][23,0][20,1][17,5[

-

Tokio
JA/KA

8600

46

19,4 18,7 19,2 20.2 21,0 21,2 21.5 21,7 22 1 22.0 21,0 20,9 19,4
[22.2][24,7][24,5][23,2]

-

Thorshavn
OY

1300

310

12,0 11.2 10,1 11.4 13,9 15,0 15,0 15,0 14,9 13,7 13.0 13,0 12,0
[12,8] [12,8] [12,8][13,8][20,0][21,7][21,4][21,3][20,0][18,7][15,6]
[12,8]

Godthåb
OX

3500

310

19.5 17,6 16,2 17,2 18,7 19,5 19.5 19,5 19,4 20.0 21,0 21,1 19,5
[20,5] [20,5][20,4][22,0] [24,4][22,3][21,7][20,1][20,5]

-

Rio de
Janeiro
PY-1

10400

228

26,8 24,0 22.5 22,5 21,2 22.9 28,0 26,9 25,9 25.9 25.6 25,5 26,8
[28,0][28,1][29,2]329,9]127,2]

-

Wien
OE

900

166

Svalbard
LA-LB x

2000

18

13.4 13,0 12,9 14,4 15.2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,0 14.4 13.4 13,4
[20,9][30,1][24,9]
[24,9][22,2] [20,4][20,4][19,9][16,9][16,0]

-

Færingehavn
OX x)

2300

270

16,0 15,0 12,6 12.9 13.9 16.0 16,8 16.9 16.9 16,9 15.9 15.9 16,0
[18,8][20,5][21,6] [24,7] [25,8][24,4][22,0][21,0][20,4] [20,0][19,6][18,5][18,8]

-

Melbourne
VK3

16000

70

20,8 19,9 21,7 23,3 24.3 24,4 23.2 19,0 16,7 15,3 13,8 16.0 20,8
[25,3][25,3]

-

1!

Dansk normaltid
00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

21.0 19,4 20,6 23.0 24.0 24,2 24,2 24,0 23.8 24,7 24,8 23,7 21,0
[24,9][25,2][25,1][25,2][25,3][24,3]
10.0 9,2

9,8

MHz

8.6 9.2 10,4 11 4 11,7 11.6 11,2 10 6 11,0 10,8 10,0
[9,8]] [12,0] [14,8][15,6][15,6][15,6][15,6][14,8][12,7[[11,4]

9,4 8,8 10.3 11,9 12.8 13,0 12,8 12.0 11,3 11,6 10,7 9,8
[10,1][11,6][14,9][16,3][16,9][16,9][16,8][16,7][14,8][12,4][11,0]

-

-

-

-

-

-

x) Gælder KUN for OY land
støvet 813, en AR88 og en W8jk sørgede her for det
fornødne.
Under den næsten 2 timer lange QSO med Dan
mark måtte ganen af og til køles med . . . Carlsberg
øl. Ikke engang i det fjerne Østen behøver man at
undvære de hjemlige goder.
Dog allerede den 28. havde eventyret en ende, og
jeg måtte borde mit skib for atter at bevæge mig
til Kina, endnu en oplevelse rigere.
Forøvrigt var jeg i sommer i fjor en lille tur på
Macao i et forretningsanliggende, og da måtte jeg
konstatere, at min forhandlingspartner var ingen

anden end CR9AR. I en fart blev der ringet efter
CR9AM, som jeg kendte fra tidligere QSO, og så
holdt vi en ring-QSO, indtil båden bragte mig til
bage til VS6 igen.
Der kunne fortælles mange andre interessante
ting og oplevelser herude fra, men jeg skal ikke
spilde „DX-jægerens“ spalter på det. Lad os vente
til jeg atter kommer til Hongkong, så mødes vi igen
i luften. Og ellers kommer jeg hjem på ferie i 59, og
så høres eller ses vi i hvert tilfælde.
Jeg håber, QSL-kortene er kommet frem; best 73
es mni dx
urs OZ7SM, Herbert Asmussen.
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QSL-Centralen
Jeg vil gerne indledningsvis på utallige amatørers
og også egne vegne takke OZ4H, Poul Heinemann,
for det store arbejde han i 20—25 år har udført for
EDR og dens medlemmer i sin hidtidige egenskab
af foreningens QSL-manager.
Hvor stort dette arbejde har været, vil jeg være
den nærmeste til at kunne komme til at udtale mig
om. De første få dage af min virksomhed som efter
følger for 4H har givet en alvorlig mundsmag her
på. Jeg skal undlade i dag at udbrede mig mere
herover, men ved lejlighed skal jeg tillade mig at
bringe en oversigt over tallene på de kort, der
vandrer ind og ud af centralen, og de ekspeditioner,
dette medfører.
For at skabe plads i kartotekerne bringes i dette
og de følgende nr. af „OZ“ en oversigt over kort til
medlemmer, der enten ikke har husket at forny
deres indbetaling til centralen eller også har und
ladt at rekvirere eventuelle kort gennem lokalafde
lingen — og således ikke findes på listerne fra disse.
Jeg skal derfor anmode de medlemmer, der er
tale om, om enten at indsende 3 kr. på postgiro
konto nr. 239 34, hvilket beløb dækker tilsendelse af
QSL-kort 8 gange — eller en periode på mindst 3—4
mdr., eller også til QSL-centralen at indsende en
adresseret
og
tilstrækkeligt
frankeret
kuvert.
(30
øre dækker for ca. 11 kort og 40 øre for ca. 50).
Lejligheden benyttes endvidere til at anmode af
delingerne om snarest muligt at indsende ajour
førte lister over medlemmer, der ønsker QSL-kort
tilsendt gennem afdelingen.
Og hermed så den første liste:
OY2A
OY2H
OY3PF
OY5WS

(1)
(2)

OX3KM
OX3KW
OX3LD

(1)
(1)

(1)

(4)

(43)

OX3LW
OX3RA
OX3SL
OX3UD
OX3WD
OX3WE

(57)
(3)
(5)

OZ1BW

(1)

(1 1 )
(3)

( 2)

OZ1C
OZ1CA
OZ1D
OZ1EP
OZ1F
OZ1FG
OZ1FR
OZ1HA
OZ1KA
OZ1LC

(3)

OZ1MW
OZ1NJ
OZ1S
OZ1SB
OZ1SK
OZ1T
OZ1TA
OZ1TK
OZ1WP

(2)
( 1)

(20)
(1)
(3)
(4)

( 1)
(22)

(3)
(1 1 )

(9)
(5)
(3)
(6)

(5)
(2)
(2)

(20)

Tallene i parentes angiver antallet af kort.
73 de 2NU.

P&T meddeler:
En licenseret radioamatør (kategori B) er ved ret
ten i Esbjerg idømt en bøde på 100 kr., subsidiært 5
dages hefte, for overtrædelse af de gældende be
stemmelser, idet han gentagne gange har anvendt
telefoni i HF-båndene, hvorved der forvoldtes for
styrrelser hos en radiolytter og en bilradiotjeneste.
Det benyttede radiomateriel er ved samme dom
konfiskeret til fordel for statskassen. Den pågæl
dende sendetilladelse er inddraget i eet år.

HUSK

AT

ifølge EDR’s vedtægter, § 12, skal forslag til
bestyrelsesemner
juli

til

indsendes

formanden

tilkendegivelse

fra

for

senest

EDR

den

sammen

opstillede

den
med

20'.
en

kandidat

om, at han er villig til at modtage valg. Så
pse om’s det haster.
OZ5GB, sekretær.

Danmarksmesterskab
i rævejagt 1957
Jagten afholdes den 6. oktober. Alle rævejægere,
der er medlem af E. D. R., kan deltage.
Der udlægges 3 ræve, der kun opsøges i den for
jægeren mest gunstige rækkefølge.
Frekvens: 1825 kHz.
Kort: Atlasblad 1 : 40.000, nr. A. 3612. Assens N.
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. Tidl. tilm.
10,30—10,32
1036
10,32—10,34
10,36
10,34—10,36
10,36

Udsendelserne fortsættes i samme rækkefølge —
dog hvert kvarter og med sidste udsendelser hen
holdsvis kl. 14,45, 14,47, 14,49.
Der noteres tid ved hver ræv. Tidspunktet ved
sidste ræv giver placeringen. Tilmelding til ræv før
kl. 10,36 medfører diskvalifikation.
Indtegning til jagten sker til OZ3XA, A. Hjort
Jacobsen, Karen Brahesvej 11 B, Odense, hvor nær
mere program kan fås.
På gensyn — God jagt!

8RP.
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RESOLUTION TIL E. D. R.s HOVEDBESTYRELSE
Esbjerg afdelingens medlemmer forsamlet til mø
de, hvor Horsens HB-mødets sidste punkt angående
samarbejde med forsvaret blev gennemdrøftet, pro
testerer hermed på det aller kraftigste herimod,
idet vi henviser til følgende uddrag af håndbogen —
kap. 1, side 22 og side 34:
„Men amatørerne har ikke blot en teknisk betyd
ning, men også en moralsk, som næppe kan vurde
res højt nok. Amatørbevægelsen er international Ofe
fuldstændig upolitisk, og disse to ting i fællesskab
muliggør en ganske særlig form for kammeratskab
mellem amatørerne, der bærer over sprogvanske
ligheder, bygger bro mellem forskellige alderstrin,
mellem land og by og fra nation til nation, således
at de på tværs af alle landegrænser er med til at
opbygge international forståelse og knytte nationer
ne nærmere til hinanden“,
og
„Kortbølgeamatørernes
internationale
kammerat
skab: Kortbølgeamatørerne er en „Klan“ for sig; det
kammeratskab og sammenhold, man finder her, må
nærmest sammenlignes med en broderorden. Alle er

lige i æteren, ingen spørger om alder og position.
KB-amatørerne er „Dus“ over hele verden; politiske
drøftelser er bandlyst på amatørbåndene. Der findes
intet racehad blandt amatørerne, en amatør taler
lige gerne med en neger, japaner eller eskimo; der
findes intet „Jerntæppe" for amatøren, her taler
englændere og amerikanere lige gerne med russere
og tyskere. Kort sagt, KB-amatørernes verden er et
sandt „Metropolis".“
hvoraf det klart fremgår, at et sådant samarbejde
ikke kan tolereres.
Desuden finder vi også, at HB har overskredet
sin kompetence ved at forsøge at binde medlem
merne til et samarbejde, som det skitserede; i det
hele taget må et evt. samarbejde med forsvaret væ
re den enkelte amatørs private sag, og EDR kan på
ingen
made
være
mellemmand
eller
overhovedet
anbefale en sådan ordning.
Således enstemmigt vedtaget af hele den lokale
bestyrelse og de mødte medlemmer.
På forsamlingens vegne
N. C. Biohm, OZ7BE.
TAK TIL 4H
Efter at have læst OZ for juni føler undertegnede
trang til at takke OZ4H, for det store og uselviske
arbejde han har gjort for os amatører, gennem en
dygtig varetagelse af QSL-distribueringen, det bli
ver en tung arv at overtage hans arbejde.
Venlig hilsen
OY7ML, Torshavn, p. t. Aale.
MERE OM QSL-CENTRALEN
Undskyld, at jeg finder anledning til at optage
plads for følgende til orientering for foreningens
medlemmer, idet „OZ" juni, side 121, giver et lidt
forkert billede af, hvad der egentlig er foregået,
hvad angår EDR’s QSL-central.
På et hovedbestyrelsesmøde i Horsens den 5. maj
foreslog jeg, at EDR’s QSL-central foretog en af
stempling af kort, som passerede centralen, samt at
der blev ført en nogenlunde statistik over antallet
af ind- og udgående kort.
Med hensyn til det sidste var årsagen den, at jeg
ønskede at se, hvad vi fik for EDR’s penge, nemlig
managerens løn (1200 kr.) + budgetteret 1500 kr. til
porto m. m, dette er dog en post på vort budget.
Med hensyn til det første, afstempling af kortene,
da er min motivering den, at centralen tidligere har
stemplet disse, f. eks. „Received 20. juni 1939, EDR
QSL-bureau", samt at følgende tilfældigt valgte lan
de datostempler: E. D. R. (1939) — R. E. P. Portugal
— R. C. U. Uruguay — U. R. E. Spanien — N. V. I.
R. Holland — S. S. A. Sverige. Følgende stempler,
men ej med dato: L. A. B. R. E. Brazil — A. R. I.
Italien — U. B. A. Belgien — m. flere, mon det ikke
er eksempler nok? Jeg vedlægger QSL-kort og an
moder hovedredaktøren om at bekræfte rigtigheden.
I samme „OZ" skriver vor tidligere QSL-manager
(i ligeved 25 år) følgende: „Der er mig bekendt intet
land i verden, der datostempler sine kort, og kun
nogle enkelte lande i øststaterne sætter QSL-central-stempel på".
Når jeg har tilskrevet QSL-centralen angående
afstemplingen, er årsagen følgende: På HB mødet
blev mit forslag drøftet. Jeg fremlagde QSL-kort for
at vise andre landes forretningsgang på det område,
og man var i hvert fald enige om at søge dette prak
tiseret. Når EDR’s formand OZ6PA derefter i juni
,OZ“ skriver, at „det blev foreslået (ikke vedtaget)"
så er det direkte misvisende. Forslaget blev debat
teret, og jeg fandt mit forslag vedtaget, idet der
ingen opposition var, som følge deraf fandt jeg det

ikke nødvendig med en afstemning om spørgsmålet.
Jeg beklager meget, at OZ4H opfatter mit forslag
som mistillidsvotum. Jeg beklager det særligt, fordi
jeg intet svar har fået,. Mit brev blev skrevet i al
venlighed og sendt som følge af, at mit forslag ikke
blev praktiseret lang tid efter vedtagelsen i Horsens.
Under
„QSL-centralen
flytter"
i
samme
„OZ"
bringes tillige følgende sætning. „Centralens forret
ningsgang forbliver uforandret". Hvad menes der
med?
Eller hvad med formandens tilbud om, „at HB
ville se fuldstændig væk fra det fremsatte forslag".
Med HB omfattes antagelig også undertegnede, og
mig har formanden i hvert fald ikke fundet anled
ning til at kontakte i den anledning.
OZ3Y,
Som bekræftelse af ovenstående ang. datering af
QSL-kort kan jeg anføre, at 3Y har forelagt mig
ikke færre end 17 datostemplede kort fra en række
lande.
HR.
QSL OG LICENSBESTEMMELSERNE
I sidste nr. af OZ var der en meddelelse om, at
EDR’s mangeårige QSL-manager, OZ4H, har ned
lagt sit hverv. Det er meget beklageligt, og 4H vil
blive savnet af sine mange venner, som hentede
deres QSL-kort hos ham.
Men hans reaktion på H. B.s henstilling vedrø
rende QSL-centralen er fuldt forståeligt; for en
mand, der gennem 25 år har ofret en stor del af
sin fritid for EDR og passet sit job til punkt og
prikke, kan man ikke uden videre pålægge mere
arbejde. Og faktisk har H. B. insinueret, at 4H har
smølet med kortene, siden man har foreslået dato
stempling. Til gengæld for det mistillidsvotum,
H. B. har givet OZ4H, bør alle øvrige medlemmer
af EDR give ham en tillidserklæring, og anmode
ham om at fortsætte sit arbejde.
En anden meddelelse af stor interesse for med
lemmerne og B-amatørerne i særdeleshed var der
også i OZ. Det var den hårdt tiltrængte revision af
licensbestemmelserne.
Det
lyder
opmuntrende,
at
6PA fortæller P&T, at der er begået en uretfærdig
hed mod B-amatørerne. Når man læser denne med
delelse, kunne det jo se ud, som det var P&T, der
havde begået denne uretfærdighed, men det para
doksale ved det hele er jo, at det var OZ6PA i
spidsen for en kreds af superamatører, der gennemtrumfede denne ordning. P&T havde ikke stillet
forslag i den retning, men initiativet kom fra nogle
amatører, der ville have deres mange watt legali
seret. Til gengæld skulle de kommende amatører
udelukkes fra retten til at køre fone på 80 m, for
så ville P&T ikke få alle de klager fra radiofoni
lytterne, som blev forstyrrede af de nye amatører,
der brugte fone. Man lod også skinne igennem, at
P&T ville lukke for 80 m, hvis ikke de forstyrrelser
hørte op. Da medlemmerne ikke ville gå med til det,
gik de pæne herrer over til boycot af OZ med hen
syn til artikler. Ja, og så blev bestemmelserne
trumfet igennem. Det må være en mærkelig for
nemmelse for 6PA, når han skal til forhandling hos
P&T, men han tror måske, at vi har glemt, hvad
han har været med til. Hvis EDR havde haft en
formand, der ikke ville lade sig dominere af andre,
kunne vi blive sparet for episoder som OZ4H, og
B-amatørerne. (Og hvad mon P&T tænker om os
amatører?)
Til sidste generalforsamling ville jyderne jo ger
ne have haft en ny formand, så lad dem få deres
vilje næste gang.
73 OZ2DX.
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FRA AFDELINGERNE
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. Aage Olsen, Folkvarsvej 9, Go. 1902 v.
Kassereren: OZ8Y, Ove Jensen, Egevang 8, Brh., Be.
7480, giro 59755.
Programmet:
Mandag den 12. august begynder vi møderne igen.
Vor formand OZ5GB vil tale om reflektioner fra
Ionossfæren
(Langdistanceforbindelser)
vi
håber,
at
de, der ikke har sommerferie, vil møde op, da dette
jo er et interessant emne.
Så ønsker vi alle vore medlemmer en god ferie
og på gensyn den 12. august kl. 20,00.
Siden sidst:
Til besøget i fjernsynet var der mødt ca. 50 med
lemmer. Der var ellers udleveret 80 billetter, men
det var jo ogsaa meget varmt, og en del var taget
i skoven i stedet for at benytte billetterne.
Vi blev modtaget i radiohusets forhal af OZ6K,
der i det nye studie på 5. sal gav os en oversigt over
fjernsynets opgaver og forhåbentlige fremtid, der
efter var der en grundig gennemgang af alle afde
linger, ved 4 af 6K’s medarbejdere. Det er jo små
forhold, de arbejder under, men det er utroligt, så
godt pladsen er udnyttet, og samarbejdet er frem
ragende. Det var et meget interessant besøg, og vi
håber at få lejlighed til at gentage besøget til glæde
for dem, der blev snydt denne gang. Det bliver evt.
til efteråret.
Vy 73, OZ5RO.
Rævejagter:
Efter ferien lægger vi ud med en dagrævejagt
søndag den 6. august. Vi starter fra Korsvejen i
Farum kl. 9,00; kortområdet er A. 2828, Hillerød.
Hvis man ikke ønsker at møde til den samlede
start, kan man indbetale startpenge for 5 jagter på
giro 59755 eller til OZ4AO, og der vil da komme
nærmere meddelelse til hver enkelt nogle dage før
jagterne skal være.
Vi har rævejagter den 17. august, 31. august, 8.
september, 21. september og 6. oktober.
Lørdag den 17. august skal vi have en rigtig nat
rævejagt. Vi regner med at starte omkring kl. 22,00
og slutte kl. ca. 2,00. Der vil blive flere ræve. Der
kommer nærmere herom i næste OZ, men reserver
aftenen.
1.
juni havde vi natjagt, hvor undertegnede var
ræv, men der var ikke et af holdene, der fandt ind.
Efter at de fleste af deltagerne havde fået vejret
igen over en øl på Skovlyst, fik de overtalt mig til
at gøre jagten om fredagen efter, hvor det da også
gik lidt bedre. OZ8MX blev nr. 1 efterfulgt af
OZ7GA og Per. OZ9SN sensede forkert og havnede
et sted ude ved Roskilde Fjord. Bagefter var der
kaffe og varme boller hjemme hos Esther, til stor
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ærgelse for 9SN, der ikke vidste, hvor samlingsste
det var.
16. juni havde vi dag jagt, hvor OZ7MU var ræv.
Han havde lagt sig i et telt lige ved vejen, hvor
familien lå og solede sig foran teltet, og antennen
blev brugt som tørresnor. OZ6T blev nr 1 efterfulgt
af OZ7T og OZ7AQ.
73 de OZ4AO.
AMAGER
Møderne afholdes i klublokalerne. Strandlodsvej
17, København S. — Formand OZ7NS, Herkules Allé
2, Kastrup, telefon 50 26 67.
Siden sidst:
13. juni var ikke alm. klubaften. På programmet
stod der klubaften, men der blev en diskussionsaften om fjernsyns DX. 7NS fortalte om sin nye
antenne, han har bygget for Østberlin. Han har fået
diagrammet fra PAOHRO. Det var en morsom aften
med mange gode indlæg.
20. juni: OZTZ må have en stor lejlighed, eller
også har han bedre plads nu. Det var utroligt, hvad
der var af grej. Så mange medlemmer har vi aldrig
haft til en auktion. OZ5S købte godt ind, så vi håber
snart, at dette „hvilende" medlem kommer i luften.
OZICC’s sidevogn havde også top på. Vor lokale
Kampmann, OZ2XU, gned sig i hænderne.
Så slutter vi for denne gang og ønsker alle en god
sommerferie til den 8. august. I sommerferien er
klubhuset lukket!
Programmet:
8. august: Klubaften.
17. august, lørdag: Høstfest kl. 18,30. Husk mad
pakken. Tilmelding senest 8 dage før på tlf. 50 26 67.
22. august: Klubaften.
Vy 73, OZ3WP.
ESBJERG.
Formand: N. C. Biohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 37,
Esbjerg, telefon 3105. Næstformand: Sven B. Han
sen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. Kasserer: O.
Madsen, Storegade 160, Esbjerg. Sekretær: Aage M.
Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, telefon
3772. Bestyrelsesmedlem: F. Krieg, OZ3FK, Torve
gade 66, Esbjerg, telefon 2691.
Siden sidst:
Onsdag den 19. juni afholdtes det sidste møde in
den sommerferien, og en hel del medlemmer benyt
tede denne sidste chance. På mødet diskuteredes re
feratet fra Horsens HB-mødet. Især det sidste punkt
gav en del diskussion, og alle de mødte var stærkt
imod et samarbejde med forsvaret, og det vedtoges
enstemmigt at indsende en protestresolution til HB,
som skulle blive optaget i „OZ“ under „Læserne
skriver" i juli.
Efter resolutionens vedtagelse hævedes mødet, og
der er nu sommerferie indtil videre.
Programmet:
SOMMERFERIE!
Venligst se i august „OZ" om starten efter som
merferien.
Vy 73, god ferie, OZ1LA.
HERNING
Ved den ordinære generalforsamling 9. maj 1957
valgtes følgende bestyrelse for lokalafdelingen:
Formand: OZ9KS, Knud Skov, Knud Rasmussensvej 2. — Sekretær: OZ2UC, M. K. Laustsen, Fynsgade 31 A. — Kasserer: OZ2EM, M. Nøhr, Østergade
35. — Revisor: OZ5HF, Børge Frederiksen, Grønne
gade 37.

Den nyvalgte bestyrelses første beslutning
lade afdelingen holde sommerferie indtil videre.

var

at

Afdelingens medlemmer anmodes om i den kom
mende tid foruden 2 og 10 meteren især at koncen
trere
sig
om
rævejagterne
og
herunder
søge
at
hjemføre så stort et antal fremmede pokaler til af
delingen som overhovedet muligt — helst dem alle.

Obs! — Afdelingen indbyder herved samtlige lan
dets rævejægere til den årlige kæmpedyst i Midt
jyllands vildnis, — nemlig:

STORE MIDTJYSKE RÆVEJAGT
Lørdag den 3. august, sendetid 21,00—24,00
Søndag den 4. august, sendetid 9,00—12,00
Kort: 1—100.000. nr. 27, Brande.
Mødested (ikke obligatorisk): Arnborg Kro
i svinget på hovedvej 18 mellem Brande og
Herning kl. 20,00. Afslutning samme sted om
søndagen kl. 13,00.
Udførligt program og startkort (6 kr.) udle
veres på mødestedet — eller tilsendes ved
henvendelse til kassereren, OZ2EM.

Der er aldrig tidligere afholdt rævejagter på kort
nr. 27 (heller ingen lokale øvelsesjagter). Kortet in
deholder bl. a.: Landets største hedeplantage, lan
dets største hede (Borrislejren), samti. jyske brun
kulslejer, mange nyanlagte landeveje (ikke afsatte),
S jernbanelinier, et kæmpenet af højspændingsled
ninger og midt igennem kortet Skjern å i dens fulde
længde og med alle dens bifloder.
Du kan blive danmarksmester et par gange i år!
— men kan du blive Midtjysk mester? — Kom og
prøv det — men kør ikke solo, og medbring nød
rationer. — På gensyn!
Herning afd.
HORSENS
Formand: OZ2BF, Henning Hansen, Emil Møllers
gade 2 B, 4. — Kasserer: OZ4JJ, Jørgen Jørgensen,
Grønnegade 24. — Sekretær: OZ9PM, Anton Mikkel
sen, Tordenskjoldsgade 16, 3.
Lørdag den 29. juni havde afd. udflugt til Snaptun
og Hjarnø. Efter ankomsten til Snaptun tog vi til
Hjarnø for at drikke kaffe. Derefter var der arran
geret en sejltur rundt om Hjarnø. Efter denne tur
tog vi tilbage til Snaptun, hvor vi spiste den med
bragte mad. Aftenen sluttede med dans. Fra alle
sider blev der givet udtryk for fuld tilfredshed med
turen.
Angående vore rævejagter lader det til, at de har
vakt interesse. Vi har kunnet notere en god tilslut
ning, så vi fortsætter med at arrangere jagter.
Søndag den 2. juni havde vi formået OZ9R til at
fortælle os noget om 2 meter. Desværre havde mødet
ikke alt for stor tilslutning, men de, der mødte, fik
en god og interessant dag ud af det. Om lørdagen
ankom OZ5AB og begyndte straks at sætte sit grej
op. 5AB nåede i løbet af lørdag og søndag at få ca.
50 QSO og nåede ud på en afstand af 375 km. Hor
sens afd. siger tak til OZ9R og frue for 2 mtr. klub
ben OZ5MK samt til OZ5AB, fordi de ville komme
herover.
Som meddelt holder vi ferie, så der er ikke ved
taget noget program.
Torsdag den 29. august holder vi general
forsamling, det foregår i klublokalet kl. 19,30.
Der er åbent i klublokalet hver torsdag.
Så vel mødt i din og min klub! Fortsat god ferie.
Vy 73, sekretæren.

LOLLAND FALSTER
Som omtalt på generalforsamlingen i Maribo ind
kalder vi allerede nu til det første almindelige med
lemsmøde i Nykøbing Falster.
Vi mødes lørdag den 20. juli kl. 19,30 i „Naverhulen“ til kammeratligt samvær og evt. en kop
kaffe etc.
Hams, der har grej til bytte, bedes medtage det
denne aften. OZ7NA i Eskilstrup fremlyser et QSLkort fra ZC4AH for en QSO 17.4.56 på 14 Mc/s. Kor
tet er skrevet til OZ7NAJ. Den rigtige ejermand
bedes sætte sig i forbindelse med 7NA.
73 es cuagn: OZ7JQ.
ODENSE
Store fynske rævejagt
blev afholdt den 15.—16. juni. Der var tilmeldt det
sædvanlige, ca. 30 hold fra hele landet. Afviklingen
af jagterne forløb fint, og vejret var det bedste og
smukkeste, man kunne ønske sig.
Jagtens resultat blev:
Natjagt. Nr. 1. Egon Petersen — Observatør Jacob
sen, Kolding.
Dagjagt. Nr. 1. OZ5HF — Observatør P. Sørensen,
Herning.
Samlet resultat.
Sørensen, Herning.

Nr.

1.

OZ5HF

—

Observatør

P.

Nr. 2. Egon Petersen — Observatør Jacobsen,
Kolding.
Nr. 3. OZ3RQ, Kolding.
Nr. 4. Gunnar Jensen, Kolding.
Bedste odenseaner blev atter
OZ8GC som observatør, og de
for tredie gang.

i år OZ7NF med
fik Odense-pokalen

Efter jagten, søndag middag, samledes alle delta
gerne på Ørbæk Kro, hvor man tilbragte et par hyg
gelige timer. Efter spisningen takkede OZ3XA for
den store tilslutning og udtalte sin glæde over, man
stadig kunne samles om den „Store fynske", og det
var dejligt at se, YL og OW stadig er med i ræk
kerne. Han udtalte håbet om, at alle ville møde op
til det kommende „Danmarksmesterskab" i oktober
måned.
Man gik derefter over til præmieuddelingen, der
ligeledes blev foretaget og OZ3XA. Hermed var
programmet udtomt, og de forskellige jægere tog
en sidste pejling og kursen sat til mange forskellige
egne af landet.
Odense afd. vil endnu engang sige tak for den
store tilslutning — på gensyn til næste år — og den
6. oktober 1957.
73, Odense afdelingen.
Familieskovturen 1957.
Så skal vi igen på skovtur — ud i det blå.
Ligesom sidste år drager vi afsted, når børnene
igen er begyndt at gå i skole — omkring midten af
august, men der skal komme nærmere pr. post, når
det endelige program foreligger. Prisen bliver selv
følgelig den sædvanlige billige, så alle kan deltage.
Vi håber at se endnu flere end sidste år — kan I
huske, hvor sjovt, vi havde det?
På gensyn — OZ3XA.
SILKEBORG
Afdelingen
afholder
ordinær
generalforsamling
fredag den 26. juli. Dagsorden ifølge lovene. Tid og
sted meddeles direkte.
Vy 73, OZ6KW.
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SORØ
Afdelingens
ordinære
generalforsamling
afholdes
onsdag den 17. juli kl. 19.30 på ..Borgen“. Dagsorden
iflg. lovene. Vi håber selvfølgelig, at alle vore med
lemmer møder og fremkommer med kommentarer
og forslag. Da der ved samme lejlighed skal opstil
les kandidater til det kommende valg til E. D. R.s
hovedbestyrelse, håber vi, at I alle vil tage dette
forhold med I jeres overvejelser. Med hensyn til
den årlige sommerudflugt vil vi også være taknem
melige, hvis der vil fremkomme forslag til behand
ling.
Vy 73, OZ4NO.

5585 - OZ2SB. Sv. H. Boek. Paulsgade 36. Aarhus,
ex Struer.
5593 - OZ6RL, Ulf Krarup, Aalokkehaven 3. Odense,
lokal.
5864 - OZ6JA, J. O. Andersen. Bækkeskovvej 25.
Brønshøj, lokal.
5877 - OZ8LM. L. Møllebro, Mogens Allé 20. Lyngby,
lokal.
5915 - Borge Hansen, Skovrankevej 1. Gentofte,
lokal.
6110 - OZ6FO. F. Olsen, Carlsbergvej 4, Hillerød,
lokal.
6145 - OZ2RN, R. Nielsen, Lauggårdsallé 63, Søborg,
lokal.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i juni måned anmodet om optagelse
i EDR:
6869 - Kaj Hansen, Thordyssegaard, Stenstrup
pr. Sorø.
6870 - P. E. Dan-Weibel, GI. Hobrovej 51, Randers.
6871 - Poul Erik Axelsen, Vammen pr. Viborg.
6872 - Kurt Lauritzen, Parkvej 21, Virum.
6873 - Per Møller, Tommerup Højskole pr. Knarreborg.
6874 - OZ8YY, C. Borup Pedersen, Tinghøjvej 21,
Søborg.
6875 - Svend Bergstein, Vermundsgade 6, 2., Kbh. Ø.
6876 - E. Hedegård Jakobsen, Haderup pr. Skive.
6877 - B. Svarrer Andersen, V. Gesten pr. Gesten st.
6878 - Verner Johansen, Sonnerup, Frederiksværk.
6879 - Christen Christiansen, Kildebo, Ans by.
6880 - OZ7CS, Chr. Andersen, Klejtrup pr. Hobro.
6881 - Rud. Petersen, Kalundborgvej 83, Slagelse.
Tidligere medlemmer:
1367 - OZ7FM, A. Abel, Torvet 16, Horsens.
2929 - Axel Olsen, Kalundborgvej 46, Slagelse.
4567 - OZ5VS, V. Sørensen, Villavågen 23 B,
Jakobsberg, Sverige.
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.

QTH-RUBRIKKEN
2640 - OX3RA, Herluf Rasmussen, box 8, Godthaab,
Grønland, ex Kbh.
2824 - Claus Petersen, Drammensvej 10, Kolding,
ex Jejsing.
2848 - J. E. Gammelby, Brorsonsvej 42, 2. th.,
Nordborg, ex Odense.
3538 - Erik Thomsen, Krystalgade 2 B, Horsens,
ex Aabyhøj.
3677 - E. Krarup, Gylling, ex Ørting.
4197 - ex-OX3KM, Kn. Madsen, „Solbakken"
Skambæk. Kalundborg, ex Grønland.
4386 - OZ8NJ, N. Jørgensen, m/s KOREA, c o 0. K.,
Holbergsgade 2, Kbh. K., ex Kbh.
4487 - OZ9EC, E. Christensen. Klostervej 32, Skjern,
lokal.
4739 - OZ1TK. P. Torkil Knudsen. Tietgens Allé 110,
Odense, ex England.
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6296 - Erik Petersen, Frejasvej 3, Aabyhøj,
ex Risskov.
6371 - OZ6JH, J. Hansen, Sejrøvej 7, Frederikshavn,
lokal.
6522 - Sv. L. Poulsen, Knudsgade 2, 1., Esbjerg,
lokal.
6586 - Mg. 307561, Pedersen, TLG, KMP, CLD,
Lg. kaserne, Aarhus, ex soldat.
6862 - Hakon Møller, Jernbanegade 8, Horsens, lokal
6843 - Math Gunnar Olsen, signalværkstedet,
flystation Karup pr. Kølvraa, ex soldat.

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, 3 53 50.
Sekretær: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, Ka
strup.
Testudvaig:
OZ2NU.
Landskredsleder:
OZ8JM,
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. (dag) 6111.
OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Val
by. 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. Han
sen, Borkvej 9. Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO. N. N. Olsen,
kirkevej 14, Sorø, tlf. Sorø 1472.

QSL-Centralen:
E. D. R.’s QSL-central, Box 335, Aalborg.

Kassereren:
O. Havn Eriksen. OZ3FL, Skolevej 11. Hasseris, Aalborg.
Aalborg 3 21 29 — 2 43 88, lok. 26 (om dagen).

Amatbrannoncer :
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.

