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NRAU-testen 1958

Åbent brev til alle aktive og halv-aktive OZ-amatører.

Som I sikkert har set i sidste OZ, løber den 
årlige NRAU-test af stabelen den 11. og 12. 
januar. Sidste år blev testen vundet af Fin
land, hvilket var bemærkelsesværdigt af flere 
grunde. For det første ligger OH geografisk 
dårligt i forhold til de øvrige nordiske lande, 
og for det andet er samtlige licenserede ama
tører pligtige at være medlemmer af SRAL, 
hvorfor det synes umuligt at stille de nødven
dige 4 °/o deltagere. Men finnerne gjorde det 
— kom endda op på ca. 7 °/o deltagelse, og 
doblede deres pointtal fra forrige test. Alt 
dette som resultat af en vel tilrettelagt kam
pagne og agitation for deltagelse i testen ud 
fra ønsket om at vise os andre, at nu ville de 
dæleme ikke ligge på fjerdepladsen mere, som 
de plejede.

Vi ser hvert år det underlige, at vi her
hjemme besætter størsteparten af de første 
pladser i enkeltmandskonkurrencen, men må 
se os henvist til en anden- eller tredieplads 
i landskampen. Man kan skyde skylden på

4 % reglen, som forøvrigt er en dårlig regel 
uden realistisk baggrund, men finnerne viste 
sidste år, at det ikke er den eneste grund. 
Ligger der mon ikke også en årsag i, at vi 
herhjemme er nogle sløve padder, der ikke 
rigtig vil binde an med noget nyt? Det er 
derfor, jeg beder alle de af jer, der har en 
station og en nøgle — for det er en cw-test 
— om at komme i gang i denne test og gøre 
det hedt for de andre. Det gør ikke noget, at 
jeres cw-færdighed ikke er større end 40, de 
andre kan også køre med den fart, selv om 
deres „marchhastighed“ måske er 125. Og så 
kunne det jo være, at der var en og anden 
blandt jer, som fandt ud af, at dette her med 
cw og tester ikke bare er noget for QSO-gale 
individer som 7BG, men at det også er en 
morsom side af amatørradio.

Altså: Grav nøglen frem fra støvet, start 
beaten, og kast dig på hovedet ud i det den 
11. og 12. januar. Du kommer ikke til at kede 
dig. OZ7BG.

ALLE »OZ« LÆSERE
sendes de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår med tak for 1957. En 
særlig tak til de mange, som på den ene eller anden måde har bidraget til at skabe 
et læseværdigt medlemsblad for EDR.

Paul Størner, OZ7EU Arne Christiansen
TR HR

NR. 12 . DECEMBER 1957 . 29. ÅRGANG
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Mere om reflektometre
Reflektometre, standbølgemålere, og hvad. man nu  ellers kalder dem,
har jo mange navne, har været meget omtalte i amatørtidsskrifterne verden  
over, i OZ har vi givet ikke haft for meget om dette emne. OZ2KP og OZ8PM  
har dog fornylig skrevet om det, og vi bringer nu i dette nummer hele to artikler  
om samme emne, dog i forskellige udførelser. Vi tror, selvom artikler i samme 
nummer måske vil synes lidt vel rigeligt, at læserne give os ret i, at et så
dant instrument er et nødvendigt tilbehør på enhver amatørstation TR.

En standbølge-monitor
Af OZ7BO, Bo Brøndum-Nielsen.

Standbølgeindikatorer af mange forskellige 
slags har i tidernes løb været beskrevet i de 
forskellige kortbølgetidsskrifter. VHF-amatø- 
rerne har længe været fortrolige med brugen 
af disse for dem uundværlige instrumenter. 
Vi andre, der hovedsagelig bevæger os på 
frekvensen under 30 MHz, har nok betragtet 
en standbølgeindikator som lidt af en luksus, 
som man måtte se at få bygget, „når man fik 
tid“.

De jeg imidlertid for kort tid siden havde 
ombygget min senders udgangstrin til to ret 
store rør i parallel, viste det sig med al øn
skelig tydelighed nødvendigt at forsyne ud
gangssiden af Pi-filteret med en eller anden 
indikator, der sikrede, at kredsene blev kor
rekt afstemte og belastede. I modsat fald op
trådte så voldsomme HF-strømme i de an
vendte glimmerkondensatorer, at de brændte 
sammen på få sekunder. *)

Til afstemning af udgangskreds og anten
netuner var det derfor påkrævet at have en 
indikator, der permanent kunne være ind
skudt i Coax-kablet, altså snarere en monitor 
end et egentligt SWR-måleinstrument.

FREM / \REFLEKT.

En sådan monitor, der kan tåle mere end 
de her i landet tilladte effekter, har været 
beskrevet bl. a. i QST **). Den så særdeles 
fiks og simpel ud og blev derfor kopieret. Da 
resultaterne har været særdeles tilfredsstil
lende, kunne jeg tænke mig, at den også 
måtte interessere andre, der ikke har haft 
lejlighed til at se originalartiklerne.

Princippet er i al sin simpelhed det, at 
man ved en passende kombination af kapa
citiv og induktiv kobling til en transmis
sionslinie kan opnå, at den naturlige HF- 
komponent udbalanceres, og kun den reflek
terede påvirker et tilsluttet HF-voltmeter.

Det her beskrevne reflektometer består af 
to sådanne HF-broer sammenbygget på 
en sådan måde, at man ved simpel omskift
ning af et HF-voltmeter kan måle såvel den 
fremadgående som den reflekterede effekt.

Som ovenfor nævnt er reflektometeret be
regnet til at være permanent anbragt i trans
missionslinien (antennefeeder eller coax- 
kablet mellem sender og antenneafstemnings
led). Foruden at være til uvurderlig hjælp 
ved afstemningen, fortæller det, om linien er 
korrekt afsluttet og giver en relativ indika
tion af output, som kan være til stor nytte 
ved eksperimenter.

Konstruktionen.
Selve reflektometeret er indbygget i en 

dåse, fremstillet af aluminium. Målene, som 
ikke er særlig kritiske, er: længde 125, bredde 
60, højde 55 mm. Læg mærke til, at de to 
coaxfatninger er monteret skråt, idet hold
skruerne benyttes til fastgørelse af de to 
skærmplader, der fungerer som „Yderleder“ 
i transmissionslinien.

Mellem de to coaxialfatninger (J1 og J2) er 
trukket et ca. 12 cm langt kobberrør (6 mm 
diameter). Parallelt hermed, og på hver sin 
side af røret, er ført to stykker stiv monte
ringstråd (1-1,5 mm). Trådstykkerne er fast
holdt af to plexiglasklodser, udskåret som 
vist på figur 2. Andet isolationsmateriale kan 
også anvendes. Isolationsstykkerne er truk
ket ind over kobberrøret og fastlimet med
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RX-lim (Casco). Trådstykkerne hviler i de 
viste hak, men fastlimningen må vente lidt. 
Modstandene R1 og R2 må ubetinget være 
induktionsfrie. Vitrohm kulstofmodstande 
type HSA (krystallinsk, 1 watt) kan anbe
fales.

To stykker hvidblik (eller lignende letfor- 
arbejdeligt materiale) 145 X 18 mm bukkes 
således, at de kan fastspændes under coax- 
fatningernes holdskruer og støttes af klod
serne (se fotografiet).

To små loddestøtter sørger for mekanisk 
forankring af krystaldioderne og afkoblings
kondensatorerne Ci og C2. Gennem et skærm
kabel (to ledere plus skærm) føres disse punk
ter ud af reflektometeret til instrument og 
omskifter, der passende kan anbringes foran 
på senderpanelet.

Da den ensrettede HF-strøm vil være pro
portional med frekvensen, er der indskudt 
en variabel modstand i serie med instru
mentet.

Modstandens størrelse vil være afhængig 
af instrumentfølsomhed og sendereffekten. 
Med kortsluttet seriemodstand kan man regne 
med følgende omtrentlige værdier, hvis out
put er 50 watt:

3,5 MHz ca. 250  μA 
7 - - l  mA

14 - > 1 mA
28 - > 1  mA

Skal det være meget fint, kan man erstatte 
potentiometeret med faste modstande og en 
omskifter, der kobles til senderens båndom
skifter, således at man får samme relative 
følsomhed på de forskellige bånd.

Justering.
For at justere reflektometeret må man have 

en induktionsfri belastningsmodstand på 52 
Ω. En sådan kan man evt. sammenbygge af 
et antal parallelkoblede 1 watt modstande 
(f. eks. 20 stk. 1 kΩ), forudsat sendereffekten 
kan reduceres til 15-20 watt.

Senderen tilsluttes J1 og belastningsmod
standen J2. Sæt omskifteren i stilling „Frem“ 
og indstil potentiometeret således, at der op

nås fuldt udslag på in
strumentet. Sæt deref
ter instrumentomskif
teren i stilling „Re- 
flekt.“ og juster kob
lingen af pick-up led
ningen (den er forbun
det til R1 C1) til mini
mum udslag på instru

Fig- 2. mentet. Et ret skarpt

Fig. 3.

defineret nul skal kunne findes. Afstanden til 
inderlederen vil formodentlig være meget 
nær 3 mm. Når dette minimum er fundet, 
fastlimes tråden i de to hak. Nu vendes for
bindelserne til J1 og J2 og med omskifteren 
i stilling „Frem“ indstilles koblingen til den 
anden ledning for minimum udslag, hvorefter 
også denne fastlimes.

Herefter er reflektometeret klar til brug.

*) De anvendte glimmerkondensatorer var de popu
lære 400 og 100 pF, som sidder i BC 375.

**) Oktober 1956, februar 1957.

En »SWR«-bro
Af OZ3FL, O. Havn Eriksen

Mon ikke de fleste senderamatører på et 
eller andet tidspunkt har spekuleret over, om 
deres sender nu også var rigtig tilpasset an
tennen eller antennekobleren? Hvis man hø
rer til gennemsnits-amatørerne, så har netop 
dette problem sikkert drillet nu og da. Nå, 
der er en let måde at klare sagen på — og 
det vil ikke koste mange kroner.

Når man arbejder med antenner og an
tennekoblere, så er SWR-broen praktisk talt 
uundværlig. Ved hjælp af den er det muligt 
at få at vide, hvornår coaxkablet mellem sen
der og antennekobler er tilpasset eller om en 
antenne, som fødes med coax er rigtig tilpas
set feederen. Hvis man f. eks. bruger lav-pas 
filter (TVI!) for at undertrykke de harmoni
ske, er det vigtigt at holde standbølgeforhol
det lavt i den tilsluttede feeder, da det ellers 
er muligt, at lav-pas filtret kan brænde sam
men. Ved at indstille systemet med SWR- 
broen, kan man være sikker på, at filtret vil 
komme til at arbejde i en feeder med lavt 
standbølgeforhold. Det har været nævnt, at 
„broen“ er billig at bygge; en anden fordel er, 
at den også er meget let at bygge.
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Fig. 1.Diagrammet over SWR-broen.

Konstruktionen.
Som det ses af fig. 1 og fotografierne, be

står broen kun af 4 modstande, 2 kondensa
torer, 1 krystaldiode, en lille stand-off, 2 coax- 
stik og et lille chassis. En isoleret telefonbøs
ning benyttes til + forbindelse til et mA- 
meter og chassis’et er - forbindelsen til sam
me. Værdien af R. 1 afhænger af den type 
coax, man bruger. Til 52 ohms coax er R. 1 
på 50 ohm, og til 72 ohms coax skal den være 
på 75 ohm. Ligegyldigt hvilken type man be
nytter, så skal man købe 2 ens modstande, 
fordi den ene bruges i selve instrumentet og 
den anden til afprøvning af dette. Alle mod
stande er af ½ watt størrelse, men man må 
være sikker på at få kulmodstande, da tråd
viklede modstande er ubrugelige til formålet. 
Når man laver broen, så skal modstande og 
krystaldiode monteres vinkelret på hinanden 
som vist på fotografierne; det må gøres af 
hensyn til at undgå direkte kobling, som kun
ne give fejlagtige udslag på meteret. Man 
skal iøvrigt passe på, når man lodder krystal
dioden på plads; den tåler ikke meget varme 
— og det er let at ødelægge den ved for meget 
varme fra loddekolben.
Afprøvningen.

Den færdige enhed forbindes til senderen
ANTENNA

XMTR.

ANTENNA

Fig. 2. A viser den i teksten omtalte opstilling. 
B viser, hvordan broen indskydes i coaxkablet.

med et stykke coax af den rigtige impedans: 
kablet skal gå til input-siden af broen. Et 
mA-meter med fuldt udslag ved 1 mA for
bindes til broen med + til den isolerede bøs
ning og - til chassis’et. Output-siden af broen 
lades åben.

Dernæst indstilles senderens output, til der 
er opnået fuldt udslag paa 1 mA-meteret. 
Der skal kun yderst ringe HF til for at opnå 
dette — og det kan endda blive nødvendigt 
at koble PA fra og kun nøjes med driverrøret. 
Hvis senderens output kan kontrolleres f. eks. 
med et potmeter i driverrørets skærmgitter, 
saa er det en smal sag at holde output nede 
på den ringe mængde HF, som er påkrævet. 
Med meteret på fuldt udslag sættes den ene 
ende af den ekstra modstand i output-bøsnin
gen, og den anden ende sættes til stel. Nu 
skulle udslaget på meteret falde til nul eller 
meget nær ved nul; hvis dette ikke sker, er 
det tegn på forkert placering af modstande og 
krystaldiode i broen. Der blev prøvet flere 
forskellige modstande af samme værdi under 
den nævnte afprøvning, og udslaget faldt 
hver gang til nul, hvilket betyder, at 10 pct. 
tolerance for modstandene er tilstrækkelig.

Hvordan man bruger SWR-broen.
Lad os som eksempel på, hvordan man bru

ger broen, antage, at man har en antenne, 
som bliver fødet med åben feder, og at der 
bruges antennekobler, som forbindes til sen
deren med coaxkabel. Et sådant system vises 
i fig. 2 A. Vort problem er at tage HF ud fra 
PA og få det over til antennekobleren med så 
lidt tab som muligt undervejs. Det punkt, hvor 
de fleste amatører har problemer med et sy
stem som det viste, er afstemningen af an
tennekobleren — og at få PA til at trække 
normalt. Med en SWR-bro indskudt i coax- 
kablet mellem sender og antennekobler bli
ver det meget let at få afstemt kobleren til 
den rigtige værdi. Et typisk eksempel m. n. t. 
justering af antennekobler og link er vist i 
fig. 2 B. — Det drejer sig om en normal an
tennekobler til åben feeder. Med SWR-broen 
i fig. 1 kan man ikke foretage egentlige må
linger af standbølgeforholdet — dertil kræ
ves et mere kompliceret instrument — men 
broen viser, hvornår standbølgeforholdet er 
lavest, og som sådan bruges den til indstilling 
af antennekobleren til god tilpasning til an
tennen.

Man sætter først meteret til fuldt udslag 
med output-siden åben. Når fuldt udslag en 
gang er opnået på meteret, skal man ikke 
indstille på senderen igen — medmindre man
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SWR-broen set ovenfra. Pas at afmærke input 
og output bøsninger, så at fejltagelser undgås.

ændrer frekvensen. Man forbinder dernæst 
coaxkablet fra antennekobleren til out-put 
siden af broen. Klipsene fra selve feederen 
sættes til spolen L. 2 ved, eller nær ved, de 
yderste viklinger, og man passer på, at de er 
lige langt fra spoleenderne. Kondensatoren 
C. 2 afstemmes nu til minimum på 1 mA- 
meteret. Når dette punkt er fundet, afstem
mes C. 1 også til minimum eller nul. Det kan 
være nødvendigt at efterindstille både C. 1 
og C. 2 for at få det bedst mulige minimum, 
helst nul.. Klipsene på L. 2 skal antagelig også 
flyttes nærmere mod midten af spolen, hvis 
et udpræget nul ikke kan findes med den 
første placering ved spoleenderne. Selvom 
der kan være mere end eet sæt placeringer, 
som giver udpræget nul, så er det bedst, når 
klipsene kan placeres så nær ved spoleender
ne som muligt. Når det bedste nul er fundet, 
kan SWR-broen fjernes fra coaxkablet og 
senderen forbindes direkte til antennekoble
ren, hvorefter senderen tunes op til det nor
male input.

Der er to ting at lægge mærke til:
1) Lige meget hvilke ændringer man fore

tager på sender-siden, vil det ikke få indfly
delse på tilpasningen, sålænge man holder 
samme frekvens, som da man tilpassede an
tennekobleren.

SWR-broen indvendig. Modstanden mellem de to 
coaxstik er R. 1 på 75 ohm. — Den ene af 47 ohms 
modstandene ses til højre fra coaxstikket til for
bindelsen mellem kondensatoren og den anden 47 
ohms modstand. — Modstanden nederst til venstre 

er paa 1000 ohm.

2) Der må ikke ændres på C. 1 og C. 2 eller 
på klipsene, efter at systemet er tilpasset; 
dette gælder igen for samme frekvens. Alle 
indstillinger for at få senderen tunet op må 
ske ved senderen og ikke ved antennekob
leren.

Med hele systemet tilpasset vil man sand
synligvis bemærke, at det nu er muligt at 
variere frekvens uden at efterindstille an
tennekobleren over et større frekvensområde 
end tidligere. Frekvensområdet vil afhænge 
af antennesystemet.
Antenner med coax-feeder.

Et andet område, hvor man kan gøre god 
brug af SWR-broen, er i de tilfælde, hvor 
man som feeder til en beam på 20, 15 eller 
10 meter bruger coaxkabel som feeder. Lad 
os antage, at vi skal tilpasse en 15 meter 
beam, som fødes med 72 ohms coax. Frem
gangsmåden er ganske simpel: broen forbin
des til senderen med et kort stykke 72 ohms 
coax, og der indstilles igen, med åben output
side, til fuldt udslag på mA-meteret, og når 
dette er nået, sættes feederen til output-siden 
af broen. Hele tilpasningen foretages nu ved 
selve antennen, indtil meteret går på nul 
eller meget nær derved — og så kan man 
være sikker på, at antennen optræder som en 
72 ohms belastning for det 72 ohms coax
kabel, og at standbølgeforholdet er meget
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Er modtageren ustabil?
Af B. Johansen, OZ7AQ.

Rør S mA/V Cag mpF
EF80 7,4 7
EF85 5,7 7
6BA6 4.4 3,5
EF89 3.6 2
EF41 2,2 2

Af egen bitter erfaring ved undertegnede, 
at man ikke kan være for forsigtig, når man 
har med radio at gøre, og mange mærkelige 
konstruktioner i OZ og andre steder viser da 
også, hvilke krumspring der af og til benyttes 
for at klare en uforudset situation.

Man skulle egentlig ikke umiddelbart tro, 
at en ganske simpel MF-forstærker kunne 
spoleres af for gode komponenter, men her 
er et tilfælde:

lavt. Broen kan nu fjernes og senderen tun es 
op på normal vis — i bevidstheden om, at 
højfrekvensen går i antennen og ikke går 
tabt i feederen i form af varme.

Ja, det var stort set den nævnte artikel i 
QST, men jeg vil gerne knytte et par egne 
erfaringer til den.

Efter at jeg havde fået rigget en 3-bånds 
beam op på taget, kom jeg ud for det ube
hagelige, at anodestrømmen i PA ganske 
stille krøb i vejret uden påviselig grund. Det 
var klart, at der var noget forkert ved tilpas
ningen til antennen, for det hændte, at en 
ellers solid link futtede af. Så erindrede jeg 
heldigvis den pågældende artikel i QST og 
fik lavet en SWR-bro en aftenstund. Det var 
en sær fornemmelse at konstatere, at klipsene 
på antennekobleren skulle placeres så nøjag
tigt på spolen, at en ændring på een centi
meter var nok til at give skævhed. Uden brug 
af SWR-broen skal man vist være heldig, 
hvis man rammer den rigtige placering! Efter 
at have fundet frem til de rigtige stillinger 
holdt PA-meteret sig igen i ro — og senderen 
lokker nu ofte S 9 hjem på fone fra snart 
sagt alle egne på kloden.

Måske er jeg ikke ene om at have haft 
,,trouble“ med tilpasningen til antenne, så 
forhåbentlig hjælper denne oversættelse en 
eller anden på den rette vej!

Tabel 1.Stejlhed og anode-gitterkapacitet for nogle 
HF-pentoder. Værdierne for EF41 gælder også gan
ske godt for rørene EF9, EF12, RV12P2000 m. fl. 
EF80 er et bredbåndsforstærkerrør, der skal anven
des med lave gitter- og anodeimpedanser.

For at få ekstra høj forstærkning vælger 
vi et ret stejlt rør som EF80 og bruger f. eks. 
et par Prahn type B båndfiltre på 447 kHz. 
Trinnet viser sig nu at være uhyggelig usta
bilt, og hverken afskærmning eller afkobling 
hjælper det bitterste; forstærkningen må til 
slut i mangel af bedre reguleres godt ned 
med en stor katodemodstand. Så kører røret, 
selv om det ikke arbejder helt korrekt, og 
alt er for så vidt godt. Det er dog ikke særlig 
tilfredsstillende ikke at vide, hvorfor dette 
tilsyneladende omhyggeligt opbyggede trin 
var ustabilt.

Slår man efter i de lærde skrifter, ser man, 
at en TPTG-oscillator (som vort MF-trin jo 
faktisk er) svinger, når følgende betingelse 
er opfyldt:
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De moderne radiokomponenter giver  
mulighed for at bygge virkelig gode  
modtagere. At det også kan være far
ligt at vælge for gode komponenter,  
tænker de færreste nok på, når „alle 
tiders“ kommunikations-RX skal plan
lægges.

Man kan enten indsætte i grundenhederne 
eller i de nedenfor anførte praktiske enheder: 

F = frekvensen i MHz,
Cag = rørets anode-gitterkapacitet i mpF, 
Rg = gitterkredsens resonansimpedans i 

Mohm,
Ra = anodekredsens do, og 
S = rørets stejlhed i mA/V.
Er båndfilterkredsene afstemt med 100 pF, 

og er deres godhedsfaktor Q = 100, bliver

Grunden til, at der står Q/2 og ikke Q, er, 
at båndfiltrets anden kreds virker dæmpende 
(der er her regnet med kritisk kobling).

For EF80 finder vi af rørtabellen Cag = 
7 mpF, S = 7,4 mA/V, der indsat i (1) giver 
tallet 2,3, der jo er større end 1. Her er altså 
forklaringen på, at MF-trinnet var ustabilt.

Erstatter vi nu EF80 med EF89, der har 
Cag = 2 mpF og S = 3,6 mA/V, kommer 
vi til tallet 0,31. Dette rør vil arbejde stabilt 
og med tilstrækkelig margin til, at trækning



af kredsene og lignende ubehageligheder 
undgås. Hvis Q skulle vise sig at. være en del 
større end 100 (det er det nok i praksis), er 
heller ikke dette rør anvendeligt. Vi må så 
enten vælge et mere velegnet rør (med lavere 
stejlhed — og navnlig med lavere Cag) eller 
benytte båndfiltre med større afstemnings
kapaciteter. Eventuelt kan vi erstatte kon
densatoren på 100 pF med en kapacitiv spæn
dingsdeler og indrette os, som fig. 1 viser. 
Dæmpning af kredsene med modstande er 
selvsagt en daarlig løsning, og forsøg på neu- 
trodynstabilisering må frarådes.

Går vi nu over til at se på modtagerens 
HF-trin, stiller sagen sig morsomt nok en del 
bedre. Rørets anode-gitterkapacitet får her 
ganske vist en væsentlig større indflydelse, 
men til gengæld medfører brug af samme af
stemningskapacitet lavere Rg og Ra.

Frekvens EF80 EF85 6BA6 EF89
447 kHz 
1600 kHz 
3,5 MHz 
7 MHz 
14 MHz 
21 MHz 
28 MHz

33
62,5
92

131
184
226
262

37,5
71

105
149
210
257
298

60
115
170
240
340
415
480

88
167
248
350
496
605
700

EF41
113
214
316
448
632
775
896

Tabel 2. Tallene er de Q-værdier af gitter- og
anodekredse i et afstemt forstærkertrin, hvorover 
selvsving indtræffer. Kredsene er afstemt med 
100 pF kondensatorer (se fig. 2).

En oversigt over de i tabel 1 nævnte rørs 
opførsel ved forskellige frekvenser fås ved 
at betragte tabel 2, der gælder for opstillin
gen i fig. 2. Det angivne Q er det, hvor røret 
lige netop svinger, og for at være paa den 
sikre side, må Q i praksis helst ikke overstige 
halvdelen heraf. Det er nok bedst at vælge 
Q til en trediedel eller en fjerdedel af tabel
lens værdier, da der i praksis nemt kan være 
andre tilbagekoblingsveje end gennem rørets 
anode-gitterkapacitet.

Benyttes båndfiltre med to ens og kritisk 
koblede kredse, kan tabellens Q-værdier for
dobles. Med andre værdier af afstemnings
kapaciteten kan Q forøges i samme forhold 
som kapaciteterne. Et eksempel belyser bedst, 
hvad der kan læses af tabellen.

Vi har tænkt os at bruge et EF85 som HF- 
rør i en modtager for båndene fra 3,5 MHz 
til 30 MHz. Ved 3,5 MHz giver tabellen et 
kritisk Q = 105. Hvis vores opbygning er me
get fin, kan vi nøjes med en sikkerhedsfaktor 
på 2, og vi må da ikke vælge kredse med 
bedre Q end ca. 50, når afstemningskapaci
teten er 100 pF. Går vi op til 200 pF, kan Q 
fordobles og må altså være 100. Denne værdi 
kan godt overskrides med en god spole med

Fig. 1.

jernkerne, så for at være helt på den sikre 
side er det klogt at nedsætte resonansimpe
dansen enten i gitter- eller i anodekredsen. 
Det letteste bliver nok at vælge metoden fra 
fig. 3. Ved at vikle anodekoblingsspolen med 
halvt så mange vindinger som afstemnings
spolen opnår vi at nedsætte rørets belast
ningsimpedans til en fjerdedel. Det samme

Fig. 2.

resultat havde vi fået ved at vælge både git
ter- og anodekreds med det halve Q, men nu 
opnår vi jo en optransformering, således at 
den samlede forstærkning ikke falder til en 
fjerdedel, men kun til halvdelen.

Der er her ikke taget hensyn til antennens 
dæmpende virkning på gitterkredsen, for 
modtageren skulle jo også helst være stabil 
uden antenne! Er antennen korrekt tilkoblet, 
vil den nedsætte gitterkredsens Q til halv
delen af den „frie“ værdi, hvilket giver en 
ekstra sikkerhed, der nok er værd at tage 
med, da enhver form for ustabilitet uvæger
ligt vil forringe signal-støjforholdet.

Hvis vi nu havde valgt et EF89 i stedet for 
EF85, havde vi ikke behøvet at nedsætte 
anodebelastningen og dermed forstærknin
gen. Skal vi bedømme, hvilket af disse to rør 
der giver størst forstærkning med samme

Fig. 3.
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En klipperforstærker
Hvordan man får sin sender til at råbe 3 gange så højt med samme input.

Af J. Louis Nielsen, OZ7SU.

Amatører er no'en sjove no'ne! I den evige 
kamp for at trænge igennem QRM’en kender 
de fleste kun eet våben: flere watt’er, mere 
modulation! Fortvivlende mange har aldrig 
sat sig ned og tænkt igennem, om den S-grad, 
de vinder ved at sætte inputtet op fra 25 til 
100 watt, ikke kunne være erhvervet meget 
billigere ved f. eks. at lave en bedre antenne 
eller tilpasse senderen ordentligt til antennen 
med en antennetuner, så ,.saften" virkelig 
kommer ud i luften. Og kun et fåtal er klar 
over, at der er 10 meget billige dB at hente, 
hvis de virkelig udnytter deres modulatorer. 
Denne påstand skal i det følgende underbyg
ges nærmere, og en praktisk konstruktion 
skal beskrives.

Forøget modulationsgrad.
Det er en kendt sag, at for at udnytte sin 

bærebølge skal man helst køre med 100 pct. 
modulation. Enhver ved også, at dette kan 
ikke lade sig gøre i praksis på grund af talens 
stærkt varierende styrke. Almindelige tale- 
spændinger har en sådan dynamik, at de kraf
tigste spidser er godt 3 gange så store som 
gennemsnitsspændingen, og man kommer

derfor i praksis til at køre med en gennem
snitlig modulationsgrad på ca. 30 pct.. hvis 
man indstiller modulationen, så man lige net
op ikke overmodulerer (og laver splatter). 
Dette betyder, at hvis man har en anodemo
duleret sender med 50 watt input, så er ens 
modulator dimensioneret til at levere 25 watt, 
men kommer i praksis gennemsnitlig kun til 
at levere ca. 21/4 watt (nemlig 0,32 X 25)!! 
Kunne man blot komme op på 90 pct. gen
nemsnitlig modulation, ville modulationsef
fekten blive 9 gange større, altså næsten 10 
dB eller ca. halvanden S-grad! Dette kan op
nås ved anvendelse af klipper i mikrofonfor
stærkeren. Klipperen gør det, at den skærer 
spidserne i talespændingen ned til det jævne 
gennemsnit, så at sige lægger loft over modu
lationsspændingen, og man kan derfor ganske 
roligt skrue op for modulationen, så dette 
„loft“ kommer til at svare til 100 pct. modu
lation, uden frygt for at overmodulere. Nu 
kan man også tillade sig at afprøve senderen 
ved fløjt i mikrofonen, for fløjtetonen vil nu 
have ganske samme styrke som den kraftigste 
tale (ellers vil fløjt modulere fra 3 til 10 
gange kraftigere end tale, hvilket de virkelig

sikkerhedsmargin for selvsving, skal vi sam
menligne størrelsen af Cag. Vi finder, at rø
ret med det laveste Cag uanset stejlheden er 
i stand til at give den største forstærkning! 
Sagt på en anden måde: Hvis vi indretter det 
således, at vi får lige stor forstærkning i de 
to tilfælde, er der mindst fare for sving med 
røret med den laveste kapacitet. Det afhæn
ger så af den praktiske udførelse af kredsene, 
om vi kan udnytte dette. Hvis vi med givne 
kredse får sikkerhed nok med et EF85 og 
altså kan udnytte dette rørs egenskaber fuldt 
ud, er der jo sådan set ingen grund til at be
nytte EF89, der under disse betingelser giver 
mindre forstærkning.

På de lavere amatørbånd (til og med 14 
MHz) er selv et EF41 godt nok støjmæssigt 
set, men skal modtageren dække 30 MHz, bør 
foretrækkes et rør som EF85. Man må så ved 
konstruktionen af spolerne tage sine for
holdsregler mod ustabilitet på de lavere fre
kvenser. Griber man sagen rigtigt an, kan 
man så iøvrigt opnå samme følsomhed af 
modtageren på alle bånd.

Det er nærliggende til slut at se paa, hvil
ken indflydelse stejlhed og anode-gitterkapa- 
citeten har på stabiliteten af senderens ud
gangsrør. Her er forholdet et andet end i 
modtageren, da anodebelastningen er fast
lagt ved rørets arbejdsdata og derfor stort 
set er den samme ved alle frekvenser. Indsæt
ter vi konstanterne for f. eks. et 6146-rør, der 
skal afgive 50 W ved 600 V, i (1), findes, at 
røret lige netop er stabilt på 3,5 MHz med en 
resonansimpedans af gitterkredsen på ca. 20 
kohm. Dette gælder, når anodekredsen er 
fuldt belastet, og skal opstillingen kunne bru
ges i praksis, må vi have en rimelig sikker
hedsmargin. Vi må derfor shunte gitterkred
sen med en ohmsk modstand på ca. 5 kohm. 
Dette er dog kun tilstrækkeligt på 3.5 MHz; 
på 30 MHz skal vi ned på en fjerdedel heraf, 
altså ca. 1 kohm. Besparelsen af neutrodyn- 
stabilisering koster således mere styreeffekt, 
og det betyder også, at anodekredsen altid 
skal holdes belastet fuldt ud.
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Fig.

gamle rotter er klare over, hvorfor de altid 
fløjter ganske sagte, når de indstiller sende
ren!) Amatører med FM eller PM vil allerede 
nu være klare over, at dette i ganske særlig 
grad er noget for dem, for med en klipper i 
deres mikrofonforstærker vil de een gang for 
alle kunne indstille deres frekvenssving, og 
så er det forbi med beskyldningerne for at 
køre med for stort sving,, men de vil allige
vel køre med nærved maksimalt sving hele 
tiden. At dette ikke er løgn og latin, hvad jeg 
siger, kan man overbevise sig om ved at kaste 
et blik på fig. 1, der er optaget med en dobbel- 
stråleoscillograf. Den øverste stråle har tegnet 
det rå mikrofonsignal, den nederste signalet 
klar til at modulere senderen. Signalerne er 
aftegnet med samme maksimale amplitude, 
så det direkte fremgår, hvor meget „kød“ der 
er på det klippede.

Klipperens virkemåde.
Fig. 2 er et let simplificeret diagram af 

klipperen. Dobbeltdioden får anodespænding 
gennem en modstand, der er så stor, at den 
samlede anodestrøm er begrænset til meget 
lille værdi. Dette medfører, at når en af dio
derne leder, vil dens katode have samme po
tential som anoden; man kan endvidere straks 
se, at punkt C (katode 2) aldrig kan blive 
mere positiv end svarende til, at hele anode
strømmen løber gennem diode 2, og C kan 
selvfølgelig aldrig blive negativ. I den viste 
opstilling kan spændingen i C variere mellem 
0 volt og + 20 volt, så amplituden af et signal 
kan højst blive 10 volt. Når der ikke tilføres 
signal ved A, fordeler anodestrømmen sig 
ligeligt mellem de to dioder, og A, B og C har 
samme potential, ca. + 10 volt. Hvis nu et til
ført signal gør A mere positiv, vil B og C følge 
med op, idet stedse mere anodestrøm over
føres til C, men når hele anodestrømmen er 
overført til C, lukker diode 1, mens A fort
sætter i positiv retning. C bliver så hængende 
på + 20 volt, indtil det behager A at komme

ned igen til den spænding, hvor diode 1 atter 
lukker op. Derved er den positive spids blevet 
klippet af signalet. Når nu A bliver mere ne
gativ, sker det omvendte af før, idet mere og 
mere af anodestrømmen overføres til A, føl
ger C med ned, indtil hele anodestrømmen 
løber til A, og C bliver hængende på potentia
let 0 volt, mens A fortsætter længere ned i 
det negative. Så har vi da også fået klippet 
den negative spids af signalet, og alt er såre 
godt, bortset fra, at vores pæne sinusspæn
ding er blevet temmelig kantet. Der er blevet 
indført en anselig portion harmonisk for
vrængning, hovedsagelig 3. harmoniske. Her 
kommer filteret ind i billedet. Det er et lav- 
pasfilter, der skærer meget skarpt af ved ca. 
3 kHz, hvilket betyder, at det effektivt fjer
ner den harmoniske forvrængning på toner 
over 1000—1200 Hz. De dybere toners for
vrængning kan man ikke gøre noget ved, men 
det er så heldigt, at disse kun repræsenterer 
selve stemmen, som i forvejen er rig på har
moniske, mens de toner, der indeholder arti
kulationen (talens indhold), netop ligger i det 
frekvensbånd, der nyder godt af filterets 
rensning. I praksis kan forvrængningen over
hovedet ikke høres, selv ved meget kraftig 
klipning.

Efter filteret har man altså et signal, der 
frekvensmæssigt er en temmelig nøjagtig ko
pi af det oprindelige, men som aldrig vil over
stige ca. 5 volt effektiv, og som ikke inde-
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Fig. 3.

holder frekvenser over ca. 3500 Hz. På dette 
sted placerer man sin volumenkontrol, hvor
med man kan indstille sin maksimale modu
lationsgrad til lige i underkanten af 100 pct., 
og signalet er så sammentrængt styrkemæs
sigt, at den effektive modulationsgrad bliver 
ca. 90 pct.

Klipningsgraden er selvfølgelig afhængig 
af, hvor kraftigt et signal man tilfører klip
peren. For at der overhovedet skal blive klip
pet, skal signalets maksimale amplitude 
mindst være 10 volt, og for at det virkelig 
skal batte, må signalet være ca. 3 gange så 
stort. Man gør klogt i at sørge for rigelig 
forstærkning foran klipperen og så have et 
potentiometer, hvormed man kan indregulere 
klipningsgraden. Klipperen kan så sættes ud 
af funktion ved simpelthen at skrue tilstræk
kelig langt ned for dette potentiometer.

Klipperforstærkeren.
Jeg anvender en ordinær krystalmike, der 

vel afgiver en snes mV max, så for at have 
forforstærkning nok bruger jeg to modstands
koblede triodetrin med ECC83. For at skære 
ned på bassen har jeg anvendt temmelig små 
overføringsblokke, og katoden i første trin 
er kun ufuldstændigt afkoblet, så der bliver 
lidt modkobling for bassen. Selve klipperen 
er en 6H6, men kunne for den sags skyld være

en hvilken som helst dobbeltdiode, f. eks. 
6AL5 eller EB91. Germaniumdioder har væ
ret prøvet, men de har en tendens til at slå 
igennem på spidserne (uden dog at brænde 
af), så de er ikke så velegnede. Det anvendte 
filter er lavimpedanset og fødes derfor bedst 
fra en katodefolger, og det skal afsluttes med 
5 kohm. Det består af to sektioner, et normalt 
pi-led og et såkaldt m-afledet pi-led, frem
kommet af det almindelige ved at gange kom
ponentværdierne med 0,6 og så afstemme spo
len med en parallelkapacitet til 1,25 gange 
filterets afskæringsfrekvens. Det er m-led- 
ningen, der giver den meget stejle flanke på 
kurven (se fig. 3). Spolerne er lavet på Philips 
Ferroxcube potkerner D 36/22, FXC 3B, luft
gab 0,35 mm, og viklet med henholdsvis 1000 
og 800 vindinger, 0,18 mm emailletråd. Kon
densatorerne er ordinære 20 pct. blokke, papir 
eller metalliseret papir. Katodefølgeren er et 
halvt ECC83; hvad man vil bruge den anden 
halvdel til, må man selv om. Den kan f. eks. 
anvendes som driver for et par triodekoblede 
807, der med 400 volt på anoderne snildt ud
modulerer en 50 watt sender.

Resultater.
Klipperen har nu været i brug her på sta

tionen i 3 måneder og har vist sig at opfylde 
alle løfter. Ingen (bortset fra de nærmeste lo
kale) har kunnet høre, at jeg bruger klipper, 
men læselighedsrapporterne er bemærkelses
værdige sammenlignet med styrkerapporter
ne. At der er realiteter bag, ses af følgende: 
7NU og jeg bor 600 m fra hinanden, og vore 
antenner er nogenlunde lige gode, hans nær
mest lidt bedre end min, vi kører ofte QSO’er 
med samme fjerne station, og skønt hans sen
der er ca. 5 gange så kraftig som min, får vi 
meget ofte samme rapport fra den fjerne sta
tion. What say, OMs?

Fig. 4

250



En All-Band Preamplifier uden spoleskift
Frit efter det australske „Am Radiou ved OZ7EU.

Foranlediget af 7BG’s gentagne klager over 
min gamle veltjente værnemagts HRO tog jeg 
mig forleden sammen til at strikke den her 
omtalte preamplifier. Ideen fik jeg fra det au
stralske „Amateur Radio“, og med diverse 
rettelser af digrammet og lidt tilføjelser blev 
den faktisk sådan, at den nu står på konstant. 
Hele historien tog et par timer at lave, der 
var ikke mange dikkedarer med spoletrillen, 
justering m. v., det hele kørte med det samme.

Som det vil ses af diagrammet, består for
stærkeren af to rør, tilfældigvis var jeg i be
siddelse af de to stk. 6AC7, der var anvendt i 
originalartiklen, så de er naturligvis brugt, 
men lignende rør, f. eks. EF 80, EF 91 m. m. 
vil kunne anvendes unden nogen som helst 
ændring af diagramdata.

Det morsomste i konstruktionen er ind
gangskredsen. Det er en yderst simpel multi- 
band-kreds bestående af en spole med udtag 
på midten og en almindelig BCL-dobbeltkon- 
densator på 2X500 pF el. deromkring. Spolen 
består af 2 X 10 vindinger 0,5 laktråd viklet på 
et almindeligt pertinaxrør 20 mm i diameter 
og viklingslængde ca. 15 mm. Antenneviklin- 
gen er på 6 vindinger lagt af 0,2 mm tråd tæt- 
viklet i forlængelse af gitterspolens „kolde“ 
ende. Det viste arrangement med gitterkon
densator og afledning + en modstand til rø
rets fanggitter tjener til at „døde“ røret un
der sending (OZ7T). Det virker ganske ud
mærket og vil skåne mangt et indgangsrør,

såfremt der køres med en nogenlunde anta
gelig effekt.

De to rør er koblet sammen over en hf- 
drossel med diverse blokke og modstande, og 
rør nr. 2 arbejder som katodefølger. Skærm- 
gitterspændingen på første rør er variabel, 
men det er såmænd ikke strengt nødvendigt. 
Det er vigtigt ved konstruktionen, at spole og 
drejekondensator f. eks. holdes over chassiet 
(rør selvfølgelig også på normal vis) og så de 
øvrige komponenter under af hensyn til op
stillingens stabilitet. Outputtet føres i skær
met ledning til den gamle modtagers anten
nebøsning. Gløde- og anodespænding vil i 
langt de fleste tilfælde kunne tages fra sam
me kilde som modtagerens. Glødetrådene på 
rørene i forstærkeren er ikke direkte stelfor
bundet af hensyn til eventuel forbindelse i 
modtageren eller eliminatoren. De er kun af
koblede med de viste blokke.

(Fortsættes nederst næste side)
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Begyndersiden:

En vindueskarm-antenne
80-6 meter med en antenne.

Af Lexvis G. McCoy, W1ICP i , oktober 1957
Oversat af OZ7BG.

vinkel på 45 eller lodret, med den nederste 
ende ½—1 meter fra husets væg.

Antennen kan bruges på alle bånd fra 80 
til 6 meter. Dette er muliggjort ved anvendel
sen af en forlængerspole og et tilpasningsled 
til coax som vist i fig. 1. Den anvendte stav 
er 2,5 meter lang. Denne længde sammen med 
den ene eller to meter tråd, der skal til at 
forbinde tilpasningsleddet med antennen er  
meget kort på 80 og 40 meter, men på 20, 15 
og 10 meter er længden omkring en kvart 
bølgelængde eller mere.

Antenner, der er meget korte for en given 
bølgelængde, sådan som denne er det på 80 
og 40 meter, er ikke særligt effektive strålere. 
Men når valget står mellem en mindre god 
antenne og slet ingen antenne, bliver det et 
spørgsmål om noget, som er bedre end ingen
ting. Og når alt kommer til alt, kører statio
nerne i biler jo netop med sådanne antenner 
og er i stand til at komme langt med ringe 
effekt.

På 20 meter og højere frekvenser stiger an
tennens effektivitet, og den mest fremtræ
dende mangel her er, at en vindueskarm ikke 
er det bedste sted at placere sin HF-stråler. 
Men vi må jo bruge, hvad vi har til rådighed.

Den her beskrevne antenne er blevet prøvet 
på alle bånd fra flere forskellige stationer. 
Her i ARRL’s hovedkvarter er bygningen ud
styret med et stålskelet, hvad der er meget 
almindeligt for større bygninger. Den var og-

Med et gitterdykmeter overbeviste jeg mig 
om, at jeg havde samtlige amatørbånd på ska
laen. Resultatet blev som vist på tegningen, 
og som det er kendt fra andre multitanke.

Og resultatet. — Ja, på 10 og 15 meter er 
vi helt godt kørende i forvejen, idet vi her 
bruger et par UKW’er som konvertere. Der 
kan dog noteres et par db gain. På 20 meter 
er det straks noget helt andet, her giver den 
godt og vel en S-grad, vel noget i retning af 
en 8 db, men tillige et meget bedre signal
støj forhold og bedre spejlselektion. På 40 
meter og på 80 er den overvældende. Statio

ner, som var jævnt dårlige, blev nu gode, der 
kan nu faktisk høres signaler, som man ikke 
kunne få fat i før. 12 til .18 db er gevinsten 
her, og på samme måde som på 20 meter er 
baggrunden meget bedre. Nu må man selv
følgelig ikke gå hen og tro, at forstærkeren 
her gør en umulig modtager anvendelig, men 
den gør givet en nogenlunde god modtager 
ganske betydelig bedre. Selektiviteten og 
modtagerens yderligere andre egenskaber kan 
den jo ikke ændre noget på. Men mange ellers 
gode modtagere som den gamle HRO, BC342 
og 348, hvor HF-forstærkningen ikke er over
vældende, vil få en hel foryngelseskur med 
denne lille tingest foran. Så, på med vanten 
og prøv den.

252

Har De ingen plads til en antenne? Må
ske ikke af den sædva men
hvor der er et vindue, er der også en

udvej.

Denne artikel beskriver et simpelt antenne- 
system for de amatører, som ikke har plads 
til antenner af de sædvanlige dimensioner. 
Jeg kalder den for „vindueskarmantennen“, 
fordi den hovedsagelig er beregnet for de 
amatører, som bor i karrebeboelser eller leje
de værelser og har adgang til et vindue, og 
ellers ingen antennemuligheder.

En af dens mange gode egenskaber er, at 
den i en fart kan tages ned eller sættes op — 
en egenskab, som særligt må appellere til de 
ulykkelige, som er udstyrede med genstridige 
husværter. Dette er opnået ved anvendelsen 
af en sammenklappelig stavantenne, som er 
monteret på et stativ, der let kan fæstnes til 
karmen. Et forslag til montage vises i fig. 2 
— Deres tilfælde kræver måske en anden 
montage, men det vil næppe volde vanskelig
heder at finde ud heraf.

Hvis vinduet, De skal bruge er i 2’  sals 
højde eller højere, kan staven sættes enten 
lodret eller vandret, men den vandrette mon
tering er at foretrække, da antenneelementet 
herved kommer længere væk fra bygningen. 
Under 2’ sals højde bør antennen sættes i en



så i brug på min egen QTH, som er et to
etagers træhus. Begge steder blev den sat op 
i 2' sals højde, vandret ud fra muren. Der blev 
lavet mange kontakter på alle bånd med ca. 
50 watt input, og den dårligste rapport, den 
halede hjem var 569 fra Illinois (ca. 1200 km.) 
Jeg vil ikke nævne 599 rapporterne, som der 
virkelig kom en del af. Den blev også prøvet 
i lodret stilling een meter over jorden. Et 
jernrør på ca. 1 meter blev drevet ned i jor
den til jordforbindelse. Adskillige gode kon
takter blev lavet med antennen i denne stil
ling.

Koblingsleddet.
Konstruktionen heraf er yderst simpel og 

fremgår af fotografierne. Spolen LI er mon
teret ovenpå chassiset på et par gennemfø- 
ringsstandoffs. Den variable kondensator Cl 
monteres på et 5 X 8 cm stykke plexiglas. En 
lille vinkel fæstner dette til chassiset. Kon
densatorens aksel føres ud gennem forpladen 
via en isoleret kobling for at formindske 
eventuel håndkapacitet.

Fig. 1:Diagram af antenne og tilpasningsled.
Cl — 140 pF. variabel.
J1 — Coaxialstik.
LI — 24 vindinger 2 mm kobbertråd. 10 
cm. lang. 7,5 cm. diameter.

Installation og afstemning.
Antennen skal helst monteres i et vindue, 

som er tæt ved en radiator eller et vandrør. 
En af disse ting er en udmærket jordledning 
— egentlig er ethvert større metallisk system, 
såsom vandinstallationen eller metalskelettet 
i et hus en bedre jord end en stang i jorden 
forbundet til kredsen gennem en lang ledning. 
Den simpleste måde at afstemme antennen 
på er ved at anvende en standbølgebro. Har 
De ikke en sådan, bør De hurtigst muligt lave 
en.

Lad os antage, at De vil have antennen til 
at køre på 40 meter. Start senderen på 40 me
ter og sæt standbølgebroen til at måle reflek
teret effekt. Drej på Cl og se om der er noget 
tegn på en tilpasning visende sig ved et fald 
i den reflekterede effekt. Til at begynde med 
vil der sikkert ikke være et sådant fald, und-

Foto 1: Tilpasningsleddet erlavet på 7,5 X
12,5 X 25 cm. aluminium chassis. En 20 cm. 
lang tråd er monteret til jordenden af spolen 
og kortslutter med en clips den ikke benyt

tede del af spolen.

taget hvis De har været så heldig at få ud
taget på spolen rigtig med det samme. At fin
de det rigtige udtag på spolen kan være et 
tidsrøvende arbejde, men man må flytte ud
taget op eller ned af spolen og for hver flyt
ning dreje Cl og se, om den reflekterede ef
fekt falder. Når man så finder et sted, hvor 
meteret i standbølgebroen dykker ved drej
ning af Cl, flyttes udtaget i små tag ad gan
gen, indtil man med Cl kan få den reflekte
rede effekt ned på nul. Den vil som regel sti
ge meget brat, når Cl drejes til en af siderne 
fra resonansfrekvensen, da korte antenner 
som denne afstemmer ret skarpt. Når man 
så har fundet det rette udtag og den korrekte 
indstilling på Cl, er antennen i resonans på 
dette bånd.

Den samme fremgangsmåde anvendes på 
alle bånd fra 80 til og med 15 meter, men af
stemningen bliver mindre kritisk på de lavere

Foto 2: Tilpasningsleddet set fra neden, hvor 
man ser Cl monteret på plexiglaspladen. Der 
benyttes et isoleret koblingsled til at føre Cl 

ud til afstemningsknappen.
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Danmarksmesterskabet i rævejagt 1957
En skønnere morgen kunne de ca. 100 deltagere i 

det første officielle Danmarksmesterskab i Ræve
jagt ikke have ønsket sig, da de mødte til start på 
Gribsvad Kro for at få udleveret startkort etc., hvil
ket måske også havde sin andel i, at alle jægerne 
nåede „hjem“ i gode tider.

Stemningen var god over hele linien, og alle gik 
til sagen med stor interesse, og det var en fornøjelse 
at se, hvordan der blev kælet for „grejet“ — uden 
passer og grej — får man ingen streg!

bølgelængder, hvor antennen bliver længere 
i forhold til bølgelængden.

Det er tilrådeligt at afmærke udtagene for 
de forskellige bånd for at spare tid, når man 
skal skifte bånd. Hvor meget spole der skal 
indskydes, vil afhænge af det anvendte bånd, 
således at spolen skal være størst på 80 meter 
og mindst på 15. På 10 meter skal der ikke 
være noget af spolen inde.

Hvis man bor højt, kan man let forlænge 
antennen ved at sætte en tråd fast til enden 
af antennen og lade den hænge frit ned. Dette 
vil kun være nødvendigt på 80 og 40 meter, 
og vil forbedre effektiviteten en hel del på 
disse bånd.

Fig. 2: Et forslag til montering af antennen. 
Metalbeslagene til fæstning i vindueskarmen 
kan laves af hyldebeslag, som fås i enhver 
isenkram. Staven er monteret på steatit 

stand-off isolatorer.

Selve „kampen" er jo ikke så let at følge på nært 
hold, men i slutningen af jagten havde vi vovet os 
ud i „marken", sammen med pressen fra Fyns Ti
dende, og vi var heldige at komme nogle af jægerne 
på „skudhold" uden at røbe noget. At vi også for
søgte at komme rævene på „skudhold", skal lige 
nævnes i forbifarten, men kun een måtte lade livet 
— de to andre måtte vi skyde en hvid pind efter, da 
tiden efterhånden var så vidt fremskreden, at vi 
måtte sætte kursen mod samlingsstedet, hvor der 
efterhånden blev livlig trængsel igen.

Efter at alle deltagerne igen var samlet, slog man 
omgående kreds om „middagsbordene", hvor et utal 
af lækre bøffer forsvandt som dug for solen, og man 
kunne gå over til at udløse spændingen angående 
de opnåede resultater og få kåret Danmarksmeste
ren, der som tidligere nævnt blev OZ2RD med Ernst 
Hansen som observatør.

OZ3XA rettede en tak til alle deltagerne, fordi de 
så talrigt havde sluttet op om Danmarksmesterska
bet, håbede, at man fremover ville møde op, når der 
til næste år igen skal kåres en Danmarksmester.

Vinderne og deres observatører fik herefter over
rakt deres pokaler og plader samt et par ord med 
på vejen af OZ3XA. Klapsalver manglede så san
delig heller ikke til vinderne og ikke mindst til 
Danmarksmesteren og ob.

Hermed var det egentlige program udtømt, og 
sluttelig takkede OZ3XA de tre ræve for deres ind
sats, og fordi de ville ta’ det slæb, der nu engang 
er ved at være ræv. Vi tager til efterretning de 
mange ønsker, der blev fremsat om, at Danmarks
mesterskabet hvert år skulle afholdes på Fyn.

Herefter spredtes deltagerne, og kurs blev sat til 
mange egne af landet — og jeg tror direkte, for in
gen var kommet sovende til deres placering — det 
krævær sin mand.

Fra Odenseafdelingen skal der endnu engang lyde 
en tak til alle — så er ingen glemt — og nu, vi er 
så langt henne på året, tilføje — en rigtig glædelig 
jul og et godt nytår.

På gensyn i 1958 
OZ7rævepels.
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TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NU 
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

I år skal du være med.
Der var en skæmtsom amatør, der forleden bl. a. 

skrev til mig, at jeg passende kunne advisere årets 
juletest med „Det kimer nu til juletest“. Selvom 
jeg ikke har villet anvende den som denne indby
delses overskrift, så er den dog et udmærket ud
gangspunkt for en kraftig henstilling til alle aktive 
amatører, om at reservere 2. juledags formiddag til 
årets mest traditionsrige test.

Der var nogle, der skrev til mig sidst, at de havde 
været kede af at andre aftaler havde afskåret dem 
fra at have været med i denne hyggelige konkur
rence.

Nu vel, du skal så være med i år, og det skal alle 
andre også, der ikke tidligere har prøvet.

Derfor på genhør i juletesten.

Regler:
Testen afholdes 2. juledag d. 26. dec. cg testperio

derne bliver:
Telefoni: Kl. 08,15 til 09,15 og 15,30 til 16,30 DNT. 
Telegrafi: Kl. 09,30 til 10,30 og 16,45 til 17,45 DNT.

Testen er delt i en telefoniklasse og en telegrafi
klasse, der bedømmes hver for sig.

Kun 80 m båndet må benyttes, og det opdeles så
ledes:

Telefoni: 3695 til 3795 kHz.
Telegrafi: 3500 til 3600 kHz.

Der tillades een qso med hver station i hver test
periode.

I telefoniklassen udveksles der 4-cifrede kontrol
grupper, hvor de to første cifre angiver R- og S-rap- 
port, medens de to sidste angiver QSO-nummer be
gyndende med 01 for første QSO.

I telegrafiklassen anvendes 5-cifrede kontrolgrup
per, hvoraf de 3 første cifre angiver RST-rapport, 
og de to sidste QSO-nummer — som for telefoni.

Hver rigtig gruppe giver 1 point, en komplet QSO 
altså 2 points til hver af deltagerne.

Samtidig udskrives en aflytningstest for ikke li- 
censerede medlemmer, hvor det gælder om at af
lytte flest mulige QSO’er og rapportere de af begge 
stationer afgivne kontrolgrupper.

Logs skal for såvel sender- som lytteamatører 
indeholde: tid, call, afsendt og modtaget kontrol
gruppe samt tom rubrik for Tr. Dept.s udregninger 
eller bemærkninger. Desuden skal loggen foroven 
angive den pågældende stations call og QTH samt 
stationsbeskrivelse.

Alt dette kan opfyldes ved anvendelse af de af 
EDR’s Tr. Dept. anerkendte logblade, der fås hos 
bogh. Ahrent Flensborg, Ringsted.

Logs må som seneste poststemplingsdato bære 30. 
dec. 1957 og sendes til EDR’s Traffic Department, 
Box 335, Aalborg.

Præmier: EDR’s diplom til de tre bedste i hver 
klasse.

Vi håber atter i år at kunne offentliggøre resul
tatet i OZ for januar 1958.

God test. OZ2NU.

Husk N. R. A. U.-testen.
I sidste nr. af „OZ“ bragte vi reglerne for den 

kommende NRAU-test, der som adviseret afholdes 
lørdag d. 11. og søndag d. 12. jan. 1958.

Selvom vore chancer for en sejr er minimale, kan 
jeg ikke lade være med at erindre om den indsats 
vore finske amatørkammerater udviste under sidste 
års test. Vi må forsøge noget tilsvarende og vise os 
som gode sportsmænd. Lad os tage finnerne som 
forbillede.

Loggene for denne test skal sendes direkte til: 
Niilo R. Kuusisto, OH2XK, Vilhonvuorenkuja 20 D 
104, Helsinki, Finland med seneste poststemplings
dato: 22. jan. 1958. Og husk, at der skal anvendes 
autoriserede logblade. (Se under jule-test).

Vi håber også at høre dit call under testen.

Hæder til ON4EG.
ON4EG — tidligere præsident for U. B. A — de 

belgiske amatøres forening — og hvert år trofast 
deltager i vor OZ-CCA-contest er i anledning af 
elektricificeringen af ruten Amsterdam-Bruxelles 
tildelt følgende æresbevisninger: Officier de l’Ordre 
d’Orange-Nassau og Officier de I’Ordre de Leopold 
II. Congrats.

Belgisk ant-arktisk expedition.
Fra belgisk side er der blevet udrustet en antark

tisk expedition, der har forladt Antwerpen d. 12. 
nov. ombord på de to ishavsbåde „Polarhav“ og 
„Polarsirkel“ (tilsyneladende norske).

Der vil blive amatørtraffik. fra „Polarhav" med 
kaldesignalet ON4VN/MM indtil begyndelsen af ja
nuar 1958, hvor man regner med at være nået frem 
til basen, hvis position skal være: 71° S-23° 0, hvil
ket er praktisk talt syd for Cap.

Under sejladsen og på basen vil trafikken foregå 
på cw og fone på båndene 14 og 21 MHz. Kaldesig- 
nal på basen bliver OR4VN.

2 sendere 1509 (RAF) på 250 watts med område 
fra 2-24 MHz.
1 sender HS 101 Marconi på 1 kw. med områder 
fra 2-20 MHz.
5 sendere/modtagere AN-GRC9 (ex SCR 694) til 
mobile formål.
2 modtagere Collins 51J4 samt 2 stk. AR 88. 
Desuden omfattende VHF-udstyr.

Østrigs AHCH-award.
Det østrigske radio-amatør-forbund O. V. S. V.s 

distriktsafd. Imst/Tirol udgiver i samarbejde med 
børneforsorgen i Imst/Tirol et diplom under paro
len: „Radioamatører hjælper med til at give for
ældreløse og forladte børn et

Diplomafgiften hjælper med til skabelsen af en 
SOS-børneby.

Deltagerberettiget er alle amatører fra lande, hvor 
officielle sendetilladelser udstedes.

Diplomet kan også opnås af lytteamatører.
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Til diplomet tæller forbindelser på alle bånd. Te
lefoni og telegrafi hver for sig.

Hver station godkendes kun een gang for hvert 
bånd og kommunikationsmetode.

For opnåelsen af AHCH-diplomet er opfyldelsen 
af følgende betingelser nødvendigt:

Klasse III 10 QSL 
II 20 „
I 50 „

Ansøgningen sendes sammen med kortene til Tr. 
Department

Alle amatører, som vil opnå AHCH må i QSO'en 
udtrykkeligt forlange et Diplom-karte SOS Kinder-  
dorf.

Gebyr for klasse III O. S. 20 
II O. S. 50 
I O. S. 100

Diplomgebyret sendes sammen med ansøgningen 
i form af en bankanvisning stilet til: Sparkasse 
Imst/Tirol-Konto nr. 609.

Mere om JT1AA.
Stationen har været månedens mest søgte DX, og 

han har i løbet af de første 6 uger haft over 2000 
forbindelser. Han lytter ikke  efter fone, hverken på 
sin frekvens eller noget andet sted, og hvad der 
også er nyt, er, at han ikke vil forudaftale forbin
delser.

QSL-kort skal sendes til OK1JX.
OK1MB fortæller, at JT1AA er QRT, da dette 

skrives, for at udfylde de ca. 2000 længselsfuldt imø
desete QSL’s.

Manglende OZ-qsl’s.
Gennem OZ4BG har vi fået anmodning om at 

efterlyse „OZ“-qsl’s til følgende stationer:
OK1KKJ LAIOF
G5FA I1ZCN
G3DQO F8GB
DJ3NW OK1MP

Vi opfordrer alle, der har haft forbindelse med 
disse stationer om at kontrollere, at qsl til brug for 
OZ-CCA er afsendt.

VE1IW.
Pat Staples, 109 Broad Street, Saint John, NB vil 

meget gerne i kontakt med danske stationer. Så lyt 
efter ham på DX-båndene.

WAEDC 1958.
Vi har i sidste nr. givet tidspunkterne for denne 

store tyske DX-test. På grund af reglernes omfang 
er vi ikke i stand til at gengive dem her i bladet, 
men må henvise interesserede til at rekvirere dem 
fra DARC DX-Bureau, Fuchsienweg 51, Berlin-Ru- 
dow, Germany. Kun DARC’s logblade må anvendes 
som også rekvireres på ovenstående adresse, hvortil 
cw-loggene skal sendes senest 28. febr. og fone-log- 
gene senest 31. maj 1958.

Kvartalets diplomoversigt.
202. DR 1055 ansøger om HAC Japan.
210. OZ9PP har modtaget „S6S“. nr 257. cw 1. OZ.
211. OZ7KP „ „ „S6S“. nr. 258. cw/14 mc.
216. OZ7BW „ „ DUF I.
223. OZ3SK „ „ „S6S“. nr. 33. fone. 1. OZ.
232. OZ7O  ansøger om WAC.
233. LA2MA har modtaget WADM.
239. OZ2KK har modtaget WAC.
242. OZ3GW „ „ WAC.
243. OZ3GW „ „ „S6S“. nr. 379. cw/14 mc.

245. OZ2NU ansøger om DLD 100.
247. OZ2KK C. A. A.
248. OZ3A „ „ OZ-VHF Century
249. OZ4PM har modtaget WAC.
251. OZ6HS ansøger om WAYUR.
252. W1VG har modtaget OC-CCA.
253. OZ7BW „
254. DL1YA „
255. OZ4PM „
256. OZ3NH „
257. OZ4PM „
258. OZ5TW „
259. OZ3A „
260. OZ9KF „
261. OZ9KF „
262. OZ7CF „

„S6SU. nr. 381.
OZ-CCA.
„S6S“. nr. 382.
OZ-CCA kl. II. 2. mtr. 
WADM kl. IV. CW. nr. 117 
WASM I.
SWM-VHF-Cert.
WAC.
nS6S“. nr. 383. cw.
WAC.

263. OZ9SK ansøger om „S6S“. nr. 384. cw/14 mc.
264. OZ3GW
265. OH2YV
266. OZ7KP
267. OZ9AC
268. OZ7FG ansøger om
269. OZ7FG
270. OZ2NU
271. OZ7OF har modtaget WASM I.
272. OZ7OF ansøger om WBE.
273. OZ7OF „ „ „S6S“.
274. OZ5JE „ „ WAYUR.
275 OZ7OP har modtaget Endos. til DXCC

OZ-CCA Kl. I nr. 30. 
OZ-CCA Kl. II.nr.34.1. OH 
WASM I.
OZ-CCA-VHF. nr. 3. 
DXCC.
WAC.
C. R. C.-SARL.

276. EA1AB „
277. OZ3WK ansøger om
278. G5XY
279. OY7ML
280. OZ4PM
281. OZ3Y
282. DR. 1077
283. Dr 1077
284. OZ7CF
285. OZ5Z
286. OZ9AC
287. OZ7BW
288. OZ3FL
289. OZ6HS
290. SM7AED
291. OZ7SN

OZ-CCA EU nr. 37. 
„S6S“.
OZ-CCA.
WAE-II.
WBE.
DXCC Endos.
Amateur Zone Award. 
Tops County.
WAE.
DX Endos.
OZ-VHF CC.
W. O. S. A.
DXCC Endos.
OHA.
OZ-VHF-CC.
DXCC Endos.

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

244. OZ3GW WBE.

Nye jægere på listen, — 
men vi må have flere endnu.

Opfordringen i sidste nr. om aktivitetsrapporter 
til DX-Jægeren bragte ganske vist nye jægere 
frem på listen, men det var jo ikke meningen, at 
de „gamle“ af den grund skulle holde sig væk.

Der må også flere nye til, og jeg kan derfor kun 
opfordre til endnu større tilslutning.

Udover rapporterne til listen har vi gennem 7BO 
fået meddelelse om, at han har haft QSO med 
OA7I på 14mc og OA'eren viste sig at være identisk 
med PAOXE. Evert Kaleveld. Jeg husker ham selv 
fra flere år tilbage fra flere QSO’er, bl. a. een aften 
før han forlod Europa. Han er nu jævnligt i gang på 
14 og 21 MHz efter 22:00 DNT, og han vil gerne 
snakke med gamle venner. Han går fint ind, men 
hans QTH er også nogenlunde ideel, idet han bor 
i 4000 mtrs. højde i Andesbjergene. Adressen er 
Evert Kaleveld, Juliaca, Peru.
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På Bahamas vil VP7BR være QRV i et par må
neder. Oplysningen herom er kommet i et brev til 
4BG fra W6COH/XE2XC-Jim, der er en god ven 
af VP7BR, hvis adresse er c/o Western Electric, 
San Salvador, Bahamas, Br. W. Indies.

W6COH, der er en berejst herre, kan snart føje 
et nyt call til den række, han har gjort brug af 
gennem tiden: W6COH, W9ZWR, XE2XC, XE6COH, 
EX6COH/MM, VEØCOH, XE7COH og KG6RO.

Det nye call er mere interessant end de fleste 
andre, idet det er det første licens for Revilla 
Gigedo Island, XE4, der tæller som separat land. 
XE4COH bliver hans call derude.

DX-Jægeren får telegrafisk bud fra ham, når 
ekspeditionen starter til XE4-land.

Også han er interesseret i QSO med OZ-statio- 
ner. ikke mindst fordi han samler på Qsøs med alle 
verdens øer. Nogle kan han jo få hos os.

Adresse for Qsis er: James R. Lowe, 6912, Col- 
bath Avenue, Vau Nuys, California, USA.

Det var udenomssnakken. Og så til listen:
7mc — CW:
OZ7UW:  CT1NT - EA3GF - EI9S - IT1AGA - 
UA9CM - UA9SC - W2DNP - W3BVN.

Fone:
OZ7DX:  9S4AJ. (Hørt).

14mc — CW:
- OZ1H:  W(K)1-0 . VE2 . PY2AVQ - PY2AQ - 
PY3ALX - PY4AD - PY4ZG - LU1HBS - LU3-5-6, 
CX1BZ - CE1AD - CO8DL - HH3L - EA9AP - 
UA9-0.

OZ1JW:  VS6DV - FY7YF - FP8AP og UH8BA bragte 
status til 103/81.
ZL4CK - JA2AT - KL7YG/Marge - W9NTJ/KG6 - 
VS2DW - ZS5CB - C02CR 4X4 - CN8 - FA - PY4
- 7 - UA9-0 - UI8 - UL7 - W2-3-4-7-9-0. Samt 
OZ9KC - 7BO og 4BK tonende frem som fjerne DX.

OZ3Y: UQ2KAI - VK8BK (S. Georgia) - UL7KAA - 
JA9CX - UJ8AG - FB8BJ - KH6KC m. fl.

OZ9KC:  CN2AQ - EA9EF - CE9AE - JA1AA - 
/A0GG - KG1BB - KH6ARA - KH6DQ - KH6RR - 
KL7CCV - KL7DR - ODSLX - UI8KAE - VK3BZV
- YV4AU - ZL2GS - ZL4GP - ZK2AD - VE2-7-8 - 
Wl-0 uden W5 (HA).
Traffic Department med DX-Jægeren og forudsigel
ser har hjulpet mig til mange sjældne DX, og jeg 
håber, at denne del af bladet snarere må blive ud
videt end indskrænket.

Fone:
OZ5KD:  VP2BDA - OD5BZ - OD5AT - UA4KPB - 
VE3AIU - C02BK - VN - VP - UR2KAA - VE7TB
- HK1IH - CX1FM - HH2Z - LU2DFJ - EA9EI - 
PY1HX - UL7FA - XE2KW - TI2LA - VE8MO - 
VE3UU/V02. Alle W-distrikter. 3 nye lande og nu 
60 bekræftede.

OZ7DX:  SP8AG VE3BQL i QSO med 4X4 DK. 
(Hørt)

DR:1077:  XE2DO - YV5ED - VP9HH - CX2CO - 
YV5AB - YS1LA - OA4AW.

Skal hilse fra W3HPO „Fred“, der lytter efter 
OZ-stns på 10-15 og 20 m.

Ogsaa November bragte gode Forhold paa 2 Meter, 
hovedsageligt i Tidsrummet mellem den 10. og den 
20., da der var et temmelig konstant Højtryk led
saget af stille og koldt Vejr. 7BB hørte flere LA 
stns uden dog at kunne raabe dem op, men var mere 
heldig med SM4PG, som blev wrkd den 12/11 med 
589 paa begge Sider. Den 16/11 hørtes G5YV i QSO 
med en PA stn, men Forholdene forsvandt inden 
QSO’en var afsluttet.

OZ3NH beretter, at han under de gode Forhold 
kunne høre en svag konstant Bærebølge med Beam- 
retning NNØ. Den 26/11 Kl. 12,30 DNT hørtes Sta
tionen meget kraftigt, langt over S9, og tydeligt 
aurorareflekteret. Den var hørbar i alle Beamret- 
ninger men havde Maksimum i NNV. Efter 25 mi
nutters Forløb begyndte den at falde i Styrke, sam
tidig med at dens Maksimum bevægede sig mod 
Vest. Da 3NH lukkede Stationen Kl. 13,20 var den 
kun hørbar i Sydvest med S4. 7IGY kunde ikke hø
res, hverken reflekteret eller direkte. Mellem Kl. 
18 og 19 samme Dag havde 3NH Aurora-QSO med 
7BB, og begge stns havde Maksimum 10° Vest for 
Nord. I samme Tidsrum hørtes 7IGY, men med Mak
simum 10° Vest for Nord, og TV-Senderen paa 145,25 
Mc med Maksimum 40° Øst for Nord. Andre Statio
ner blev ikke hørt.

Aktiviteten laa højt Maaneden igennem. Naar man 
lige undtager TV-Tiden, kan man næsten ikke und- 
gaa at høre Stationer, naar som helst man aabner 
for Modtageren. Det er ikke saa mærkeligt, for In 
teressen for 2 Meter er i stadig Stigning, og nye 
Stationer kommer til over hele Landet. Eksempelvis 
kan nævnes OZ5OV i Holstebro og OZ4KO i Ikast, 
som begge to høres pænt i København. Og i Odense 
har OZ4PW faaet en ny Antenne op og er nu i Stand 
til at naa „udendørs", saa det forslaar noget. — Det 
daglige „Aktivitets-Maksimum" synes nu at have 
forskudt sig til Tiden fra ca. 17,30 til 18,45.

Fra Hollands Hovedstad kommer en daarlig VHF- 
Nyhed: PA0FB har ved en Ildebrand faaet hele 
sin Station ødelagt. Ilden opstod ved Uforsigtighed 
med Benzin og havde derfor eksplosionsagtig Ka
rakter. Jan var i direkte Livsfare men reddede sig 
ved at klatre ned fra Altanen. Han slap fra det 
med Brandsaar paa højre Haand og paa Benene. 
Nu vil han gerne bede de OZ-Stationer, som har 
sendt ham QSL, om at sende ham et nyt QSL-Kort, 
da alle hans Kort gik tabt ved Branden. Adressen 
er: Jan H. Adama, Waalsdorperlaan 42, Hoek Burt- 
weg, Den Haag, Holland. Vi haaber snart igen at 
kunne byde PAOFB velkommen tilbage paa Baandet.
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21mc — CW:
OZ3GW:  CR7BN - FK8AT - HE9LAC - KL7SMC - 
WL7CCJ - KH6BM - UA0OM - VQ3SS - VK9XK - 
(Papua) - ZL1ATE - ZL3GC - ZS2EO - ZS6AJO - 
VO1AU samt W og VE. (Har nu passeret de 100 
lande og alle 48 stater (42 bekræftet).

21mc — Fone:
OZ7DX:  5A1TV - VE8MD - UR2KAA, under RSGB. 

contest ca. 10 forskellige VK’s samt KR6KC. (alt 
hørt).

DR1077:  W2ZXM/MM (Kurt Carlsen).

28mc — CW:
OZ1H:  W(K)1-0. VE1-2 - JA1CO - KA2RE - PY1HQ 
- ZS6ATA - ZE3/0 - VOIDD - CN8ID.

OZ2NU.



Månedens AHF-station
OZ9BS

December Maaneds VHF-Station er OZ9BS’ i 
Langerød (midtvejs mellem Hillerød og Helsingør). 
Hans kraftige Signal paa 2 Meter er velkendt, hvad 
der ikke er saa mærkeligt, for det udstraales af en 
16-Element Beam (8 Dipoler hver med Reflektor) 
placeret 65 Meter over Havæt. Der sidder en 829 B 
i PA-Trinnet; det styres af en QQE 03/12 som Trip
ler. Modtageren begynder med en E 88 CC Cascode, 
der efterfølges af endnu en Cascode (med ECC 84). 
Saa kommer en almindelig EC 92 Blander, og Os
cillatoren er krystalstyret. Mellemfrekvensen er fra 
18 til 20 Mc.

9BS er desuden velkendt som 70-Cm Pioner. Sen
deren er en QQE 06/40, der tripler fra 144 Mc og

Paa 2-Meter Klubbens Møde den 27. November 
(der havde 41 Deltagere fra nær og fjern) viste det 
sig, at det, VHF-Begynderen er mest interesseret i, 
er en impel og alligevel effektiv Converter, som 
kan bruges i Forbindelse med en almindelig BCL- 
Modtager. Heldigvis kan Svaret paa denne Opfor
dring bringes saa temmelig omg'aaende, idet 2KQ 
paa næste Mødeaften (den 18. December) vil fore
vise netop en saadan Converter. Diagram og øvrige 
Enkeltheder vil senere blive bragt i OZ — 2KQ er 
til daglig beskæftiget med Udvikling af TV- og FM- 
Modtagere, saa vi har Lov til at vente noget særlig 
godt; for den Converter vi faar at se, har 2KQ ud
viklet specielt til 2-Meter Formaal.

Aftenens andet Programpunkt, en lille haandbaa- 
ret 2-Meter Station, fik vi demonstreret paa Stedet, 
nemlig OZ8LM’s lille Walkie-Talkie til Batteridrift. 
Vi fik en meget fornøjelig Demonstration, idet 
OZ9ROS til Formaalet havde medbragt et lysnet
drevet Anlæg, der fungerede som „Hovedstation" i 
Mødelokalet, medens OZ3RI spadserede rundt i 
Kvarteret med den lille Walkie-Talkie paa Armen. 
Det var virkelig imponerende, hvad saadan et lille 
Anlæg kan præstere i Betragtning af. at det drejer 
sig om en DDL 101 som Tripler med 90 Volt paa 
Pladerne og en Kvartbølgedipol som Antenne.

Interessen for 8LM's Præstation var betydelig, og 
2-Meter Klubben vil senere paa Vinteren komme til
bage til dette Spørgsmaal. Men — som 5AB ogsaa 
understregede under Mødet — saadan en Walkie- 
Talkie er ikke særlig egnet for Begyndere.

styres fra 2-Meter Sen
deren. Antennen bestaar 
af 4 5 Elementer med 
300-ohms Fødekabel.

70-Cm Modtageren er 
et Kapitel for sig. Den 
er lavet efter følgende 
Opskrift:

Mellem Antennen og 
Blandingsrøret findes to 
gitterjordede Trin, det 
første med EC 80, det 
andet med 6AN4. Blan- 
dingsrøret er en 6J6 i 
Pushpull. Oscillatorrøret 
er en EF 80. der arbej
der paa 28 Mc og dobler 
i Anodekredsen til 56 
Mc. En 6AK5 tripler til 
168 Mc, og endnu en 
6AK5 tripler til 336 Mc, 
der overføres til Blan
dingsrøret gennem en 
Linkkobling. 1’ MF bli
ver derved 100 Mc. Der
fra blandes til 10,7 Mc, og 
Signalet kan derfra føres enten via en bredbaands 
FM-Kanal til Diskriminator eller — efter en tredje 
Blanding — via en 447 kc Kanal til AM-Ensretning.

9BS er derudover velkendt som 9AC’s Partner 
fra Test-QTH’en paa Ejer Bavnehøj. Og for sit 
usædvanligt smukke Montagearbejde er han nær
mest berømt. Mogens Kunst, OZ5MK

— Til sidst, umiddelbart før Kaffebordet, fik 
OZ2ES under hjerteligt Bifald overrakt den flotte 
Sølvpokal, han vandt i EDR’s aarlige VHF-Test i 
August.

2-Meter Klubbens Møde i December
er undtagelsesvis henlagt til Maanedens tredje Ons
dag, nemlig den 18. December. Som ovenfor nævnt 
starter vi med at se paa 2KQ’s nye 2-Meter Conver
ter, men Programmets Hovedpunkt følger Traditio
nen for December: Pølsegilde og Auktion over med
bragte Pakker. Hver Deltager medbringer en Pakke 
til værdi mindst 3 Kroner. Indholdet behøver ikke 
nødvendigvis at have Forbindelse med Radio. Det 
foregaar som sædvanligt i Mødelokalet paa Sonofon 
Radiofabrik, Gentoftegade 120 (ved Kildegaards 
Plads). Vi begynder kl. 20.00.

Jule-Testen den 29. December
har kun een periode, nemlig fra Kl. 09.00 til Kl.
12.00 DNT. Logs indsendes til OZ9R. Henrik Nielsen, 
Klaus Nebsvej 7, Virum, senest den 15. Januar 1958.

Rapporter plukket i engelske magasiner:
2BB er hørt af GM3DIQ - Kilbarchan, Renfrew 

samt af QSYV i Leeds. der også har hørt 2IZ - 
2KH - 5AP - 7IGY og 9EA.

GM2FHH havde 18./6. 57 QSO med OZ2IZ og me
ner, at dette er første GM/OZ QSO på 144 mc.

Er der nogen indvending herimod? (I så tilfælde 
pse. QSP til Tr. Department). (2NU)
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Nordlyset, OZ7IGY og amatørerne
Ved OZ7BR

EDR har som bekendt opsat en fast station 
i København, OZ7IGY, som på 144,00 MHz 
hver dag sender sit automatisk nøglede sig
nal direkte mod nord i tiden 12,00 til 24,00 
GMT.

Der har været betydelig interesse for denne 
station, men de helt rigtige og interessante 
rapporter om modtagelse af stationens signa
ler reflekteret fra nordlyset er kun fremkom
met i meget sparsomme tilfælde.

Dette skyldes muligvis manglende vejled
ning, og der skal derfor i det følgende gøres 
rede for, hvornår man særlig bør lytte, og 
hvorledes rapporten skal se ud.

Selvom EDR er taknemlig for rapporter om 
direkte modtagelse af OZ7IGY og beder om, 
at sådanne regelmæssigt førte logs fortsat må 
blive ført og tilsendt foreningen, så er det dog 
nordlysreflektionerne, som vi skal lægge sær
lig vægt på.

Nordlysfænomenerne står tilsyneladende i 
meget intim kontakt med mulighederne for 
den specielle form for 2 meter-DX, som hid
til kun nogle få danske amatører har oplevet, 
men som alle vhf-folk med blot nogenlunde 
antenne- og modtagerforhold vil kunne opnå, 
blot der udvises passende tålmodighed i af
ventning af en åbning, og der så omgående 
sættes en telegrafnøgle til senderen.

Det er denne sammenhæng mellem nordly
set og vhf-udbredelsesforholdene, som man er 
interesseret i at udforske, og her kan amatø
rerne gøre en virkelig indsats. Foreningen har 
taget kontakt med det officielle IGY-centrum 
og beder nu om, at medlemmerne vil lege 
med.

Hvad er det så, man hører via nordlyset. 
— Det kan være stationer fra hele Nord
europa, så langt væk som Frankrig og Wales, 
og det kan være stationer, som kun er en halv 
snes kilometer væk, men det karakteristiske 
er, at stationerne ikke er rene, men har et 
hæst knur eller ligefrem lyder som et hæst 
pust, når der lyttes til dem med beat-oscilla
toren slået til. Det tilrådes meget kraftigt at 
montere en beat-oscillator allerede i dag!

Dernæst er det særlig karakteristisk, at 
stationerne modtages kraftigst fra en eller 
anden, iøvrigt meget bred, nordlig retning, 
uanset den virkelige retning til den modtagne 
station.

Signalstyrkerne kan være meget store, men 
det vil dog ofte være sådan, at der er tale om 
5 til 6 S grader, og så vil det kunne være

svært at skelne signalet fra modtagerens støj, 
dersom der ikke benyttes en beat-oscillator.

Senderne, som opnår kontakter via nordly
set, behøver ikke at være kraftige, og selv en 
lav 4 element-antenne vil kunne give resul
tater, da der er tale om signaler, som modta
ges og udstråles i en vinkel på ca. 15° opad 
fra det vandrette plan.

Hvornår er der nu chancer for at få nord
lysforbindelse — eller som det kaldes aurora 
QSO — eller at høre andre stationer, specielt 
OZ7IGY på denne måde?

Det er så heldigt, at der i anledning af det 
internationale geofysiske år er truffet en mas
se arrangementer med henblik på at studere 
bl. a. nordlysfænomenet, og der sørges derfor 
for, at alle kan blive varslet på en eller anden 
måde.

Først og fremmest bliver meteorologisk in
stituts geofysiske afdeling varslet, og der ud
sendes herfra en meddelelse til alle de mange, 
som med øjet prøver at se, om der er nordlys. 
Denne varsling sker i pressens radioavis lige 
før kl. 1.9, og kan have følgende to former:
1) „Der er mulighed for nordlys i det kom

mende døgn",
2) „Der er stor chance for nordlys i det kom

mende døgn“.
Varslet 1) svarer til det internationale ALERT 
altså et „vær beredt på, at der kan komme 
nordlys", men der er dog kun en vis rimelig 
chance.

Varsel 2) svarer til det internationale SPE
CIAL WORLD INTERVAL (SWI) og betyder, 
at nu er der overvældende sandsynlighed for 
nordlys.

Til orientering kan det oplyses, at aurora- 
QSO’erne den 4/9 1957 blev opnået under et 
SWI, og at åbningerne den 21., 22., 23., og 29. 
september skete i en ALERT-periode.

Radioamatørerne behøver imidlertid ikke 
at vente på pressens radioavis, og de kan på 
de almindelige kortbølgebånd holde sig løben
de orienteret om situationen. Det amerikanske 
„National Bureau of Standards" har en række 
kraftige stationer igang under kaldesignalet 
WWV på nøjagtig 2,5—5—10—15—20 og 25 
MHz. Foruden andre nyttige oplysninger, sen
der disse stationer, hvoraf specielt 15 og 20 
MHz stationerne er gode her for tiden, to 
gange hver time meddelelse om nordlysfor
holdene, nemlig 4 ½ og 34½ minut over hel.

Der sendes med telegrafi-bogstaverne AGI 
efterfulgt af et af følgende signaler:
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EEEEE. som betyder, at der ikke er noget 
at bemærke.

AAAAA. som betyder, at der er ALERT, 
og man bør være på vagt.
SSSSS, som betyder, at der kl. 0001 GMT 
vil begynde en af de særlige SWI-perioder, 
hvor der er store chancer for nordlys.

Tre ekstra lange streger betyder at vi be
finder os i en SWI-tilstand.

TTTTT, som betyder, at SWI vil ophore 
førstkommende kl. 23,59 GMT.

Det er sådan, at de magnetiske urotilstande, 
som nordlyset hænger sammen med, virker 
samtidig på hele jorden, og de amerikanske 
forudsigelser på dette område dækker derfor 
også vort behov for varsling. Prøv derfor på 
dette område selv at finde WWV, som iøvrigt 
ligger lige ved siden af „Sputnik“-frekvensen
20,005 Mhz.

Når radioavisen giver melding om nordlys, 
eller når WWV sender AGI, A, S eller tre 
streger, er der derfor al mulig grund til at 
få sat nøglen til 2-m senderen og dreje bea- 
men mod nord.

Og hvad er det så, vi vil have amatørerne 
til at indberette?

Det er et komplet billede af, hvad de har 
hørt eller har haft forbindelse med nord
lyset. Hertil kræves særlig en omhyggelig an
givelse af tiden i GMT, både ved begyndelsen 
og slutningen på aflytningen, gerne med ud
førlige gentagne notater vedrørende de sam
me stationer, idet der iøvrigt skal anføres 
lydstyrke og tonekvalitet og ganske specielt 
beamretningen. Sidstnævnte kan svinge, dels 
efter hvem man hører, dels efter hvor nordly
set befinder sig, og eventuelt også af andre 
interessante årsager. Hvis nogen kan vippe 
antennen op og ned, vil rapporter herom og
så være af stor interesse.

Det er ikke alene OZ7IGY’s signaler, vi er 
interesserede i at få rapporteret, men alle 
hørte aurorasignaler, hvad enten de førte til 
QSO eller ej, og rene lytterrapporter er ligeså 
velkomne som oplysninger om QSO’er, og 
ligeså værdifulde.

Man må være omhyggelig med at notere 
klokkeslettene på minuttet, det kan i denne 
forbindelse nævnes, at der indenfor nogle mi
nutter syntes at være en næsten uhyggelig 
samhørighed mellem 3NH’s og 7BR’s notater 
for den 22.—23. september og de magnetiske 
målinger i Rude skov, foretaget af meteoro
logerne.

Loggen må desuden indeholde oplysning 
om vedkommendes egen QTH, antenne, sta
tionsbeskrivelse o. 1. og skal sendes til:

EDR. Box 79, København K.
Vi beder 2 meter amatørerne om at holde 

ørerne åbne og indberette alle nordlyssignal
reflekser, så snart de har hørt dem. Der skal 
derefter blive sendt specielle logblade ud til 
fortsat rapportering.

Radiobolger i oversigt.
I tidsskriftet „Naturens Verden", aug. 1957, har 

professor J. Rybner, Danmarks Tekniske Højskole, 
skrevet en artikel om „Grønland og radiobølgerne, 
en dansk indsats i det geofysiske år", som for en
hver radiointeresseret er en ren fornøjelse at læse. 
I en klar og knivskarp form gives her en kortfattet 
oversigt over radiobølgers udbredelse, de forskellige 
joniserede lag. deres betydning og måling, over 
nordlyset, dets oprindelse og indvirkning på radio
bølger, om radioforstyrrelser, kosmisk stråling og 
radioastronomi, over radioforstyrrelser på hørbare 
frekvenser (whistlers og dawn chorus), samt over 
atmosfærisk støj på radiofrekvenser. Samtidig be
skrives, hvorledes den danske indsats i I. G. Y.-året 
er tilrettelagt, specielt på den interessante arbejds
mark i Grønland, der ligger inden for nordlys
zonens „ring" og derfor har betydelig interesse. Alle 
radioamatører bør læse denne artikel nogle gange, 
den giver et værdifuldt overblik over vor interesse
sfære. OZ7G.

BOGANMELDELSE:
O. Norgaard: Transistorer, Teori og Anvendelser.

I denne nye bog er samlet en masse koncentrerede 
oplysninger om Transistorer, specielt er der lagt 
vægt på afsnittet om de elektriske egenskaber. 
Bog i bogen er angivet diagrammer over gennem
prøvede konstruktioner. Følger man disse diagram
mer, kan selv ret uerfarne arbejde med Transistorer.

Bogen fås i enhver boghandel — pris kr. 6,00 — 
eller portofrit tilsendt mod indsendelse af beløbet 
til O. Norgaard, Giro 3890, København K.
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G R A T I S !
For år tilbage begyndte EDR at udgive de 

såkaldte stationskort — små handy kort med 
en masse praktiske oplysninger — som på 
grund af forskellige forhold blev indstillet, 
da der var kommet ca. 20 kort. — Der findes 
endnu nogle serier af kortene, som gratis kan 
fås tilsendt mod bestilling på åbent brevkort 
med anførsel af medlemsnumret.

Ligeledes findes en del omregningstabeller 
af bølgelængde til kiloherts og omvendt. Disse 
tabeller kan fås tilsendt på samme vilkår 
som ovenstående.

Hvis de ønskede ting ikke er modtaget ca. 
1 uge efter bestillingen, betyder det, at lage
ret er tømt.!

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



Hr. redaktør.
Jeg har talt til 10. Det gjorde jeg allerede for 

snart 2 mdr. siden. Jeg havde siddet 3 døgn og rodet 
på 15 m uden resultat, vistnok. Jeg vidste ikke, 
hvordan dens signaler lød og havde kun avisernes 
håbløse oplysninger at rette mig efter.

Men OZ måtte vel snart udkomme, så man kunne 
erholde nøgterne og grundige oplysninger om alle 
tiders radiosender.

Det kom en morgen, netop da jeg gik ud af døren. 
Jeg kastede lige et blik på en vilkårlig side og be
mærkede et par linier: — Det er jo kedeligt nok, 
at de helt store nyheder har det med at indtræffe 
umiddelbart før — o.s.v.---------------

Nå, så får man nok ikke så meget at vide denne 
gang. tænkte jeg og gik på arbejde.

Jeg skal ikke referere mine tanker om aftenen, 
da jeg læste OZ igennem. 1. gang undrende, 2. gang 
desorienteret, 3. gang rystet. Og så langsomt en 
4. gang.

Nej, der stod ikke noget!?----------------
Næste dag overvejede jeg at melde mig ud af den 

mærkelige forening af radioamatører, hvor ama 
næppe kan referere til det kendte latinske verbum.

Men dels ville det jo ikke hjælpe noget, dels 
kunne bladet jo have været trykt før raketopsen
delsen.

Så gik en måneds tid, og en ny satellit blev sendt 
op. Jeg hørte fra København, at OZ var udkommet, 
og at der ikke stod noget.

8 dage senere nåede bladet helt ned til Vording
borg, og jeg læste det fattet.

De store nyheder var stadig, at 9BS havde wor- 
ked PA0EZ og lignende.

Om nogle dage kan vi vente OZ igen. Jeg skal 
læse det med interesse, uanset indholdet. Men jeg 
vil næppe mere imødese det med den spænding, 
som i begyndelsen af den korte tid, jeg har været 
medlem.

Harald Knudsen
Nr. 6888 (tror jeg nok. Jeg kom til at stoppe 

kortet på kakkelovnen).
(Privat besvarelse af dette savner naturligvis et

hvert formål.)
Jeg har hørt „Amatører" diskutere satellitter. 

Det var den udmærkede vittighed med at sætte et 
R ind, så det bliver til Sprutnik. (Det var ganske 
vist på 80 m).

Dr. OM 6888?
Ja, jeg indrømmer, at jeg også måtte tælle til ti 

et par gange, da jeg havde gennemlæst dit indlæg. 
Jeg er faktisk endnu ikke helt klar over, hvad det 
i grunden er, du forlanger af os. Du taler om alle 
tiders radiosender, hvis det er den eller de, der er 
anbragt i satellitterne kan det sikkert kun være i

kraft af den QTH, de indtager, og hvor p vi
skulle have fået grundige oplysninger om sendeti
der, sendingens art m. m. m. fra, gad jeg nok vidst, 
når, så vidt jeg ved, ikke engang Land og Folk kan 
bringe den. Vi har desværre ikke kontaktfolk bag 
jerntæppet, spørger man en sovjetamatør om den 
slags ting i en QSO, bliver der pludselig QRM og

QSB på ens signaler, sri om but QRT nw o.s.v. — 
Så jeg beklager, at der kan vi ikke hjælpe dig. Vi 
deltager med vor IGY-sender i det internationale 
geofysiske år, og de observationer som vore VHF- 
amatører gør, vil til sin tid blive bearbejdet af de 
fagfolk, der har med sagen at gøre.

OZ udkommer en gang om måneden, og jeg tror, 
at vore medlemmer vil betakke sig for at få op
lysninger deri om satellitter m. m., som de for
længst har kunnet læse i dagbladene, for andre op
lysninger end der fremkommer d e r ,  kan v i ikke 
fremskaffe, men det er jo muligt, at indsenderen 
kan give os et par tips om, hvor vi kan få becTre 
oplysninger, så tager vi sagen op igen, for selv
følgelig ser vi alle op til de folk, for hvem det er 
lykkedes at komme først med dette århundredes 
sensation. —

73. — OZ7EU. Paul Størner.

FRA AFDELINGERNE

KØBENHAVN
Afdelingen holder møde hveranden mandag i 

„Cirkelordenens selskabslokaler", Falkoner Alle 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej.

OZ3AD har overtaget QSL-centralen, der er 
åben fra kl. 19.30.

Forespørgsler angående afdelingens arbejde be
des rettet til OZ9SN, der beredvilligt vil give nye 
medlemmer en orientering om, hvad der foregår 
i afdelingen.

Formand: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26. 
Kastrup. Næstformand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, Sø. 4587. Kasserer: OZ8Y, 
O. Jensen, Egevang 8. Brh. Be. 7480. Sekretær: 
OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkarsvej 9, F. Go. 1902 v. 
Afdelingens giro er nr. 59755.

Programmet.
Mandag 16. dec.: OZ7EU planlægger en amatør

sender.
Mandag 6. jan.: Afdelingen afholder en „old man 

aften", hvor old boys fra nær og fjern samles til en 
hyggelig og forhåbentlig gemytlig aften. Tag det 
gode humør med, og hvis du har en eller anden god 
historie eller oplevelse fra din første tid som ama
tør, så husk at fortælle den, vi vil også gerne more 
os over den, der er sikkert mange, som ikke har 
hørt den.

For ikke at der skal blive misforståelse, vil vi 
gerne pointere, at det ikke kun er old boys, der 
kan komme denne aften. Vi vil selvfølgelig lige så 
gerne se de yngre og de helt nye medlemmer, der 
temmelig sikkert gerne vil træffe de ældre og gan
ske givet mere erfarne amatører.

Se venligst lederen i forrige OZ, og så mødes vi i 
afdelingens lokaler mandag 6. jan. 1958 kl. 20 pr., og 
tag Xyl med.

Mandag 20. jan. fortæller OZ9SN om kommer
cielt radiomateriale.

Mandag 3. feb.: Auktion. Tilmelding må ske til 
formanden på mødeaftenerne.
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Automobil rævejagt 
med

A. S. K.
Nu er der endelig kommet en aftale med 

automobilsportsklubben A. S. K. om en ny 
automobilrævejagt. Vi har aftalt at den skal 
foregå den 18. januar 1958 og alle rævejæ
gerne bedes reservere denne aften.

Det endelige program er ikke fastlagt end
nu, men vi skal love for at det bliver et alsi
digt og spændende lob.

Nærmere meddelelse vil blive tilsendt de 
enkelte rævejægere i løbet af december må
ned.

Det skulle glæde os meget at se nogle uden
bys rævej ægere også.

A. S. K. kan stille 70 hold, hvis det skal 
være, så der bliver kørelejlighed til alle.

Tilmelding til OZ4AO, Go. 1902 v og senest 
d. 10. januar. OZ4AO.

Siden sidst.
Rævejagt.

Efter den indbydelse til en samtale om rævejagt, 
som jeg havde anført til i sidste OZ, mødte der 7 
medlemmer + rævene OZ9SN og OZ5FR hos mig 
mandag d. 25. nov.

Vi fik en sludder om, hvorledes man foretager 
pejlinger og orienterer sig i tærrænet. Derefter gen
nemgik vi et par modtagerdiagrammer, og resultatet 
blev da, at samtlige 7 deltagere er gået i gang med 
bygning af hver sin modtager. Vi blev enige om, at 
de skulle bygges ens, hvilket bliver billigst for alle, 
således at en sørger for at lave chassiserne, en an
den tager sig af problemet med at hugge rammerne, 
og en tredie sørger for at dreje de ting, der skal 
drejes.

Vi regner med at mødes igen en gang i slutnin
gen af december eller lige først i januar. Men vi 
skulle gerne have nogle flere med endnu, så ring til 
undertegnede, hvis du skulle være interesseret.

Lørdag 25. nov. havde vi en rævejagt, hvor OZ5FR 
var ræv. Han havde lagt sig i en båd under broen 
ved Frederiksdal, men efter anden udsendelse var 
batteriet tomt, hvorefter han fandt et bådehus med 
en stikkontakt og så var jagten reddet.

I bådehuset var der blandt andet også en koge
plade, og da Frank også havde en dåse kaffe, hyg
gede man sig efter jagten i bådehuset.

Vinderen af jagten blev OZ8MX efterfulgt af 
OZ9SN og OZ6T.

Ved stiftelsesfesten blev pladerne for alle årets 
rævejagter uddelt, og det blev som ventet OZ8MX, 
der blev årets mester.

4. nov. holdt OZ9NU et interessant foredrag om 
fjernstyring af modeller, og Kurt havde taget et par 
fjernstyringssendere med, som han demonstrerede 
for os.

18, nov. blev en af de store aftener med fuldt hus 
til OZ7HB og OZ1PL’s foredrag og demonstration 
af amatørsendere for fjernsyn.

De havde taget to sendere med monitorer og mod
tagere med og etablerede en fjernsynstelefonforbin
delse fra den ene ende af lokalet til den anden, og 
medlemmerne morede sig med at sludre i telefon 
samtidigt med at de kunne se hinanden på skærmen.

I dagene fra d. 15.-24. nov. havde vi fået overladt 
en lille stand på legetøjs- og hobbyudstillingen i 
Tivolis koncertsal.

Vi havde stillet en 80 m station op, nærmest for at 
demonstrere hvorledes kortbølgeamatorefne arbej
der, men det kneb med at etablere forbindelser 
uden for København, da antennen ikke kunne 
komme højt nok op over koncertsalens tag. Vi 
kunne kun arbejde med senderen i perioder, da der 
var så mange lokale forstyrrelser fra forskellige ma
skiner, som kørte på udstillingen og derved ødelagde 
modtagningen. Vy 73 OZ4AO.

AMAGER
Møderne afholdes i klublokalerne, Strandlodsvej 

17. København S. Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, 
Kastrup, tlf. 50 26 67.

Siden sidst.
Ideen „Hvad vil du bygge“, der havde sin start 21. 

nov.. slog godt an. Der var mødt mange, og der kom 
endda nye indmeldelser. Der er planlagt en 2 meter 
converter og en 1V1. Når der nu i programmet står 
klubaften, vil det ikke sige, at der ikke skal bygges. 
Værktøjet og de to arbejdsledere, OZ6I og OZ8EL, 
vil gerne stå til disposition. Så må vi andre i be
gyndelsen støvsuge vore omgivelser for værktøj. 
Selv om klubben har værktøj, skal vi have mere 
end det. Klubbens økonomi er fin, men vi vil dog 
gerne skåne 2XU for at åbne for mølposen. Nu har 
vi dog klaret vor økonomi uden hjælp i ca. 8 år. 
Det var blot en lille hyldest til vor formand og 
kasserer.

Programmet.
26. dec.: Lukket.
2. jan.: Klubaften.
16. jan.: Klubaften.
23. jan.: Grønlandsaften. OZ8EL og Villy fortæller 

og viser billeder med klubbens nye epidiaskop. Xyl, 
yl og børn er selvf. velkomne. Klubben har fået en 
ny „reaktor", så der er varmt.

NB: Husk, at der gerne må bygges på en alm. 
klubaften.

ESBJERG
Mødested: Hveranden onsdag kl. 20 i „Bygningen", 

Norgesgade 55, Esbjerg. Formand: N. C. Blohm, Ny
havnsgade 37, Esbjerg, tlf. 3105. Næstformand: Sven
B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70A, Esbjerg. Kasse
rer: O. Madsen, Storegade 160, Esbjerg. Sekretær: 
Aage M. Lauritsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg, 
tlf. 3772. Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 
66, Esbjerg, tlf. 2691.

Siden sidst:
Onsdag den 6. nov. skulle Fischer have fortalt 

mere om transistorerne, men da såvel denne som 
formand og kaserer var forhindrede, nøjedes de få 
tilstedeværende med indbyrdes at diskutere forskel
lige radiotekniske emner.

Onsdag den 20. nov. fortsatte Fischer så med tran
sistorerne, og trods det fine vejr var tilslutningen 
stadigvæk elendig. Fischer repeterede lige grund
princippet og fortsatte derefter med transistorernes 
forstærkningsevne, deres anvendelse i signaltracer’s 
samt viste nogle diagrammer af transistoropstillin
ger. Alt var yderst interessant og lærerigt.

Det ny program:
JULEFERIE

Venligst se i „OZ" for januar 1958 ang. starten ef
ter nytår.

Alle vore medlemmer ønskes hermed en glædelig 
jul og et godt nytår, og lad os så ses oftere og mere 
talrigt i 1958. Vy 73. Bestyrelsen.
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HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 

Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67.
Torsdag 21. og 28. nov. havde vi demonstration af 

målegi'ej m. v. ved radiotekniker Carl Goldenbohm. 
Et par vellykkede aftener, der gav os indblik i, 
hvordan apparaterne skal betjenes, og hvad der 
kan opnås med forholdsvis simple midler.

Familieaftenen blev helt igennem med fup og fi
duser, idet der ingen optræden blev, men i stedet 
TV fra Lykkelotteri-quizen. Selvfølgelig havde vi 
det hyggeligt over et par halve stk. bagefter, og vi 
fik også rørt benene i en svingom. Endnu engang 
kunne vi glæde os over godt besøg fra naboklub
berne — men besynderligt nok er der stadig en 
del af vore egne medlemmer, der endnu ikke har 
fundet ud af, at de snyder sig selv for nogle væl
digt hyggelige aftener.
Programmet:

Når OZ er fremme hos medlemmerne, er pro
grammet for 1957 udtømt, og klubhuset er lukket, 
til vi atter tager fat i 1958:

Torsdag 9. jan. kl. 20,00: Klubaften.
Mandag 13. jan. kl. 20,15: Morsekursus.
Tirsdag 14. jan. kl. 20,15: Teknisk kursus.
Bestyrelsen sender alle venner og bekendte samt 

afdelingens medlemmer en tak for det svundne år 
og de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt 
nytår — hvor vi venter at se endnu mange flere 
af de „gamle drenge". Wy 73, OZ9SH.
KORSØR

Fmd. H. Rossen, OZ3Y, Svenstrup pr. Korsør.
Afdelingens populære „bøf-møde" måtte vi trods 

stor tilslutning desværre aflyse, men arrangementet 
vil vi forsøge gennemført ca. 20 jan. 58, nærmere vil 
blive tilsendt de tilmeldte. Er der flere interessere
de, så ring venligst til Frølunde 102.

Der var 3 medl. til teknisk prøve hos P&T i no
vember, alle bestod — til lykke!

Når dette læses, arbejdes der med morsetrænin- 
gen, endnu et stykke arbejde, så er licensen på 
trapperne OB’s.

På gensyn i januar, glædelig jul og tak for al 
venlighed under min sygdom. OZ3Y.
ODENSE.

Afdelingens ordinære generalforsamling har været 
afholdt i lokalet, hvor formanden, OZ3XA bød vel
kommen. Man gik herefter over til dagsordenen, og 
OZ3SH blev valgt til dirigent.

Formanden aflagde beretning for året, der var 
gået og udtalte ønsket om lidt mere aktivitet — 
man sporede en vis mødetræthed, men var optimist 
og troede på, at det ville ændre sig.

Herefter aflagde kassereren regnskabet i revideret 
og underskrevet stand. Regnskabet og formandens 
beretning godkendtes enstemmigt. Alle valg var 
genvalg, undtagen revisorposten, som blev overtaget 
af OZ8WP, da OZ2X ikke længere ønskede at vare
tage posten. (Tak for den tid, du har røgtet hvervet, 
OZ2X — vi kan give dig vor bedste anbefaling.)

Under eventuelt omtalte formanden de nye licens
bestemmelser, som blev gennemgået punkt for 
punkt og fik forsamlingens fulde tilslutning. Her
under diskuterede man også vinterens arbejde, og 
man er gået i gang med morsekursus. Forskellige 
problemer blev ligeledes diskuteret, hvorefter mødet 
blev hævet.

Vi håber i år at kunne samle et hold til Morse, og 
vi er så småt begyndt, men der skulle gerne melde 
sig mange endnu — så er du interesseret i Morse, 
så mød op i afdelingen — det er stadig hver torsdag

aften, det foregår. Alt for få benytter sig af vore 
hyggelige lokaler. Hvor er alle de gamle ansigter — 
kan de ikke løsrive sig fra sofaen, eller er det 
tv’n?

Glædelig jul, godt nytår, på gensyn 
bestyrelsen.

VEJLE
Vi holder stadig rævejagt hver søndag formiddag 

med første pejling kl. 9.00, 2. pejling kl. 9.20, 3. pej
ling 9.30 og fremdeles hvert 10. minut med sidste ud
sendelse kl. 11.00, eller når sidste jæger er kommet 
ind. Alle kan deltage nu, og vi håber at se nogle 
flere Kolding-folk. Kortområde: Fredericia A 3210 
(kun nordligste halvdel benyttes). Tilmelding til 
OZ2GW, tlf. 3765. Sidste jagt blev vundet af OZ8AG, 
der har været ræv de sidste gange. Vi regner med 
at planlægge en jagt 2. juledag, evt. med 2 ræve, 
men nærmere hos 2GW. Efter nytår begynder vi 
igen søndag den 12. januar.

Vore månedlige klubaftener er stadig den første 
mandag i hver måned kl. 20.00 på Taleskolen. Vel
kommen til nye medlemmer. Og så ønsker vi alle 
medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår, der 
jo sikkert vil betyde vældig aktivitet for B-amatø- 
rerne med fone. Vy 73, OZ4NJ.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet om op

tagelse i EDR:
6939 - John Søndergård, Chr. Rhuusvej 18, Sæby.
6940 - Jørn Thyme, Fiskerbrogade 6, Esbjerg.
6941 - Knud Agergaard, c/o Møllers Pension, Frede-

riksborggade 24, København K.
6942 - Jørgen Fuglsang, Sønderbakken, Nibe.
6943 - Nick Kvist, Abel Cathrinesgade 24, 4. th.

København V.
6944 - Ejner Sørensen, Nygade 7, Vamdrup.
6945 - Poul Hansen, Haslevvej, Balstrup pr. Ring

sted.
6946 - E. Østergaard Thomsen, Lumby pr. Beldringe.
6947 - J. Aa. Bomann Hansen, Helsingevejen, Græ

sted.
6948 - H. Thomsen Hansen, Kongensgade 36, Odense.
6949 - Jim Andersen, Hald Ege pr. Viborg.
6950 - Per Hald, Winthersmøllevej 36, Thisted.
6951 - 308.043, Hansen, Kte. Kmp., STGR, Høvelte.
6952 - V. Aagaard, Skolevej 30, Haarby.
6953 - S. Munch, Flyverdetachement 601, Box 77,

Skagen.
6954 - Preben Trankjær, Ulfborg E/V, Ulfborg St.
6955 - J. W. Nielsen, Lygten 3 A, 1. tv., Kbhvn. NV.
6956 - Kaj Ryan Holm, Langelinie 18, Holstebro.

Tidligere medlemmer:
1900 - Erik Jensen, Aalborg Radioteknik, Østeraa 18, 

Aalborg.
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VIBORG
1. februar kommer OZ2BB til Viborg og 

fortæller om m o d t a g e r e  f o r  a m a t ø r 
b å n d e n e .

Vi indbyder de sædvanlige omkringboende 
og i øvrigt alle, der har lyst til at høre nyt 
om dette altid aktuelle emne.

Se endelig annonce i Januar OZ.
P. a. v. 9AV.



QTH-RUBRIKKEN
QTH-Iisten til OZ december 1957.

35 - OZ7FP, F. Philip, Grønnevang 51, Hørsholm 
ex Kbh. Ø

81 - OZ7BL, B. Larsen, c/o Hartmann, A. L. 
Drewsensvej 103, Kbh. Ø. u/afd.

837 - OZ2G, Georg Andersen, Dronninggaardsalle 
82, Holte ex Læsø.

1060 - OZ5A, J. Holbak, Aldershvilevej 39,Bagsværd 
ex Kbh.

1168 - OZ7FN, Fr. Hansen-Nielsen, H. I. R. I, Kjel- 
lerup kaserne, Aalborg ex Nr. Nebel.

2400 - Vagn Andersen, Vandtårnsvej 19, Søborg, 
lokal.

2733 - OZ2LM, Laur. Melchior Petersen, Pal. Miil- 
lersvej 115 2, Aarhus, lokal.

3384 - OZ7ZZ, E. Zachariassen, Hybenvej 3, Glo
strup ex Risskov.

3405 - OZ7AN, A. W. Nielsen, Sophus Falcks Alle 
38, st..Dragør, lokal u/afd.

3900 - OZ3VB, V. Berland, Sundvej 18 h2 tv. Hor
sens, lokal.

4031 - OZ3SF, Greve Rasmussen, Cedervænget 19 2 
th., Virum, lokal.

4762 - OZ5OS, E. Sørensen, Jernbanegade 2, Ting
lev ex Herning.

5004 - OZ7VH, OS. L. V. Hansen, T-mek. skolens 
fenrikklasse, Ole Nielsensvej, Kbh. Ø. ex 
soldat.

5305 - OZ6PJ, P. Jørgensen, Bakkevej 8, Sorø, lokal.
5334 - OZ9RA, Charly Hansen, Enghavevej 61, Ikast 

ex Nordby, Fanø.
5403 - OZ2BM, Bent Madsen, Stationsvej 4 2, Haslev 

ex Herlev.
5415 - OZ1HF, Erland Folling, Løjtegaardsvej 136, 

Kastrup, lokal u/afd.
5475 - OZ9SB, S. Berg, Hellelidenvej 141 Kbh. S. 

lokal.
5510 - H. Christensen, c/o gdr. M. Rasmussen, Ne

der Holluf, Odense ex Esbjerg.
5594 - OZ8JR, KPe. 349. 354, Rasmussen, Høvelte- 

gaard, Høvelte ex soldat.
5607 - Erik Nielsen, OZ8ZB, Nordkrog 21, Hellerup 

ex Aarhus u/afd.
5713 - OZ70S, Kaj Olsen, Kronprinsensgade 15 

Odense, lokal.
5864 - OZ6JA, J. O. Andersen, Frisersvej 3 Char- 

lottenlund, lokal.
5898 - CF. 8338/57 - II - Thomassen, Sektion B, 5. 

del., Hillerød ex Stege.
6065 - K. V. Kjølsen. MV „Master Stelios", c/o Pho- 

sean Ship Ag. Ltd., 53 East Cheap, London 
EC 3 ex til søs.

6288 - Mogens Jensen, c/o fru Mikkelsen, Fredens
gade 52, Aarhus ex soldat.

6332 - P. White, Carstensgade 35, Tønder ex Sønder
borg.

6374 - H. A. Jensen, Aagade 44 st. tv., Vejle, lokal.

6431 - Sv\ Aa. Kofoed, Blågaardsgade 9 2, dør 16.
Kbh. N. ex soldat.

6534 - '331.082, Jørgensen. Forsk, til mathskolen, 
Gedhus pr. Kølvraa ex Viborg.

6583 - Knud Pedersen, Charlottehej 100, Aalborg, 
lokal.

6591 - E. Fl. Carstensen, Næsgade 30. Assens, ex 
soldat.

6600 - OZ5PN, Rk. 341007, Nielsen, Telf./4, STGR, 
Høvelte ex Viby Sj.

6611 - Erling Kristensen, „Skovly“, Heden, Allested 
ex Højby F.

6624 - Bent Larsen, s/s Laila Dan, c/o J. Lauritzen, 
Hammerensgade, Kbh. K. ex Nordby Fanø.

6710 - N. Øhlenschlæger, Grønnevej 259, Virum,
lokal.

6711 - Leif Bondesen, Agerbæk ex Varde.
6786 - OZ3IW, H. D. Jørgensen, Havnegade 53, st., 

Odense, lokal.
6796 - J. Andersen, Nygaard, Ingstrup ex Løkken. 
6878 - Verner Johansen, Rødegaard, Kirkelte pr.

Allerød ex Fr.værk.
6890 - OZ8NT, N. Th. Jensen, Pernille vej 13, Kbh. 

NV. lokal.

Rettelse.
I sidste OZ var navnet på 6859, OZ9SA, forkert 

anført som Lauridsen; det skulle være Arvidson.

O z
Tidsskrift for Kortbølge-Radio 

udgivet af
landsforeningen Eksperimenterende danske 

Radioamatører.
Teknisk redaktør: OZ7EU, Paul Størner, fcfuldbergs 
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. 1

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. Testudvalg: 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. Hjort, 
Karen Brahesve.) 11 B. Odense, tlf. 2377. OZ3FM. Emil 
Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2096. OZ3FL, O. 
Havn Eriksen, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg. Aalborg

3 21 29 — 2 43 88, lok. 26 (om dagen). OZ2KH, P. K. Han
sen, Borkve.i ». Nr. NeDel. tlf. 4. OZ4NO N. N. Olsen, 

Kirkevej 14, Sorø, tlf. Sorø 1472.
QSh-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).

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

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

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

*

Eftertryk af OZ’s Indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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4103 - Børge L. Andersen, Enighedsvej 8, Ringkø
bing.

5165 - O. Klem, Elmevej 8, Hammel.
6483 - Freddy Wolff Larsen, E. Hansensvej 10, Esbj.

Såfremt der ikke denne måneds udgang til kas
sereren er fremsat motiveret indvending mod de på- 
gældendes optagelse i foreningen, betragtes de som 
medlemmer af EDR



Forudsigelser for december Vy 73 - best dx - 9SN
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 7.0 7,0 7 0 

[14,0]
14.0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 7,0 7,0 7,0 MHz

Bruxelles
ON 800 230 3,5 3,5 3.5

[7,0]
7.0
[7,0]

14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 7,0 3,5 3,5 3,5 -

Buenos
Aires

LU
12000 235 14,0 14,0 14,0 7,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 14,0 -

Lima
OA 10000 264 7,0 7,0 7,0 7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 7.0 -

Nairobi
VQ4 6900 155 14,0 14,0 7,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 14,0 -

New York 
W2 6300 293 7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0 7,0

[14,0]
14,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 7,0

[4,0] -

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0 14,0 28,0 28,0 28,0 21,0 7,0 7,0 7,0

[14,0] -

Rom
I 1600 180 7,0 7,0

[14,0]
7.0

[14,0]
7,0 7,0 21,0 21,0 21,0 21,0 14,0 7,0 7,0 7,0 -

Toklo
JA/KA 8600 46 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7 0 

(14,0)
7,0

(14,0]
21,0 28,0 21,0 14,0 7.0 7,0 7,0 7.0 7,0

(14,0) -

Thorshavn
OY 1300 310 3 5 

[7,0]
3 5 
[7,0]

3,5
[7,0]

3,5
[7,0]

7.0
[7,0]

14,0 21,0 21,0 21,0 14,0 7.0 3,5 3,5 -

Godthåb
OX 3500 310 7 0 

[14.0]
7.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[21,0]
7.0

[14,0]
14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 14,0 7.0

[14,0]
7 0 

[14,0] -

Rio de 
Janeiro 

PY-1
10400 228 14 0 14,0 7 0 

[14,0]
7,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 -

Wien
OE 900 166 3,5 3,5

[7,0]
3.5

[7,0]
3.5
[7,0]

7,0 14,0 14,0 14,0 14,0 7,0 3,5
[7,0]

3.5 3.5 -

Mel bourne 
VK3 16000 70 7,0 7,0 7.0 21,0 28,0 28,0 21,0

[28,0]
28,0 28,0 14,0 7,0 7,0 7,0 -

Svalbard 
LA-LB x 2000 18 7.0

[21.0]
7.0

[21,0]
7.0

114,0]
7 0 

[14.0]
7.0 

[14,0J
7.0

[14.0]
14,0 21,0 21,0 14,0 7 0 

[14,0]
7 0 

[21,0]i

7,0
[21,0] -

Færinge-
havn
OX x)

2300 270 7,0
[14,0]

7.0
[21,0]

7.0
[21,0]

7.0
[21.0]

7 0 
]21.0]

7.0
[14,0]

14,0 28,0 28,0 28.0 14,0 7,0 7 0 
['4,0] -

x )  Gælder KUN for OY land

Virkelig god amatørstation til salg. E. C. O. db-pa 
(LV1—1625—2 X P50 parallel) max. 250 w., anode, 
skærmgitter modul, eller N. B. F. M. Shure Mike. 
4 ensrettere, 2 mindre samt 2 X 650/200 og 2 X 1250/ 
500. Modt. Fu. H. E. u. 9 rør 5 områder 0,73—28 MHz 
med original ensretter, alt i vægskab 150 X 66 X 34 
med låger sælges samlet eller delt. 2P50 og 2P35, 
nye med sokler, sælges. Alt er 100 pct. OK.

Henvendelse: OZ1BY, Lundtofteparken 41, 2.,
Lyngby, telefon Hjortekær 1175.

Sælges: Fjernsynsbyggesæt komplet. Gratis hjælp 
ved indtrimning ydes. Oplysninger hos OZ9BJ, NO 
2887x.

Købes: Numre af såvel P.R. som R.E. til at sup
plere årgange op med, mangler jeg „Populær Radio“ 
juni 1953 og flere andre numre fra 1935—1940. Radio 
Ekko, dec. 1950, marts 1948, novbr. 1943 m. fl.

Henvendelse: Bent H. Nielsen, Vallensved pr. Fodby



Nye tilladelser:
A OY9LM. 6029, P. Gjerding, Trondargøta 31, Thorshavn. 

(tidligere OZ9LM)
AB OX3WW. 1613, P. Andersen, Upernavik. (Tidligere OZ2WW)
C OZ1EE, 6733. Ebbe Henriksen. Krarup pr. Espe.
B OZ1EM, 6858. Erland Brydsø Madsen, Spidstoften 15. Viborg.
AB OZ1H, 2121, Kaj Homburg Nielsen. ..Klithuset*'. Snogebæk 

pr. Nexø.
B OZ1LB, 6716, Leif Bjørnkjær, Provstebakken 16, Aarhus.
AB OZ4KM, 4197. Knud Børge Madsen. „Solbakken-', Sdr. Nyrup, 

Skambæk pr. Kalundborg, (tidligere OX3KM)
B OZ4SE, 6517, Egon Jens Petersen, Dalbygade 34, Kolding.
B OZ5MH. B. Møhl-Hansen, Poppelvej, Allerød (tidl. OX3MH)
B OZ6KK, 6165, Kresten Saustrup Kristensen, Frederiksdal 

Alle 20, st., Skive.
B OZ9EV, 6834, Erling Vangstrup, Søborg Hovedgade 63 A, 1., 

th., Søborg.

Inddragelser:
AB OX3BP, B. Poulsen, Kap Tobin.
AB OX3CP, C. E. Pedersen, Danmarkshavn.
AB OX3KM, 4197, K. B. Madsen, Nipisat. (Nu OZ3KM)
B OX3MH, B. Møhl-Hansen, Danmarkshavn. (Nu OZ5MH)
AB OX3WD, W. M. Nielsen, Julianehåb.
AB OZ2WW, 1613, Poul Andersen, Kærlundsvej 26, Aalborg 

(Nu OX3WW)
A OZ9LM, 6029, P. Gjerding. Darumvej 94, Esbjerg.

(Nu OY9LM)

Nyhed!
TRANSISTORER — Teori og Anvendelser 
af O. Norgaard Kr. 6,—
Denne nye bog giver en grundig behandling af 
problemerne ved transistorer: det fysiske grundlag 
— fremstilling — opbygning transistortyper — elek
triske egenskaber — karakteristikker — arbejdslinier — 
h-parametre — stabilisering — HF-forhold — eksempler 
på anvendelser: forstærkere og modtagere — transistor
data.
Bogen fås hos boghandlere eller tilsendes portofrit ved 
indbetaling til GIRO 3890, O. Norgaard, Chr. d. 9’Gade 
1, K. Leveres også pr. efterkrav.
Desuden foreligger:

Radioteknik kr. 5,—
Radiotekniske Formler og Tabeller kr. 6,—

HB9GJ:s nya vårldskarta
omfattande prefix- och zonindelningar

Utarbetad MARS 1957  

har nu, på mångas begåran anskaffats till forsålj- 
ning från SSA’s Forsåljningsdetalj.
Formatet, praktiskt for shacket, år 98X60 cm i tre 
fårger blått, rott och svart.
Innehåller alla vårldens prefix och alla USA-di- 
strikten Wl—WØ for WAS.
I nedre vånstra hornet finns en liten storcirkelkarta 
med grad- og distansindelning och Schweiz i cen
trum. Kartan år till utmårkt hjålp vid DX-jakt och 
i tester.
Vårt pris år sv. kr. 8,50, vilket inkluderar porto och 
emballage (Vid postforskott tilkommer extra porto). 
Rekvireras genom:

FORENINGEN SVERIGES SANDAREAMATORER 
STOCKHOLM 4


