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NR. 12 . DECEMBER 1958 . 30. ÅRGANG

Apropos NRAU-testen 1959
Som det fremgår af indbydelse andetsteds 

i dette nr. af OZ, er der af SSA indbudt til del
tagelse i vinterens store test-begivenhed: 
NRAU-testen. — Og påny efter de  
dende regler.

Jeg er klar over, at der er adskillige, ja,sand
synligvis mange blandt vore medlemmer, der 
vil beklage sig over, at der påny skal ofres 
plads på denne sag, og at man vil hævde, at 
pladsen kunne anvendes til noget bedre. Og i 
deres sidste anskuelse har de ret. For natur
ligvis er der grene af vort arbejde, der har 
mere betydning end testarbejdet, men testar
bejdet er nu en gang en gren af amatørarbej
det, og med sine tilhængere, og som sådan be
rettiget til at offentliggøre sine anskuelser og 
drøfte sine problemer.

Og NRAU-testen er en ting frem for noget 
andet, som har ret til sin plads stoffet, så sandt 
som den både før og efter krigen har været et 
håndgribeligt samlingstegn for alle skandina
viske amatører og bortset fra VHF-testerne — 
det eneste, der har været.

Men reglerne er vokset til at blive en an
stødssten, som tilsyneladende stadig skal volde 
problemer.

Gennem en lang årrække har vi fra EDR frem
hævet, at reglerne i deres nuværende form favori
serede landene med de få amatører, hvor 4%’s reg
len lettere kunne overholdes, medens landene med 
det store og stadigt stigende amatørtal, voksede sig 
længere og længere bort fra sejrsmulighederne.

Til at begynde med var vi ene om disse synspunk
ter, men da Finland (SRAL) efter en flot sejr i 1957 
næsten fordoblede sit deltagerantal i 1958, således at 
det næsten omfattede halvdelen af testens deltagere, 
og så alligevel tabte — begyndte man også herfra 
at gøre sine betragtninger over forholdet, og resul
taterne heraf blev en henvendelse til SSA, NRRL og 
EDR om fremsendelse af forslag til en hensigtsmæs
sig ændring af reglerne.

Fra EDR fremsendte Tr. Dept. et forslag, som fik 
udelt tilslutning fra SRAL, og som fra denne side 
anbefaledes til godkendelse.

Det er ikke opgaven her at omtale dette forslag 
nærmere, men hovedpointet i det var, at bedømmel
sen af testens resultat skulle ske ud fra to hoved
linier: Kvalitet og kvantitet, således at forstå, at man 
ansatte landsholdets deltagerantal til f. eks. at om
fatte de 30 bedste fra hvert land, og de af disse op

nåede points, som grundpoints ,  medens det samlede 
pointstal for de resterende deltagere fra alle lande 
fordeltes mellem disse i et forhold, der svarede til 
deres repræsentanters antal.

Når det fra anden side fastholdes, at testen først 
og fremmest skal være en „alles test mod alle“, så er 
dette i alle tilfælde en måde at gøre det på, der er 
mere retfærdig end den nugældende, hvor resulta
terne for de deltagere, der l igger udover  deres lands 
4 %-deltagere ikke tæller med,  vel at bemærke ikke 
tæller med for deres eget land, men derimod stadigt  
for de del tagere fra de andre lande,  der har haft  
forbindelse med dem. Desto f lere del tagere et  land  
kan mønstre udover de 4 %, desto større fordel  har  
modparten således af  det .

Sagen vil endvidere kunne vise sig at være endnu 
mere grel, såfremt I. R. A. (Island), der er beret
tiget til at deltage, virkeligt besluttede sig hertil. 
Men denne side af sagen skal vi lade ligge, på grund 
af dens teoretiske karakter.

Vi vender tilbage til udgangspunktet, ind
bydelsen, og står så overfor den årligt tilbage
vendende kendsgerning, at jeg som en af de 
pligter, der påhviler mig, skal anbefale en stor 
deltagelse i testen. Vel, jeg kan med sindsro 
gøre det, fordi EDR aldrig nogen sinde ville 
indtage det standpunkt at anbefale sine med
lemmer ikke at deltage eller meddele arran
gørerne, at EDR ikke deltager.

Vi har også sagt tidligere, at EDR vil gå 
med i denne test uden hensyn til reglerne for 
denne, på grund af denne test’s karakter, den 
hygge samt samarbejdets værdi for den en
kelte amatør såvel som for den skandinaviske 
amatørbevægelse som helhed.

Det er ud herfra, at jeg anbefaler stor del
tagelse samt med det lønlige håb at kunne vise 
de øvrige lande, at der intet er i vejen for, at 
EDR kan mønstre de 4 %, hvis det skal være, 
men at udeblivelsen kun skyldes, at man ikke 
ønsker sit resultat reduceret til nul — for EDR 
— såfremt man uheldigvis skulle komme 
blandt dem, der ligger over de 4 °/o. Lad os vise  
at vi kan. Vi skal være ca. 60 for at opfylde  
reglerne — du skal altså også med.

På genhør den 17. og 18. januar — så er det
„NRAU“ igen —.f EDR’s Tr. Dept.

Børge Petersen, OZ2NU,  Traffic Manager.
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Tilpasning af beam-antenner
Af OZ1LC. Leon Cahen.

Når en amatør begynder at interessere sig 
for 2 m arbejdet, opdager han meget hurtigt, 
(i lighed med Mercur-lyttere og DX fjernseere) 
at det her, i overvældende grad, er antennen, 
det kommer an på. Noget litteratur bliver gen- 
nempløjet, og han opdager til sin undren, at 
den samme ant., f. eks. en 5 El.Yagi, til det sam
me bånd, åbentbart kan laves efter mange 
forskellige mål. Antenne-eksperterne er ueni
ge om så at sige alt (undtagen at ant. bør pla
ceres højt og frit), nogle foretrækker lille af
stand imellem El. (close-spacing), andre en 
større (vide-spacing), én påstår, at alle El. bør 
være lige lange, andre at de bør være aftagen
de i længde udefter, endelig er der en, der har 
fundet ud af, at det eneste rigtige må være, at 
de bliver henholdsvis kortere og længere ud
efter!

I sandhed, en forvirrende situation for den 
arme 2 m mand. Dertil kommer, at han uafla
delig får at vide om betydningen af perfekt 
matching, om et godt standbølge-forhold o. s. 
v., men næsten intet om, hvad det i det hele 
taget går ud på, og hvordan man bærer sig ad 
i praksis. Det er disse ting, der her skal forsø
ges anskueliggjort, uden at beskæftige sig me
re med det teoretiske, end hvad der er strengt 
nønvendigt for at kunne anvende de anviste 
metoder.

Men først må vi rydde lidt op i forvirringens 
jungle, så vi får lidt klarhed over tingene, og 
vi vil begynde med at fastslå et meget vigtigt 
faktum:

Trods det nu er adskillige år siden, den jap. 
professor Yagi første gang konstruerede sine 
elegante antenner, er der endnu ikke skabt et 
almengyldigt, matematisk beregningsgrundlag  
for dem.  Grunden er, at der er så mange varie
rende faktorer, hvoraf nogle stykker er på for
hånd ukendte, knyttet til ophængningsstedet, 
højden over jorden, dennes beskaffenhed, ind
flydelse fra omgivelserne, forskelligheder i 
materiel o. s. v. Alle hidtil publicerede målta
beller er, uden undtagelse, resultatet af for
søgsrækker, forskellighederne skyldes diver
gerende fremgangsmåder og tilrettelæggelsen 
af disse. Men vi kan også drage en nyttig slut
ning af disse måls forskellighed: Det er  åben
bart, indenfor visse grænser, ikke særlig kri
tisk med disse mål,  blot vi i hvert enkelt til
fælde sørger for en tilpasning af ant., så ener
gien ikke tabes i en, mange bølgelængder lang, 
transmissions ledning. For det er nemlig sagen: 
på disse høje frekvenser bliver, i de fleste til

fælde, feederen urimelig lang i forhold til ant. 
længde, og det er af denne grund, at tabene ved 
såkaldt mismatching bliver så store.

F i g . 1 Fig.2

Lad os nu se på fig. 1. Vi ser her en halvbøl- 
ge-dipol, den model alle ant. beregninger går 
ud fra. Den skal i praksis være en smule, ca. 5 
°/o, kortere en V2 bølgel. og har i midten en ind
gangs modstand på ca. 73 ft. Tilslutter vi et 
kabel med en karakteristisk modstand af den
ne størrelse, vil al energien, praktisk talt, der 
bliver tilført kablet, absorberes af ant. og strå
les ud. Vi ser her bort fra de normale tab i kab
let, forårsaget af ohmsk modstand og dielek
triske tab i isolationsmaterialet, for god 300 ft 
twin-lead under 1 db pr. 15 mtr. Dette er ideal
tilstanden og lig med standbølge-forholdet 1. 
Dette forhold udtrykkes gerne med Bogstaver
ne S. W. R. = Standing-Wave-Radio, og ud
trykkes ved forholdet mellem antennens og

262

er antennens modstand og Za feederens, hvis
antennens er størst, ellers vender man det om, 
således at man altid får et tal = eller større 
end 1. F. eks.: ant. modst. er 50Ω ft, feederens er
300, S. W. R. = 300/50 = 6. Hvad er nu et kabels
karakteristiske impedans? Det er den mod
stand overfor vekselstrøm, som kablet ville ha
ve, hvis det var uendeligt langt. I dette tilfælde 
vil strømmene i de to feedergrene være af sam
me størrelse, men modsat rettede, på ethvert 
punkt, deres felter vil likvidere hinanden og 
udstråling vil ikke finde sted. Selvom vi nu i 
praksis har rigeligt lange kabler, så er de jo 
ikke uendeligt lange, men vi kan fremskaffe 
en tilstand, der set fra kablet, ser sådan ud, 
ved at afslutte kablet med en modstand sva
rende til dets kar. imped., kablet vil da opføre 
sig, som om det var uendelig langt d. v. s., som 
en ren transm.-ledn. uden ant.-egenskaber, og 
det er denne tilstand, vi stræber efter. Ser vi 
nu atter på fig. 1, ses at, hvis det blot var en 
enkelt dipol, vi skulle tilpasse til et kabel, kun
ne vi blot anvende 75 Ω kabel, og sagen ville



være i orden. Ville vi anvende 300 Ω twin-lead, 
kunne vi benytte en såkaldt foldet dipol,  se fig. 
2, den har en fire gange så høj impedans, altså 
ca. 300 Ω, vel at mærke, når den er udført med 
samme dimension foroven som forneden.

Fig.  3. Fig.  4.

Dette var altså ganske enkelt, helt anderle
des er det når dipolen bliver en del af en større 
ant. Se fig. 3. Ganske vist tilfører vi stadig 
energien udelukkende til dipolen, men vi føder 
også de andre El., nemlig induktivt på selv 
samme måde, som vi tilfører en spole energi, 
ved at koble den til en anden. Resultatet er, 
at imp. synker mere eller mindre, alt efter El. 
antal og afstand imellem dem. Med de nu bru
gelige dimensioner på Yagi-ant. med spacing 
omkring 0,2 λ,kan vi i vore fremtidige bereg
ninger gå ud fra en indgangs modstand på ca. 
20 ft, dette gælder for 5—10 El. ant., og indrette 
os sådan, at vi kan variere denne modstand og 
derved opnå fuld tilpasning. Nu har vi imidler
tid ikke 20 ft kabel, en almindelig dipol er der
for upraktisk som fødet El., men vi kan f. eks. 
anvende en foldet dipol, som fig. 2, og nu har 
vi en modstand, der er fire gange så høj, ca. 
80 ft, og kan uden videre anvende 75 Ω kabel, 
dette er en nem udvej for de, der vil anvende 
coax-kabel. Men her må vi anføre, at artiklen 
iøvrigt kun vil beskæftige sig med tilpasn. til 
300 tw.-lead, dels på grund af, at langt de fleste 
amatører anvender dette, og dels fordi de, der 
anvender coax nødvendigvis må have en eller 
anden form for standbølge bro eller reflekto- 
meter, og derfor ikke vil have nytte af (og hel
ler ikke behøver) nedennævnte metoder.

Og nu til sagen. For en fuldkommen tilpasn. 
kræves to ting:

1. Antennen skal have resonans på den  
frekvens, hvor den skal benyttes.

2. Antennens indgangs-impedans skal svare 
til det anvendte kabels karakt, impedans.

Til 1.: Selv om en dipol er skåret efter kor
rekte mål, er det ikke sikkert, den har resonans 
på båndet, når den først er placeret i en fler 
El. Yagi. Dipolen påvirkes af de andre El. og af 
omgivelserne og højden over jorden, samt af 
materiale-form og dimensioner, og bør i hvert 
enkelt tilfælde måles op, om nødvendigt kor

rigeres, fordi ant.s indg.-imped. for tilpasn. 
skal være rent ohmsk, og det er den kun  når 
resonans er til stede, i alle andre tilfælde er 
der, foruden den ohmske modstand, reaktans 
til stede, enten induktiv, hvis ant. er for lang, 
eller kapacitiv, hvis den er for kort. Den er 
da umulig at tilpasse, og dens reaktans vil æn
dre sig stærkt, når man varierer sin frekvens, 
dette er altså årsagen til den kendte situation, 
at ant. giver dårligere resultat i den ene ende 
af båndet end i den anden.

Vi konkluderer: Ant. skal  have resonans på 
båndet den dækker, da det størst mulige frekv- 
område og f. eks. en 5 El. Yagi dækker let de 
2 MHz, 2 m båndet fylder uden nævneværdig 
variation.

Men hvordan konstaterer man nu om der er 
resonans? Der er 2 metoder, og den ene kræ
ver et godt, båndspredt gitterdykm. samt en 2 
m modtager. Der må her, atter en gang, hen
vises til OZ2KPs G. D.-M.

Hvis det nu er en foldet dipol, vi skal måle 
på, fjerner vi feederen, kortslutter ant.-ind
gangen og kobler G. D.-M. løst  til et af hjørner
ne samtidig med, at vi på 2 m modtageren af
lytter frekvensen. På andre dipoler må vi ud
forme kortslutningen som en lille bøjle, vi kan 
koble G. D.-M. til. Er der nu kun en ubetyde
lighed galt med længden, kan vi klare det ved 
at korrigere dipolen, men større afvigelser 
kræver ændring af samtlige El. Før  vi gør det
te, bør vi imidlertid undersøge imped.-forhol
dene. Til dette skal vi have en eller anden form 
for strøm-måler, altså en standb.-måler, der 
er egnet til at måle på tw.-l., og man kan her 
f. eks. anvende den af OZ2KP i OZ beskrevne 
standb.-m., og har da fordelen af et instrument 
at se på. Men nogen nødvendighed er dette 
ikke. En bøjle, ca. 6—7 cm lang, forsynet med 
en 50mA dværgpære, er i praksis fyldestgøren
de. Både pæren og krystal-dioden i omtalte 
standb.-m. er ulineære, d. v. s. det målte resul
tat er altid noget dårligere, end det er i virke
ligheden, og det er jo kun en fordel. Kan man 
nå frem til, at lyset er nogenlunde ensartet 
over et par m af feederen, med samme kob
lingsgrad, er man nået til det rigtige resultat.

Nu starter vi oppe ved ant. med vort instru
ment og bevæger det ned ad feederen, under 
omhyggelig iagttagelse, ca. 1/4λ.  Er lyset eller 
instr.-udslaget ensartet fortsætter vi endnu et 
stykke ned ad, er det stadig ensartet er alt i 
orden, og der er intet mere at foretage. Men 
oftest vil strømmen enten stige eller falde.

A: Hvis strømmen er svag oppe ved ant. og 
stiger  nedad, for at nå sit maksimum ca.

1/4 λ nede, er ant. s. imped. højere end  
feederens .
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B. Hvis strømmen er kraftig ved ant., men 
falder nedad med sit minimum, ca. 1/4 λ 
nede, er Ant.-imped. lavere end feede
rens.

Fig.  5. Fig.  6.

Vi kan nu foretage en yderligere kontrol af 
ant.-længden: Feederen afmonteres, og hvis 
forhold A var til stede, lader vi feederen være 
åben i endepunktet, vi sætter (reduceret) H. F. 
ind på feederen, finder ved hjælp af bøjlen det 
første strøm -minimumfra enden af feederen
og afmærker det, f. eks. med en kuglepen. Hele 
denne operation må udføres med den største 
nøjagtighed.

Forhold B: Feederen kortsluttes i endepunk
tet, iøvrigt udføres som under A operationen 
med opsøgelse af minimum.

Man kan nu montere feederen på igen, sætte 
H. F. på og undersøge om minimum har flyttet 
sig, er det flyttet op mod ant. er denne for lang.

Er min. flyttet væk fra ant. og nedad feede
ren er ant. for kort.

Når ant. derefter er bragt i resonans, har vi 
tilbage at tilpasse ant.-imped. til feederen, og 
her er der forskellige metoder. Hvis vi stadig 
går ud fra en indg.-modst. på ca. 20 ft og en 300 
ft feeder, skal vi have en optransformering på 
ca. 15 gange. Denne må kunne varieres noget, 
da det langt fra er sikkert, det med de 20 ft. 
En af de mest brugte metoder er den foldede 
dipol med ulige diametre på El., således at den 
fødede del er tyndest, se fig. 4. Hvis vi anven
der et forhold på 4—1 imellem det øverste og 
nederste, er vi tæt på. Spacingen kan så gøres 
variabel og imped. kan hæves ved at gøre spa
cingen mindre,  og sænkes ved at gøre denne 
større.  Iøvrigt er der nomogrammer over fol
dede dipoler i forsk, bøger, f. eks. ARRL An- 
tenna Book, hvorimod der må advares mod et 
nomogram, i den iøvrigt udmærkede Beam An- 
tenna Handbook, det er fejlagtigt og ubruge
ligt, hvad man forøvrigt hurtigt opdager.

Så er der den bekendte T-match, fig. 5. den 
er meget bekvem at arbejde med, og indstilles 
ved at skyde bøjlerne frem eller tilbage, men 
har den skavank at indføre reaktans, d. v. s. 
at ant. opfører sig, som om længden ikke pas
ser. Man kan kompensere for dette, ved at ind
rette dipoler så længden kan varieres eller ind
sætte udlignings-kondensatorer som på fig. 6, 
de må da omhyggeligt vejr beskyttes.

Endelig er der tilpasning ved hjælp af stub. 
Enten åben, fig. 7, eller lukket, fig. 8. Denne

metode ses ikke meget herhjemme, men er i 
virkeligheden den mest alsidige, man kan til
passe imped. indenfor vide grænser, samtidigt 
med at det er muligt at udligne evt. reaktans, 
d. v. s. er der noget galt med ant.-længden, kan 
man også klare det med stubben.

Den åbne  stub anvendes når ant.-imped. er 
lavere end feederens. Hvis stubben er l lang, 
vil imped. stige nedad for at blive uendelig stor 
i det åbne endepunkt, finder man nu et sted, 
hvor imped. passer til feederens, kan man an
bringe denne her, men der vil så være reaktans 
til stede, samtidig med den ohmske modstand, 
tilfører man nu en reaktans af modsat art, men 
samme størrelse, kan man udbalancere denne, 
det er netop det man gør med den del af stub
ben, der befinder sig nedenfor feederen. Man 
arrangerer det således at feederen kan flyttes 
op og ned og samtidig kan forlænge eller for
korte stubben.

Er ant. imped. højere end feeder-imped. an
vender man den lukkede stub, her gælder det 
samme, feederen skal kunne flyttes op og ned 
og kortslutn.-bøjlen ligeledes. For at kunne 
klare enhver mulighed, bør man lave stubben 
noget længere end 1/4λ.

Til slut nogle ord om fejlagtigheder under 
måling. Hvis man kommer ud for større ure
gelmæssigheder under måling på feederen med 
minimum og maksimum, der ikke ligger i 1/4 λ  
afstand fra hinanden, så er det næsten altid 
antennestrømme på feederen, induceret af 
selve antennen eller reflekteret af omgivelser
ne. Afhjælpes ved at sørge for en ordentlig pla
cering af feederen: Den må forløbe lodret fra 
ant. i mindst ½ λ ,helst mere, den bør holdes 
mindst 15 cm fra jordbundne formål og må 
ikke bøjes i for skarp vinkel. Desuden hjælper 
det at give den en let snoning, f. eks. et par 
gange pr. m. Er det stadig galt, kan man prøve 
at klippe af (eller forlænge) feederen med ca. 
20—30 cm.

Der kunne endnu anføres mangt og meget, 
og mange vil vel nok savne en mere udførlig 
behandling af det teoretiske, men det er min 
overbevisning, at det i så tilfælde ikke kan 
gøres kortere, end det er gjort i ARRL Anten- 
ne-Book under kapitlerne: „Antenna Funda- 
mentals“ og ,.Transmissions-Lines“, d. v. s. ca.

(fortsættes nederst næste side)
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En TVI-sikker båndfilter exciter II
Af OZ1PR.

Efter V. F. O. og fasemodulator med buf
fertrin og fordoblertrin følger båndfilterexci- 
teren, der som det ses af diagrammet består af 
5 stk. EF 80 med tilhørende båndfilterkredse. 
Fordoblertrinnet 1,75 til 3,5 MHz er linkkoblet 
til gitterkredsen L 1 ved det første EF80, der 
arbejder som lige-ud forstærker, således at L2 
og L3 er afstemt til hver sin ende af 3,5 MHz 
båndet. I næste rør fordobles til 7 MHz., og fra 
L5 føres signalet til et fordoblertrin med spo
lerne L6 og L7 afstemt til 14 MHz båndet; men 
samtidigt føres signalet til et triplertrin med 
L8 og L9 afstemt til 21 MHz båndet. Endeligt 
fordobles der i sidste rør fra 14 til 28 MHz.

De forskellige trin er opbygget så ens som 
muligt. Da der er spænding på rørene i stand
by stilling har jeg givet dem en vis gitterfor- 
spænding ved hjælp af en katodemodstand på 
500 Ω afkoblet med 10 nF. Modstandens værdi 
er ikke kritisk, da den kun tjener til at beskytte 
røret, den væsentlige del af gitterspændingen 
opnås under alle omstændigheder som spæn
dingsfald over gitteraflederen. Skærmgitter og 
anode får spænding fra samme punkt, der er 
afkoblet ved hjælp af en 2k og en 10 nF. Der 
nøgles i første EF80, idet gitteraflederen gen
nem en 500 kΩ føres til minus 90 V (batteri),

130 sider! Interesserede (og engelsk-kyndige) 
hevises derfor til nævnte publikation, hvor der 
i de anf. kapitler er givet en forbilledlig klar 
og let læst indføring i disse ting — og praktisk 
talt uden matematik!

herved blokeres røret indtil nøglen trykkes 
ned eller omskifteren stilles i stilling „fone“.

Exciteren er forsynet med en to dæks om
skifter, det ene dæk afbryder anodespændin
gen til de rør, der ikke er i funktion, og det 
andet dæk skifter linken til drivertrinet. Lin
ken fra båndfilterkredsene består af en spole 
på 3 vind. 0,5 mm emailletråd tæt koblet til 
sekundærspolen på det pågældende båndfilter, 
dette er værd at huske, når man monterer spo
lerne, for hvis man ved en fejltagelse får byt
tet om på dem således, at linken sidder på pri
mærspolen, vil sekundærspolen virke som en 
sugekreds, og man får intet som helst ud i den 
høje ende af båndet. Linkspolen forbindes til 
omskifteren ved hjælp af et stykke coaxkabel, 
hvor skærmen udgør den ene leder og forbin
des til stel umiddelbart ved den pågældende 
spoledåse og ved coaxstikket, hvorfra signalet 
føres videre til drivertrinet.

Vindingstal og frekvenser for båndfiltrene 
ses i vedføjede tabel, det vil bemærkes at 7 og 
14 MHz kredsene dækker mere end de respek
tive områder; men det er naturligvis nødven
digt at tage hesyn til at en tripling, henholdsvis 
fordobling skal kunne dække 21 og 28 MHz om
råderne.

Exiteren er bygget op på en chassisplade, der 
efter bukningen er 100X170 mm, denne plade 
er skruet fast på siden af fasemodulatorchas- 
siset, og forsynet med et svøb, der dækker de 
tre andre sider. På forsiden af svøbet findes 
coaxstik for nøgle, områdeskifter og coaxstik
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for link til drivertrin. Til båndfilterkredsene 
er anvendt dele fra nogle F. M. mellemfrek
venser, Torotors lave type. Jeg valgte denne 
type, fordi der her er mulighed for at ændre 
koblingen mellem spolerne, det viste sig imid
lertid at spolerne i alle tilfælde skal skubbes 
så tæt sammen som muligt. Spolerørets diame
ter er 6 mm.

Jeg har bygget et foreløbigt drivertrin op, 
og anvender her et 6L6. Gitterkredsene i dri
vertrinet er bygget op i lighed med de enkelte 
kredse i båndfiltrene, og afstemmes midt i det 
pågældende bånd. Drivertrinet skal naturlig
vis køre lige-ud, og i min opstilling kører det

3.50

desuden i klasse „A“, således at det i hvert 
fald ikke forårsager harmoniske.
Spoletabel: Vindingstal Kapacitet Frekvens
L 1. 60 vind. 0,25 em/silke 40 pF 3,6 MHZ
L 2. 60 - - - 40 pF 3,5 -
L 3. 60 - - - 40 pF 3,8 -
L 4. 30 - - - 40 pF 7,0
L 5. 30 - - - 40 pF 7,425 -
L 6. 20 - - - 20 pF 14,0 -
L 7. 20 - - - 20 pF 14,85 -
L 8. 20 - - - 10 pF 21,0 -
L 9. 20 - - - 10 pF 21,45 -
L 10. 15 - - - 10 pF 28,0 -
L 11. 15 - - - 10 pF 29,70 -

Glædelig jul og godt nytår

ønskes alle       oz-læsere 

PAUL STORNER ARNE CHRISTIANSEN

TR HR
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Mickey-Match, en SWR enhed
Fra QST, nov. 1958, ved OZ5MS.

For ikke at blive beskyldt for plagiat, vil 
jeg med det samme fremføre, at ideen til den 
her omtalte S. W. R.-indikator er Robert C- 
Bunce’s K6QHZ, der har beskrevet den i no
vembernummeret af QST. Imidlertid har vi 
her „fordansket” den, så alle faktisk kan være 
med. Vi har til vor opstilling kun brugt kom
ponenter, der kan fås i handlen herhjemme.

Selve S. W. R. princippet er der skrevet så 
meget om i tidligere numre af OZ, så det går 
vi ikke nærmere ind på. Vi bryder dog med 
nogle af de mest „Elementære” forhold, hvor
for vi prøver at gøre den praktiske beskrivelse 
så fyldestgørende som muligt. Vi håber, det 
kan få andre skribenter til at gøre det samme, 
så vi for fremtiden undgår de mange gætterier 
og spørgsmål, der i de fleste tilfælde fremkom
mer efter en artikel eller beskrivelse der har 
været bragt i OZ eller håndbogen!!!

Diagrammet.
Lad os lige løbe diagrammet igennem. Ved 

J-l coaxstikket føres signalet ind i SWR-op- 
stillingen; løber gennem coax-kablet og ud i 
antennen gennem J-2 coaxstik. Kablets skærm 
er jordforbundet, hvorfor vi er sikker på, at 
der ikke kommer noget ud i kredsløbet, hvor 
vi ikke kan kontrollere det. Skærmen er dan
net af en metalstrømpe og inden i den har vi 
trukket en 0,08 emaljeret kobbertråd, der er 
ført ud, som tegningerne viser, lige ved omskif
teren S-l. (Det er en af disse med dobbelt dæk). 
Denne ledning vi har sat ind ,kalder vi „pick
up lederen”, thi i denne induceres signalet fra 
senderen. Den ene stilling kaldes CALibration 
og dækker målingen „fremad”. Den anden stil
ling hedder S. W. R. og dækker den reflekte
rede måling. Den variable modstand R-l ind
stilles een gang for alle, hvorfor den er pla
ceret så tæt ved omskifteren og ikke ført ud 
gennem forpladen. Meteret er polariseret og 
shuntet til fuldt udslag ved 200 mikro-ampere. 
Et mindre følsomt meter kan dog også bruges. 
Germaniumdioden sørger for den rette polari
sation og R-2 er ført ud gennem forpladen, idet 
man ved denne indstiller følsomheden før hver 
måling. Imidlertid ligger hele denne konstruk
tions værdi i den måde, hvorpå man har klaret 
problemerne, så lad os se på konstruktionen.

Konstruktion.
Enheden, vi her skal beskrive, er beregnet 

for sendere fra 10—200 watt og kan tilpasses

antenner med impedanser på 50 eller 75 ohm 
blot ved at vælge coax-kablet i overenstem- 
melse med ens krav. Vi har bygget vores til 
75 ohm i en aluminiumskasse på 1 7 X 1 3 X 6  cm, 
idet vort meter var temmelig stort. På foto
grafierne og tegningerne kan man se kompo
nentplaceringen.

Da man ikke ønsker at bryde ind i selve an
tennen, laver man en „pick-up“ leder i coax- 
kablet. Vi brugte omkring 42 cm coax RG59/U 
og trak først det sorte plastikovertræk af. Til
bage er metalstrømpen og det hvide isolation
stof. Skyd strømpen sammen og træk en tynd 
isoleret kobbertråd igennem. Vi brugte en 0,08 
emaljeret og trak et stykke flex over, så isola
tionen ikke gik af, da vi trak den gennem me-
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Fig.  2.
L er varierende  — al t  efter output  og den følsomhed  

man ønsker.  Omkring 40 cm giver god følsomhed  
mellem 3,5 og 35 MHz.



talstrømpen. Jo tyndere tråd man bruger, desto 
bedre er det. Kobbertrådens ender føres til om
skifteren, som vist i fig. 3. I fig. 2 ses, hvor
ledes man laver pick-up lederen.

Hele coax-kablet loddes fast, idet man som 
tegningen viser slår coax-en rundt om meteret. 
Jo længere man gør dette stykke, desto større 
bliver følsomheden faktisk. De to ender, hvor
over signalet ligger, bør gøres så korte som 
muligt, og det gælder i hovedsagen resten af 
montagen. Dioden er en 1N34 og svarer til 
OA85, som herhjemme koster omkring 4 kro
ner. Husk — de små bæster kan ikke tåle var
me — brug en fladtang som varmeshunt. C-l 
skal gå direkte til jord. R-l er hængt op på en 
bøjle inde ved S-l og R-2 sidder under meteret. 
Coax-skærmdåserne bør man anskaffe sig og 
ikke klare sig med en loddeflig til at jorde 
skærmen. Vi har brugt BNC-eonnectores, men 
UFH og N connectorer bruges jo også. Den

skævhed, der kommer i impedanstilpasningen, 
er alligevel så lille ved disse lave frekvenser, 
at det ikke spiller nogen rolle. Først efter 300 
MHz kan man begynde at kigge på dette for
hold.

Inden vi slutter konstruktionsgennemgan
gen, så skal vi lige huske at lave en „dummy” 
— en kunstig antenne. Brug ikke glødelamper, 
deres modstand varierer for meget til indstil
lingen af MICKEY.

Bruger man 75 ohms leder, som vi gør, laves 
belastningen med en hel masse modstande, der 
i parallel og i serie netop udgør 75 ohm. Det 
var et rask lille genopfriskningskursus i sam
menstilling af modstande, prøv selv! Inden vi 
nu skal til at bruge opstillingen, skal den lige 
justeres.

Justeringen.
Som før nævnt har omskifteren to stillinger, 

CAL og SWR. Den første bruges til måling af, 
hvad der går ud, den anden stilling til, hvad 
der bliver reflekteret. Vi tager svøbet af broen, 
sætter den kunstige antenne ind i J-2, og sen
derens bøsning til J-l. Brug senderen på den 
højeste frekvens stationen kører på. Omskif
teren stilles i CAL, og senderen startes. Så 
ryger meteret nok ovenud, men vi får det til
bage ved at stille på R-2. Skift over til SWR 
og indstil R-2 igen, men denne gang til så stor 
aflæsning som muligt. Derefter stiller man R-l 
til meteret viser nul (ofte vil „nulstødet1' kom
me ved 5—10 mikroampere, men det er nor
malt). Den karakteristiske impedans vil være 
aflæst på potentiometeret og jo højere mod
standen er, desto mere følsomt er instrumentet.

Skift til CAL og indstil følsomheden til fuldt 
udslag med R-2. Skift tilbage igen og indstil 
R-l til nulstød. Så skulle vi være klar. Ønsker 
man at være helt sikker, byttes stikkene om i 
J-l og J-2, og nu skulle aflæsningen være den 
samme, men med omskifteren modsat.

Den praktiske brug.
Først sættes omskifteren til CAL, og man 

drejer på R-2 til meteren viser fuldt udslag. 
Skift til SWR og indstil antenneafstemningen 
til minimum, så er standbølgeforholdet så godt. 
som det kan blive.

Arbejder man med en mindre sender på de 
lidt lavere frekvenser, er det ikke sikkert, man 
får fuldt udslag i stilling CAL. Det kan så kla
res ved at lægge coax-kablet en tre-fire gange 
omkring meteret. Imidlertid er det jo ikke ab
solut nødvendigt med fuldt udslag. Blot man 
får en nogenlunde god CAL aflæsning, så kan 
man jo nemt sammenligne denne med aflæs
ningen i stilling S. W. R. OZ5MS.
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Mickey-Matchen på 2 m
Af OZ7BR.

Også jeg blev stærkt betaget, da jeg i no- 
vember-QST så „Mickey-Matchen “ beskrevet. 
Her var noget, som kunne laves uden dreje
bænk. Opstillingen blev omgående kopieret, 
dog med udvendigt instrument og uden de 
viste fine forbindelsestragte mellem coaxled- 
ningen og chassiset.

Da jeg ikke kunne få et 150 Ω kulpotentio
meter, forsøgte jeg mig med et 1.000 Ω mini
potentiometer.

Instrumentet blev sat til min 2-meter-sen- 
der, og omgående brændte dioden igennem, og 
det lille kulpotentiometer gik op i lys lue.

Fejlen var helt tydeligt den, at jeg havde 
arbejdet med en 40 cm lang pick-up ledning 
og næsten fuldt knald på senderen. Det var 
åbenbart lidt for meget.

Instrumentet blev derefter bygget om, så
ledes at pick-up-ledningen kun var 12 cm lang 
plus to ender å ca. 2½ cm.

I stedet for at lave den lidt besværlige ind- 
stopning af pick-up-ledningen under coax- 
strømpen, fandt jeg det mere praktisk at lade 
den tynde pick-up-ledning løbe igennem en af 
„luftkanalerne“, som findes i for eksempel 
„Superairaxial“-cablet, som jeg havde fået hos 
7EU.

Da jeg — fejlagtigt — gik ud fra, at man 
ikke kunne købe tilslutningstragtene mellem 
coaxstrømpen og fatningerne, lavede jeg et 
par små tragte af blik fra en „Nescafé“-dåse. 
Det er så nemt at klippe i og at lodde på, og er 
iøvrigt godt til fastloddede skærme.

Tragterne har slidser i den ene side, således 
at pick-up-ledningen let kan komme hen til 
omskifteren. De omtalte tragte loddedes — 
forsigtigt — til coaxstrømpen og til loddeflige 
på coaxfatningernes fastspændingsskruer.

Til vhf gælder det om at få en kort jordfor
bindelse, og derfor er diodens afkobling en vhf- 
blok. Ledningerne er kortest muligt ført til et 
fælles jordpunkt mellem de to coaxfatninger.

Mit instrument har fuldt udslag for 250 μ 
amp. og en indre modstand på 4 KOhm. Mod
standen for følsomhedsregulering er et 50 
KOhm potentiometer.

Da jeg nu ikke mere havde en variabel kul
modstand — og en trådviklet modstand er gan
ske uanvendelig — måtte jeg prøve mig frem 
med faste modstande for Ri og kan derfor ikke 
vente at have nået det absolut bedste resultat-

justeringen er derfor gjort ved indsætning 
af forskellige kombinationer af faste kulmod

stande som Ri, indtil jeg fik det mindste stand
bølgeforhold med 75 Ohm (svarende til mit 
coax-kabel) som belastning i stedet for en an
tenne.

Disse forsøg er gjort med højst 1 watt ef
fekt, og meteret slår i bund, hvis R2 er kort
sluttet; så følsomheden er rigelig stor.

Det viste sig, at jeg i min specielle opbyg
ning skulle have R1 = ca. 125 Ohm. Som 
eksempel kan anføres, at R1 = 150 Ohm gav 
en tilsyneladende balance med standbølgefor
holdet 1,0, hvis „antenne“-impedansen var 90 
Ohm .

Resutatet er nu sådan, at jeg kan få et for
hold på 1 ma til 20 mikroampere mellem 
„fremad“ og „reflekteret" svarende til et for

hold   mellem   de   to   effekter   på   ( 1000/20) 2 =

502 == 2.500, og dette er nok bedre end man tør 
tro på. Dioden er nok ikke ganske lineær, men 
jeg tror ikke, at der er brug for at måle bedre.

I QST fra juni 1958 findes på side 18 et par 
kurveblade over standbølgeforholdet som 
funktion af forholdet mellem „fremad“-effek- 
ten og den reflekterede effekt. Da forholdet 
mellem effekterne er lig med kvadratet på for
holdet mellem spændingerne, kan vi, hvis vi 
antager, at vort instrument arbejder lineært 
og iøvrigt korrekt, beregne standbølgeforhol
det ved hjælp af den vedføjede kurve.

Som bekendt er tabene som følge af et højt 
standbølgeforhold navnlig af betydning på vhf,

(fortsættes nederst næste side)
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Dimensionering 
af en stabil oscillator og tilhørende buffertrin

Af OZ6NF

Med det stadig stigende antal stationer på 
vore amatørbånd stiger også kravene, specielt 
med hensyn til stabilitet, til de variable oscil
latorer, der anvendes på stationerne, det være 
sig i sender eller modtager. Med den begyn
dende anvendelse af vfo-kontrollerede sendere 
på 2-meter bliver problemet så akut, at man 
er nødsaget til at tage problemet op til grun
dig overvejelse, idet kravene her er overvæl
dende store. Jeg skal her forsøge at rede nogle 
af linierne ud.

Vi kan inddele de variable oscillatorer, vi 
anvender, i tre klasse, nemlig: TPTG-osc., 
Hartley-osc. og Colpitts-osc. Resten er næsten 
uden undtagelse varianter af disse. TPTG-

oscillatoren blev anvendt ret meget før kri
gen, men ses nu sjældent. Hartley’en er meget 
udbredt, fordi den er nem at få i sving også 
for den mindre kyndige, og fordi den (som 
regel) giver et ret stort output, specielt i e.c.o- 
koblingen. Colpitts-oscillatoren er også velan
skreven, af samme grund som Hartley’en. — 
Normalt kobler man røret til kredsens ender, 
og lægger jord på et udtag på kredsen. Kred
sen bliver herved belastet ret hårdt, og for
andringer i rørets kapaciteter spiller en ret 
stor rolle for stabiliteten. Derfor forsøgte 
amerikaneren Lampkin i 1936 at koble røret 
til kredsen med udtag på spolen som vist i fig.1

(fortsættes næste side)

hvor tabene, selv ved den perfekte tilpasning 
mellem antenne og fødekabel, kan være be
tydelige. Som regel overdrives dog betydnin
gen af standbølgeforholdet; selv i 30 m coax- 
kabel vil tabet ved perfekt tilpasning næppe 
overstige 3 db., og et standbølgeforhold på 1,5 
vil kun forøge dette tab med 0,14 db. Først ved 
et standbølgeforhold på 3 forøges tabet med 
1 db.

Det er næppe almindeligt med tab på 3 db 
mellem sender og antenne på en amatørsta
tion, og da slet ikke på lavere frekvenser, og 
er tabet i fødeledningen ved rigtig tilpasning 
kun 1 db — svarende til 10 m af det ovenfor 
eksempelvis anvendte kabel på 145 Mhz — 
så er forøgelsen af tabet hidrørende fra et 
standbølgeforhold på 1,5 overhovedet ikke til 
at måle. Selv med et standbølgeforhold på 3, 
forøges tabet kun med 0,5 db, og man skal helt 
op på et standbølgeforhold på 12, før der tabes 
3 db, d. v. s. halvdelen af en S-grad.

Derfor kan man forstå, at blot der kan ar
bejdes med et forhold på 1 : 10 mellem de 
målte strømme, så kan man have glæde af in
strumentet til antennemålinger, og en anten
ne, som er tilpasset til et standbølgeforhold på 
1,5, må siges at være yderst god, idet effekt
tabet i feederen ikke overstiger feederens al
mindelige tab med mere end en lille brøkdel 
af en db.

Selv bruger jeg instrumentet i antenneled
ningen og kan bekvemt indstille kredse og 
spændinger til de optimale værdier.

Til slut en lille advarsel til dem, der er in
teresserede i en talværdi for standbølgeforhol
det: En måling vil, ligegyldigt hvor godt en

standbølgeindikator er konstrueret, give alt 
for fine tal, hvis der er tab på ledningen mel
lem standbølgemåler og antenne. Er tabet for 
eksempel 1 db, vil et målt standbølgeforhold 
på 1,5 betyde, at standbølgeforholdet i kablets 
fjerne ende er 1,7 db. — Er fødekabel-tabet 
derimod 3 db, vil et standbølgeforhold ved sen
derenden af kablet på 1,5 betyde, at standbøl
geforholdet ved antennen er op mod 3.

Ved større standbølgeforhold og/eller større 
tab bliver forholdet endnu værre, og dette ud
nyttes undertiden på den måde, at man til ju
stering af sendere med vilje konstruerer et 
kabel med stort tab, idet et sådant kabel altid 
vil vise god tilpasning ved senderenden, uan
set hvilken afslutning der er i den fjerneste 
ende. Et tab på 10 db i kablet betyder, at stand
bølgeforholdet ved senderen ikke kommer over 
1,2, selv med den vildeste fejltilpasning.

Med de normale tab i amatørantenner, er 
dette vel ikke væsentligt, og slet ikke hvis in
strumentet blot bruges til at indstille på mini
mum forhold  mellem nedadgående og opad
gående effekt, men vil man kende antennetil
pasningen helt korrekt, må man altså måle 
lige ved antennen og ikke nede ved senderen.

Desværre er instrumentet i min udførelse 
næppe velegnet til 432 Mhz, fordi reaktansen 
i pick-up-sløjfen er for stor, men der kan mu
ligvis laves endnu kortere koblingslængder. 
Jeg tvivler dog på, at instrumentet er brugbart 
på så høje frekvenser, men foreslår, at en eller 
anden prøver.

Sluttelig henvises til OZ8PM’s artikel i nov. 
OZ 1957. OZ7BR.
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Fig.1

Forsøget kronedes med held, idet væsentlige 
forbedringer i stabiliteten opnåedes. Med 
samme resultat behandlede J. K. Clapp i 1948 
med Colpittskredsen, idet han satte en lille 
kapacitet i serie med de to andre, fig. 2. Resul
tatet betød et væsentligt fremskridt blandt 
amatørerne m. h. t. stabilitet. Når det blev den 
modificerede Colpitts-oscillator, der opnåede 
så stor popularitet, hænger det sammen med, 
at det er betydeligt lettere at experimentere 
med udtag på en kreds med kondensatorer end 
ved udtag på en spole. Vi vil derfor også gå 
ud fra Colpitts-oscillatoren, selvom man kan 
nå ganske tilsvarende resultater med Hart
ley’en.

Hvad er nu grunden til at en Clapp-oscilla- 
tor er mere stabil end en alm. Colpitts? Det er 
fordi rørets impedanser (fig. 3), indgangsmod
stand rg, indgangskapacitet Cin, indre mod
stand Ri og udgangskapacitet Cout, er så 
lave i forhold til de impedanser, røret „ser“ 
ind i på Colpitts-kredsen, at det er rørets, der 
„bestemmer farten“. Rørets impedanser æn
drer sig, dels med temperaturen, dels med 
spændingerne på røret. Katoden bør altid for
bindes til stel, man undgår da indflydelsen af 
kapaciteten mellem katode og glødetråd. Vi 
skal altså i vor kreds sørge for, at de impe
danser ,røret ser ind i på kredsen, er små i for
hold til rørets, således at kredsens indflydelse 
bliver afgørende. Hvis vi sætter så store kapa
citeter over røret, at rørets bliver små i sam
menligning, vil ændringer i rørets kapaciteter 
gøre sig mindre gældende; og dette er netop, 
hvad man gør i Colpitts-oscillatoren (og Hart- 
ley) med „stort C“. Man kan imidlertid ikke

frit gøre dem så store, man har lyst til, for 
jo større de bliver, jo svagere svinger oscil
latoren, og den går til sidst ud af sving. Nå, 
men hvor store kan man da gøre dem, inden 
den går ud af sving? De kan gøres næsten så 
store, at kvadratroden af produktet af de im
pedanser, røret kigger ind i, Z1 og Z2 (fig. 4), 
er lig det omvendte af stejlheden i røret, 
medens det er på svingningsgrænsen, altså

Fig. 3.
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Næsten hvilket som helst rør vil være noget 
stejlere, så oscillatoren vil svinge kraftigt. — 
Ja, men det er da kun en fordel, for så giver 
den jo større output! Nej, når vi skal have en 
højstabil oscillator, er det galt, at den svinger 
kraftigt, for så går der større tankstrøm i 
kredsen, og den er oven i købet større, for en 
given belastning af kredsen, jo større tank
kapaciteten er. Tankstrømmen er Q gange 
større end den strøm vi måler i gitteraflede
ren. Er vort Q = 100 og gitterstrømmen 1 mA, 
løber der altså 100 mA rundt i kredsen. Denne 
strøm opvarmer spolen og kondensatorerne, 
specielt de keramiske, således at frekvensen 
driver.

Vi skal altså bruge en oscillator, som træk
ker en ganske lille gitterstrøm, og hvis L/C -
forhold i kredsen er ret stort. Clapp gjorde 
det, at han satte en lille kapacitet i serie med

= 1150 Ω. Dette giver, at røret, for at det skal 
svinge, skal have en stejlhed S på mindst S =

Det viser sig i praksis, at denne grænse er 
svær at nå, men også, at det ikke er hele løs
ningen. Antager vi for eksempel, at vi efter 
dette mønster vil lave en 3,5 MHz-oscillator 
med de to kapaciteter C1 og C2 på hver 2000 
pF, får vi at spolen skal være på ca. 2μH. Kred
sens resonansimpedans Zo er her 2 X Z1 + 
2 X Z2. Antager vi, at C1 og C2 er tabsfri, er



Rørtype

EC70
EC80*
EC81
EC91*
EC92
EC93
ECC81
ECC85

5,5 ECC91
18,4

4.9
8.5
4.6
9.9 
5,3 
8,2

PC86* 
2C51 396A 
EF42 
EF80 
EF91 
6AH6 
PCF82

triodef.

5,9
11,0
7,6
1.5
1.5 
1,7
2.5 
8,2

forbundne høj stejle pentoder komme med:
De her i tabellen angivne værdier er bereg

net ud fra de i rørtabellen angivne kl. A-data. 
og skal derfor behandles med nogen varsom
hed, men som rettesnor er de udmærkede. Vi 
ser, at for den meget kræsne, er der kun nogle 
få typer at vælge imellem. Imidlertid viser 
erfaringerne med forskellige opstillinger, at 
er tallet større end 5—6, kan oscillatorkred
sen beregnes således, at røret har mistet 
næsten al indflydelse på frekvensen. Det for
lyder, at triodedelen i PCF82 er specielt ud
formet sådan, at kapacitetsvariationer mod
virkes automatisk. Det gør dette rør særlig vel
egnet, idet ovenstående tal kun er et mål for 
rørenes indbyrdes egnethed, når det antages, 
at kapaciteterne ændrer sig en lige stor brøk
del i dem alle.
I Clapp-oscillatoren varieres frekvensen ved 
at variere C3. Det kan vises, at fra 3,8 MHz 
til 3,5 MHz stiger dens output med ca. 60 °/o! 
Fænomenet er velkendt og uønsket. En anden 
oscillatortype, der benytter C3, er „Clapp- 
Franklin“, fig. 6.

Her varieres frekvensen med en lille kon
densator tværs over spolen. Her er outputtet 
også væsenligt større i den ene ende af båndet, 
nemlig ved 3,8 MHz. Anvendelsen af to rørsy
stemer bygger på ønsket om at udnytte den sto
re resulterende stejlhed, nemlig kvadratet på 
hvert rørs stejlhed, men de lovede resultater 
kan ikke opnås i praksis, i hvert fald ikke med 
modstande som anodebelastninger.

Fig. 6.

En tredie variant af Colpitts-oscillatoren er 
„Vackar“-oscillatoren. Her benyttes en mel
lemting mellem Clapp’en og Clapp-Frank- 
lin’en, idet kondensatorens ene side lægges ind 
mellem C1 og C2 Resultatet bliver, at out
puttet kun ændrer sig ganske lidt fra 3,5 til 
3,8 MHz, ca. 10 % er opnåeligt.

På fig. 7 ses forskellen mellem de 3 typer 
kredse.

*) Måske mindre velegnede til dette formål p. gr. a. deres 
specielle opbygning.

C l a p p ~  Franklin

(sluttes i  næste)
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spolen, hvorved Co bliver mindre, L større og

dermed større, således at opstillingen nu

ser således ud (fig. 5).
C3 er den lille kondensator!. Nu er man ikke 

længere bundet af, at Z1 og skal udgøre 
hele Zo. Man kan gøre dem så lave, man øn
sker, og lade Z3 udgøre resten. Vi kan derfor 
bestemme Z1 og Z2netop så lave, som røret 
tillader, og opnår derfor en oscillator, der 
svinger næsten på svingningsgrænsen.

Vi skal nu vælge vort oscillatorrør. Det

fordelagtigt med så stejlt et rør som muligt. 
Men det er ikke det hele. Satte vi to ens rør 
i parallel, fik vi jo den dobbelte stejlhed, men 
desværre også de dobbelte ind- og udgangs
kapacitetsvariationer. Da det er disse, vi skal 
gøre betydningsløse, må dette være lettere, 
når ind- og udgangskapaciteterne er små. Der 
bliver altså et kompromis mellem størrelsen 
og stejlheden og kapaciteterne, og det kan 
vises, at hvis Zi og Z2 er lige store, vil det rør, 
hvis stejlhed delt med kvadratroden af pro-

størst, være det fordelagtigste. Cin er gitterets 
kapacitet til omgivelserne, og Cout anodens 
(eventuelt skærmgitteres) kapacitet til omgi
velserne inde i røret. Den store stejlhed gør, 
at vi kan koble løsere til kredsen, og små Cin 
og Cout giver mindre indflydelse på frekven
sen hidrørende fra røret. — Vi kan straks ude
lukke alle pentoder, fordi deres kapaciteter 
er væsentlig større end moderne trioders. 
Endvidere er deres stejlhed som oscillator kun 
ca. Vs—Ve af den i rørtabellen opgivne, når 
skærmgitteret anvendes som oscillator anode 
(e.c.o.-kobling). Måske kan dog enkelte trode-



Nr. 80. Jeg skal til at bygge mig en ny Sen
der, og havde tænkt mig at bygge Styretrinnet 
efter dit Diagram i OZ Juni 54, og vil i den An
ledning gerne have oplyst, om man ikke kan 
benytte særskilte Rør til Oscillatoren og Fase- 
modulatoren i Stedet for det benyttede Dob
beltrør.

Svar. Jo, det kan udmærket lade sig gøre. 
Der er blevet bygget mange VFO’er efter dette 
Diagram med et Rør til hver Funktion, f. Eks. 
er der i flere Tilfælde benyttet 3 Stk. P 2000 
med udmærket Resultat, og Anvendelsen af et 
Dobbeltrør i den oprindelige Konstruktion var 
hovedsagentlig bestemt af Ønsket om at holde 
Rørantallet nede. Maa jeg benytte Lejligheden 
til at oplyse, at Selvinduktionen af L 1 skal 
være ca. 27 uH og af L 2 ca. 200 uH (ukritisk) 
og endelig rette en Tegnefejl: Den varme Ende 
af C 16 skal forbindes til den anden Side af 
Nøglen, altsaa til R2, i Stedet for som vist til 
L 3.

Nr. 81. Jeg har faaet en MP B199A. I Ud
gangsrørets Anode sidder en Transformator 
Neutrofon 4371, der skulde være beregnet til 
Telefon, men jeg regner med, at Modtageren 
ogsaa kan trække en Højttaler. Hvor stor er 
Trafoens Sekundærimpedans, og kan jeg faa 
en Trafo, der passer i Impedans dertil, og hvis 
Sekundær er for Højttaler, og er det den rigtige 
Løsning paa Problemet, naar jeg helst ikke vil 
gøre Indgreb i Modtageren, og gerne vil kunne 
skifte fra Højttaler til Telefon?

Svar. Trafoens Sekundærimpedans opgives 
til 500 Ohm max 5 Watt, og den omspurgte Løs
ning paa Problemet er udmærket. Der findes 
adskillige „Universaltransformatorer“ med 
Sekundær passende for normal dynamisk 
Højttalers Svingspole og flere forskellige Pri
mærimpedanser. En saadan Trafos 500 Ohm 
Primær kan uden videre forbindes til Modta
gerens Udgang og Tilpasningen skulde da væ
re i Orden.

Nr. 82. I Funkschaus 2. Oktoberhefte fandt 
jeg medfølgende Diagram over en Strømfor

syning med variabel Jævnspændingsudgang. 
Jeg finder den vældig god at have til Experi- 
mentopstillinger, men jeg vil meget gerne kun
ne variere Spændingen op til ca. 350 V = og 
har til min Raadighed en Trafo med Sekundær 
2 X 350 V (150 mA) + 4,5 og 6,3 Volt. Vil 
Brevkassen give mig et revideret Diagram, der 
maaske ogsaa kunde have Interesse for andre 
af mine Ligestillede?

Svar. I Fig. 82 gengiver jeg det originale Di
agram dog med Rettelse af et Par Fejl og Ude
ladelser, og dette kan uden Ændringer anven
des til den foreliggende Trafo, idet Elektrolyt
ternes Driftsspænding naturligvis maa afpas
ses til den foreliggende Spænding. Hvor høj 
denne kan blive ved lav Belastning tør jeg ikke 
sige med Bestemthed, men vil regne med ca. 
420—430 Volt. Derimod tror jeg, det vil blive 
vanskeligt at drive Udgangsspændingen op 
over ca. 300—320 Volt ved fuld Belastning, af
hængig af Rørene og Drosselspolens Modstand. 
For en Ordens Skyld skal jeg tilføje, at Venti
len kan erstattes med en Diode eller gi. Triode 
som er Diodeforbundet, og hvis Glødetraad 
kan opvarmes af den tiloversblevne Glødevik- 
ling, hvis ene Side da skal forbindes til den 
nederste Ende af Anodeviklingen, ligesom Di
oden og 20 kOhm Modstanden skal skifte 
Plads, se iøvrigt Haandbogen 1950 Pg 269 Fig.

Fig.83

Nr. 83. Jeg skal snart flytte til ny QTH og 
har faaet Tilladelse til at ophænge en Antenne 
som vist paa Skitsen (se Fig. 83). Antennen 
skulde gerne kunne benyttes paa 10, 15, 20, 40 
80 m, men skønt jeg nu i en Maaned har gran
sket alskens Litteratur over Emnet, har det 
ikke været mig muligt at finde en brugbar 
Løsning. Jeg haaber, Brevkassen kan hjælpe 
mig.

Svar. Da Antennen, som det fremgaar af 
Skitsen, maa formodes at være omgivet af 
BCL-Lyttere og TV-Kiggere paa alle Sider, 
tror jeg den eneste Mulighed for at undgaa
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Klager vil være at anvende en Antenne med 
symmetrisk Top og balanceret feeder med an
dre Ord en balanceret Zepp med afstemt fee
der. Toppen bør ophænges saa højt som mu
ligt, helst mellem Skorstenspiberne, hvis saa- 
danne findes, og det ellers kan tillades, men 
skal den hænge i Tagrendehøjde, vil jeg anbe
fale at sætte Isolatorerne i Enderne 1—2 m ude 
fra Murene af Hensyn til mulig kapacitiv Kob
ling til eventuelle Lytterantenner paa Mure
nes Inderside. Toppen kan jo ikke faa den nor
merede Længde paa ca. 40 m, men det kan der 
maaske kompenseres for ved feederens Læng
de. Jeg gaar ud fra, at der ikke kan gives Til
ladelse til en 600 Ohm aaben feeder, men haa
ber at en 300 Ohm, der skal være af den „hulle- 
de“ Type, kan tillades. Hvis det kan komme til 
at passe med, at Længden af den halve Anten
netop + feederlængden ganget med ca. 1,2 kan 
blive ca. 40 m, kan Systemet uden Vanskelig
heder afstemmes til Anvendelse paa alle de 
ønskede Baand. Se iøvrigt Svarene til Nr. 61 
og 73-1, og saa iøvrigt Held og Lykke til.

Nr. 84. Jeg har anskaffet en Geloso VFO, og 
vilde gerne benytte den til at drive en 832 med 
begge Systemer i parallel og med et Collins- 
Led som Anodekreds, men jeg har intet Steds 
kunnet finde noget om, hvorledes man bærer 
sig ad med at netrodynstabilisere et saadant 
PA-Trin, og haaber at du kan hjælpe mig med 
et Diagram.

Svar. Da jeg ikke har faaet oplyst, hvilken 
Type Geloso der er Tale om, og ikke har noget 
Diagram at holde mig til, har jeg regnet med, 
at Udgangskredsen er udført nogenlunde som 
vist i Fig. 84 indenfor Punkteringen, eller at 
den forholdsvis let kan ændres dertil. Resten 
af Diagrammet skulde saa ellers kunne tale for 
sig selv. Ideen i det er iøvrigt, at Neutralise
ringen foretages fra PA Anodekreds til en ka
pacitiv Spændingsdeler over Driverens Anode
kreds. Det bemærkes, at 50 pF Kondensatoren 
er „varm“ paa begge Pladesæt, dog mest paa 
det der gaar til Anoden, og at der maa tages 
Hensyn "hertil ved Monteringen, ligesom der 
er regnet med, at PA-Trinet er monteret lige 
op ad VFO’en. Da der ikke er indtegnet fast

Gitterforspænding til PA-Trinet, maa VFO’en 
ikke nøgles medmindre en saadan tilføres i 
Forbindelsen mellem Gitterstrømsinstrumen
tet og Stel. Instrumentet mrkt. i Δ maaler Sum
men af ig1  ig2 og i a og er anbragt her af 
Sikkerhedsgrunde, ligesom PA Trinet kan nøg
les i Serie med det, men det kan naturligvis 
ogsaa med den fornødne Isolation indskydes 
direkte i Anodestrømstilførselen, hvis dette 
foretrækkes. HF-Choken over Coax-output er 
kun indsat af Sikkerhedsgrunde og kan ogsaa 
om ønskes undværes. Af Hensyn til mulige LF- 
Parasitter bør Gitter- og Anodechoken være 
af forskellige Typer.

Nr. 85-1. Hvilke Fordele er der ved Katode
blanding? Jeg tænker her paa et Blandingstrin 
af den Type, der er anvendt af 1QM i Krystal- 
converter II OZ57 Pg 154. Vil du redegøre for 
Teorien saavidt som Brevkassens Rammer til
lader det.

Svar. Fordelen ved Katodeblanding skulde 
være, at der bliver mindre Blandingssus paa 
højere Frekvenser, end ved den normale mul- 
tiplikative Blanding i en Heptode. Endvidere 
er Katodeimpedansen lav, hvilket skulde give 
mindre Vanskeligheder med Overføringen, 
hvis Oscillatoren ikke er placeret umiddelbart 
ved Blandingsrøret, men kræver saa til Gen
gæld ogsaa en Katodefølger til Nedtransfor- 
meringen. Ved lavere Frekvenser indenfor HF 
Omraadet tror jeg ikke, der opnaas nogen For
bedring i Forhold til de almindeligt anvendte 
Metoder, og om der er udarbejdet en Teori, der 
eventuelt viser det modsatte, ved jeg ikke, men 
hvis der blandt Læserne af Brevkassen skulde 
findes nogen, der er bedre underrettet, vil jeg 
være taknemlig for Underretning derom, og 
skal gerne lade det gaa videre.

Nr. 85-2. Hvorledes foretager man i Praksis 
Støjmaalinger paa en Modtager, herunder Be
stemmelse af Støitallet?

Svar. I OZ 50 Nr. 7 Pg 121 har OZ8O givet en 
udførlig Redegørelse for Spørgsmaalet. og end
videre givet en udførlig Litteraturhenvisning, 
og for ikke at komme med en længere Rede
gørelse tillader i eg mig at henvise dertil, idet 
jeg tilføjer, at indbundne Aargange af OZ kan 
laanes ved Henvendelse til Bibliotekerne.

Rettelse: I Svaret til Nr. 72 er indløbet en 
Trykfejl i 4de nederste Linie. Ret venligst Os
cillator til Oseillograf.

Spørgsmaal til Januar Nummeret bedes af
sendt senest 25. December, Adressen er Tek
nisk Brevkasse. K. Staac^-Petersen, Risbjerg- 
gaards Alle 63, Hvidovre.

73 de OZ2KP.
Spørgsmålene nr.  85-3—8har måltet  udskydes t i l

jan.  nummeret .
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TR AFFIC -D EP ARTM ENT
beretter

Traffic manager: OZ2NU 
P. O. Box 335, Aalborg

Herti l  sendes al  korrespondance vedrørende Traff ic  Department
Assistent-manager: Contest: OZ2KD

— — Bånd-aktivitet: OZ3GW
— — Diplomtjenesten: OZ6HS
— — Int. samarbejde: OZ8T
— — V.H.F.-arbejdet: Vacant

Juletesten 1958
Traditionen tro er der i lighed med tidligere år 

juletest 2-juledag . Efter den gode tilslutning sidste 
år forventer TR-DEP endnu større deltagelse denne 
gang.

For mange amatører betyder det, at de nu igen må 
ud af busken, traditionen har bundet dem. Der be
står i forbindelse med juletesten en anden tradition, 
nemlig denne, at 2NU hvert år på nytårsaften udreg
ner testen. Dens resultat er således at finde i årets 
første OZ.

De gamle og traditionsbundne er der formentlig 
ingen grund til at opfordre til deltagelse, men til de 
der endnu aldrig har prøvet at være med i denne 
specielle danske test, skal det siges, at der her er
mulighed for at være med i en kort og hyggelig test,
der ikke kræver meget af personlig fysik og udhol
denhed, samtidig med at den med de små „watter“ 
også kan gøre sig gældende. At der også er taget hen
syn til bordets glæder (se testperioderne) nævnes 
kun for fuldstændighedens skyld.

I år skal alle være med. På genhør i juletesten.

Regler:
1. Tidspunkter: 2. juledag den 26. december.

Telefoni 0815 — 0915 DNT
Telefoni 1530 — 1630 DNT
Telegrafi 0930 — 1030 DNT
Telegrafi 1645 — 1745 DNT

2. Kun 80 m båndet må anvendes. Det opdeles så
ledes.

Telefoni: 3695 — 3795
Telegrafi: 3500 — 3600

3. Testen er opdelt i en telefoniklasse og en tele
grafiklasse, der bedømmes hver for sig.

4. I telefoniklassen udveksles der 4-cifrede kontrol
grupper, hvor de to første cifre angiver R- og S- 
rapport, medens de to sidste angiver QSO-num- 
mer, begyndende med 01 for første QSO.
I telegrafiklassen anvendes 5-cifrede kontrol
grupper, hvoraf de 3 første cifre angiver RST- 
rapport, og de to sidste QSO-nummer — som ved 
telefoni.

5. Pointberegning: Der tillades kun een QSO med 
hver station i hver testperiode. Hver rigtig grup
pe giver 1 point, en komplet QSO altså 2 point til 
hver af deltagerne.

6. Der udskrives samtidig en aflytningstest for 
ikke licenserede medlemmer, hvor det gælder 
om at aflytte flest mulige QSO’er og rapportere 
de af begge stationer afsendte kontrolgrupper.

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

8. Logs skal indsendes til EDR’s Traffic Depart
ment, Box 335, Alborg, med seneste poststemp
lingsdato den 30. dec. 1958.
Loggen skal for at blive godkendt indeholde:

tid, call, afsendt og modtaget kontrolgruppe, 
samt tom rubrik for Tr. Dept.s udregninger eller 
bemærkninger. Desuden skal loggen foroven an
give den pågældende stations call og QTH samt 
stationsbeskrivelse. Dette gælder for såvel lytte- 
som senderamatører.
Det er ingen betingelse, men en stor lettelse i 
arbejdet, at loggen er ført på de af EDR’s Tr. 
Dept. anerkendte logblade, der fås hos bogh. 
Ahrent Flensborg, Ringsted.

God test
OZ2NU, Traff. Manager / OZ2KD, CMA.

N R A U-testen 1959.
Som anført andetsteds i bladet, indbyder SSA til 

deite års NRAU-test, også kaldet landskamp mellem 
de skandinaviske lande.

At testen også dette år afholdes efter uændrede 
regler, skal heller ikke denne gang afholde os fra 
at deltage, men burde egentlig følges op af en tilslut
ning som aldrig før.

De i testen gældende regler er:
1. Tidspunkter:

Lørdag den 17. jan. 1959 kl. 1400—1600 GMT
Lørdag den 17. jan. 1959 kl. 2200—2400 GMT
Søndag den 18. jan. 1959 kl. 0600—0800 GMT
Søndag den 18. jan. 1959 kl. 1400—1600 GMT

2. Kun båndene 3,5 og 7 Mc/s må anvendes.
3. Telefoni og CW kan anvendes, men der skelnes 

ikke mellem de forskellige klasser.
4. Der kaldes NRAU de................................................................
5. Koder af typen 09579 KARLO skal anvendes. De 

to første cifre betegner forbindelsens løbende 
nummer, de tre sidste RST-rapporten. Ingen del
tagere må anvende 01 som startnummer, men et 
hvilket som helst andet tal kan anvendes. Når 
99 passeres, skrives 00, 01 osv. Bogstavsgruppen 
består af fem vilkårlig valgte bogstaver, (Å, Æ 
og 0 må ikke anvendes), der sendes ved den før
ste QSO. Ved næste forbindelse sendes den bog
stavgruppe, som blev modtaget ved foregående 
forbindelse. Lykkes det ikke at modtage en kode 
i en QSO, sendes den senest rigtig modtagne kode

6. Pointberegning: I hver testperiode er kun en 
QSO pr. bånd med en og samme station tilladt. 
Krydsforbindelser og QSO med stationer i eget 
land godkendes ikke. Hver godkendt afsendt og 
modtaget kode rapport giver et point hver. Såle
des kan hver QSO give højest to point. Deltagere, 
som har haft forbindelse med station, der ikke 
indsender log, godskrives et point, forudsat andre 
deltagende stationer har haft forbindelse med 
samme station. For at beregne deltagende landes 
slutpoint antages, at 4 % af de deltagende landes 
tilsluttede medlemmer (senderamatører) deltager 
i testen. Bliver deltagerantallet mindre end 4 °/» 
for et land, deles deltagernes sammenlagte points



sum med 4 0 o-tallet. Ved beregning af deltagende 
lands slutpoint medregnes aldrig mere end den 
sammenlagte pointssum, som opnås af respektive 
lands bedst placerede deltagere indenfor de 4 */e.

7. Præmier: En udsat vandrepokal til det sejrende 
lands forening. De seks bedste i hvert land mod
tager diplom.

8. Testlog indsendes senest den 31. jan. til SSA test- 
leder SM7ID, Karl O. Fridén. Box 2005, Kristian- 
stad 2. Loggene skal føres på A4-format og helst 
være skrevet enten på maskine eller med blok
bogstaver. Glem ikke, at en pænt ført log giver 
sikrere point.

9. NRAU-testens resultat vil blive meddelt her i 
bladet. I NRAU-testen sarnmenregnes OX og OY 
stationer med OZ.

Good luck es 73
OZ2NU, Traffic Manager / OZ2KD, CMA 

„WORKED ALL LONDON TOWN“ (WALT).
Crafton Radio Society (G3AFT) har besluttet, at og

så London fremtidigt skal være et mål i certificat- 
kampen, og har vedtaget udstedelsen af et certificat 
under det i overskriften angivne navn. Opnåelsen 
af dette certificat forudsæter bekræftet forbindelse 
med amatørstationer i mindst 65 af de 118 postale di
strikter London er opdelt i. — Endorsement vil blive 
givet for hver 15 nye distrikter der opnås.

Alle forbindelser skal være opnået efter 1. jan. 1958. 
Forbindelserne kan være på CW, Fone eller blandet, 
og cert. kan udstedes henholdsvis for CW eller fone, 
— eller for enkelte bånd. Alle tilladte amatørbånd må 
benyttes.

Alle ansøgninger med bekræftelser (QSL e. 1.) samt 
en liste over de kontaktede distrikter, fremsendes 
til „Award-Manager“, Grafton Radio Society 
(G3AFT), Montem School, Hornsey Road, Holloway, 
London N. 7, England, samt tilstrækkelig porto til 
returnering af qsl’s. (2s6d eller 10 I. R. C.s). Liste over 
de 118 distriker vil blive fremstillet af Tr. Dept. og 
vil senere kunne rekvireres herfra.

Lidt om OY1R,

Ved velvilje fra OY7ML, 
Martin, har vi her for
nøjelsen at præsentere et 
billede af en af vore mest 
kendte færøeske amatør
kammerater: OY1R —
„Dia“, som han kaldes 
blandt venner. På statio
nen findes en Geloso 
VFO fulgt af PE1/100 i 
PA. Der køres både fone 
og cw, selvom det sidste 
er det mest foretrukne. 
Modulation: Clamp. Ant. 
er en beskeden 40 m L. 
W. RX er en 7 rørs super 
efter OZ3FL’s recept, 
desuden haves en R 1155 
— den kendte RAF-mod- 
tager.

OY1R har ikke mindst 
sidste vinter kørt meget på 28 me s, hvor han natur
ligvis var en eftertragtet station, og hævder sig iøv
rigt fint i DX-mands-testen indenfor EDR.

Medens vi er ved
Færøerne, kan det fortælles, at OY5S har været en 
tur hernede i OZ-land, hvor det bl. a. er blevet til 
besøg hos 3MP og 3FM.

Radio Club de Chile:
har sendt os meddelelse om, at klubben står bag en 
DXpedition, som i løbet af januar 1959 i en ca. 14- 
dages periode vil være i gang fra Juan Fernandez Isl. 
Sandsynligvis vil følgende fire amatører: CE3AG, 
CE3DY, CE3GI og SE3HL holde 2 komplette stationer 
i gang i den nævnte periode, hvis nøjagtige datoer 
desværre ikke kan gives på forhånd.

Kaldesignalet vil blive: CE3ZA betjent af Luis.
CE3AG med CW og SSB 14030 — 21030 og 28030 er 
grundfrekvenser for cw. Opkald vil blive aflyttede 
10 til 15 kc s op eller ned. 14310 og 21410 kc s vil blive 
benyttet til SSB og operatøren vil annoncere aflyt
ningsfrekvensen.

På AM vil Vincent, CE3HL, Oscar, CE3DY og Cesar, 
CE3GI, benytte kaldesignalet CE3ZB på 14,100—21200 
og 28200 kc/s ca. — Aflytning på frekvensesr til en
hver tid opgivet af operatørerne.

Udstyret består af: Collins 32SL75S1 - 32V/75A.
I tilfælde af direkte qsl-forsendelse er adressen: 

RCCH, Box 761, Santiago de Chile. Det anbefales at 
vedlægge en kuvert ca. 6“ X4“ med nødvendig retur
porto for enten alm. eller luftpost-forsendelse. Andre 
kort besvares via qsl-bureauerne.

Worked all Altoona.
Udstedes for forbindelse med 25 amatører i Altoona, 

Pennsylvania efter 1. januar 1946. Ansøgning til 
W3KQD, The Horseshoe Radio Club, Altoona, Penn.. 
USA.

Worked all New Foundland. „WAVO“
er opnåeligt for enhver amatør, der kan påvise 2-vejs 
forbindelser med 45 eller flere stationer enten faste 
eller mobile i New Foundland efter 1. april 1957.

De 45 forbindelser skal fordele sig med:
25 fra St. John (East).

4 fra St. John (West).
2 fra Buren-Burgeo.
5 fra Humber St. George.
5 fra Grand Falls-White Bay.
2 fra Bonevista-Twirlingate.
2 fra Trinity-Conception.

Dækning af forsendelsesomkosninger — men ingen 
kort — skal sendes til adr.: New Foundland, Radio 
Club, Box 2125, St. John N. F., Canada.

KZ5BB ophører.
Fra KZ5BB har vi modaget meddelelse om, at han 

ophører under dette call med udgangen af nov. 1958 
efter at have været igang derfra siden febr. 57. Det 
gav ialt 120 lande conf. til DXCC, samt WAS og meget 
andet „vægpapir“. Over 1000 USA-forbindelser og ca. 
500 i andre lande. QSL er sendt 100 " H v i s  du ikke 
har modtaget bekræftelse på en forbindelse med ham. 
så er der stadig kort i reserve. Til de, der endnu ikke 
har bekræftet pr. QSL, skal siges, at deres kort vil 
være velkommen. Hans nye QTH vil blive i Nordfolk. 
Virginia, og venter snart at være i luften med sit 
US-call K4AE.

Kort kan sendes til KZ5-QSL-Bureau eller til W4- 
QSL Bureau. Box 644, Municipal Airport Branch. 
Atlanta Ga,, USA.

KZ5BB slutter med en hilsen til alle venner med 
tak for mange fine QSOs.

Det er med sorg
at vi må kundgøre, at OE1EL. Erich, der også havde 
mange venner blandt OZ-amatørerne, efter langvari
ge lidelser den 16. okt. 1958 er afgået ved døden. In
den for sit eget lands rammer var han ikke mindst 
kendt for sin indsats på VHF-området, og for hans
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Det bliver således den sidste rapport i det gamle 
år over DX-arbejdet og den dermed forbundne test 
om titlen: „ÅRETS STØRSTE DX-MAND 1958“. Det 
må siges, at topstationerne og her særligt i dette nr. 
OZ4FF, gør deres til at forøge spændingen om slut
resultatet.

Endnu er der, når dette læses, ca. 14 dages kappe
strid tilbage, men derefter følger de fem måneder 
indtil 31. maj 1959, hvor centralen fortsat kontrollerer 
indgåede kort for kontrakter opnået i 1958, fra 
testens begyndelse d. 1. febr. Efter 31. maj 1959 og 
indtil 15. aug. 1959 modtages kort, som er indgået di
rekte til deltagerne for indførelse på vore lister. Kon
kurrencens resultat vil blive offentliggjort på lands
foreningens generalforsamling i september 1959, og 
vinderen vil ved denne lejlighed få overrakt den 
udsatte præmie.

Der er givet mange, der går og overvejer om de 
skal melde sig til den nye konkurrence, hvis udvidede 
regler vi har omtalt i sidste „OZ“. Til dem vil vi sige: 
„Gør alvor af  det  nu med den t i lmeldelse,  således at  
kontrolarbejdet  kan påbegyndes straks fra årets  
gyndelseDa vi ved makulering af DX-rapporter, 
desværre har fået destrueret nogle papirer, hvorpå 
der har været anmeldelser til den nye konkurrence, 
må vi med beklagelse bede alle, der allerede har 
fremsendt tilsagn om deltagelse, om at gentage deres 
anmeldelser.

OZ4FF har i den forløbne tid gjort et stort arbejde 
med hensyn til fremskaffelse af manglende qsl-kort 
for forbindelser opnåede i testen, med det resultat, 
at han pr. sidste opgørelse kun ligger et point efter 
7SN. Så det bliver spændende at se fremover, hvor
dan disse stationers indbyrdes kamp vil forløbe. Men 
der er også andre stationer, der ikke har sagt deres 
sidste ord endnu. Der tænkes her på 7EX-3GW-7BW- 
2KD, som alle har chancer for at komme til at „snak- 
ke“ med OX3DL om 3. pladsen. Forøvrigt rejste 
OX3DL i sidste måned (nov.) tilbage til Grønland og 
vil fremtidigt være at finde i Prins Christians Sund, 
men sikkert med for kort tid til rådighed til at kunne 
gøre ret meget mere ved dette års resultat. Men til 
næste år.

OX3UD er jo stærkt på vej opover, meget mere end 
listen viser. Jeg må bede dig „Dick“ ved først givne 
skibslejlighed at sende mig dine qsl’s for 1958, der 
ikke allerede har været til kontrol her.

Ole — 3DL — erindres også om vor aftale med hen
syn til indsendelse af „samtlige" qsl for undersøgelse 
af, hvilke diplomer disse kort indeholder. Blandt de 
kort der sidst har været her, var der 98 ok til DXCC. 
Resten har du, og mange flere.

Og så bringer vi listen:

„ÅRETS STØRSTE DX- MAND 1958“
1. OZ7SN 5 23 97 99 49 - 273 p.
2. OZ4FF 27 43 100 70 32 = 272 p.
3. OX3DL 0 18 94 47 20 = 179 p
4. OZ2KD 0 16 96 35 2 = 149 p.
5. OZ7BW 2 27 68 46 2 - 145 p.
6. OZ7EX 8 26 56 50 1 = 141 p.
7. OZ3GW 1 0 72 22 42 = 137 p.
8. OZ7BG 9 10 55 26 26 = 126 p.
9. OZ5Z 0 3 61 36 18 = 118 p.

10. OY7ML 5 18 58 26 3 = 110 p.
11. OZ1JW 0 0 103 0 0 = 103 p.
12. OZ3SN 6 9 52 30 0 = 97 p.
13. OZ5SQ 0 9 39 43 1 = 92 p.
14. OY1R 4 7 42 21 11 = 85 p.
15. OZ1W 6 7 31 22 12 = 78 p.
16. OZ6HS 7 17 22 28 0 = 74 p.
16. OZ7OF 6 12 24 23 9 = 74 p.
18. OZ5KD 1 0 67 0 0 = 68 p.
19. OZ2N 3 10 14 40 0 = 67 p.
20. OZ4IP 0 0 10 3 44 = 57 p.
21. OZ6EG 3 0 3 2 39 = 47 p.
21. OZ1I 1 1 10 11 24 = 47 p.
23. OZ5PD 9 3 31 1 0 = 44 p.
23. OX3UD 0 0 44 0 0 = 44 p.
25. OZ2NU 4 34 2 1 0 = 41 p.
26. OZ9HC 3 2 28 2 4 = 39 p.
27. OZ7BQ 0 0 33 0 0 = 33 p.
28. OZ3XP 0 0 6 6 19 = 31 p.
29. OZ8HC 16 6 0 0 0 = 22 p.
30. OZ4FA 0 0 12 2 7 = 21 p.
31. OZ9KO 1 0 1 0 0 * 2 p.

Listen afsluttet den 30. november 1958.

3,5 mc/s CW:
OZ2KD:  SM - OK - HA - SP - G - ON - PA - LA - 

OH - UA2 - UC2 - OZ - DL.
OZ7BW:  OZ - F - HB.

7 mc/s CW:
OZ2KD:  El - YO - YU - UB5 - G - GM.
OZ2NU:  UL7HB - UA9KCC - UA9CM - DL7AH/LX

- ZC4PN - UA9SB - K2GL - UA2KAW - OY7ML - 
EA1GY - RAEM - DL - DM - G - HA - HB - I - LA - 
LZ - OH - OK - ON - OZ - PA - SM - SP - UB5 - UC2
- UR2 - YO - YU - samt OE og GW.

(13/11 kl. 23,30—24,00 DNT hørtes på dette bånd: 
KR6AK og KR6GP med europæisk styrke, men var 
ikke bl. de heldige, der fik bid).

OZ3SN:  UA6 - SP.
OZ6NF.  VP3ER - YV5DE - KP4AMY - IS1NN. (Nej 

jeg fik ham ikke, 6NF). SM1CPB, GD3FBS, KH6ARA
- RAEM - og alle W’s undtagen W7.

OZ7BW:  FL - F - G.

14 me/s CW:
OZ1JW:  CN8ES - FA9VN - KP4KD - LA4PF/P - 

OQ5IG - OX3AY - SV0WC - VE3 - VS9AT - W7.
OZ2KD:  Alle W’s, samt VK0TC (Macquarie Isl) 

OX3UD - OX3RH - XZ2TH - SM5WN/LAÆ - Sval- 
bard - HP1BR.

OZ3SN:  KP4 - VP6 og 7 - LU3 - PZ - VK2 - FA8 - 
CN8 - UA9 - UC2 - OX samt W’s.

OZ7BG:  CR9AH - U05PK - VP7BT - + W’s og EU. 
OZ7BW:  K2-4, W2-4-7-8-9, VE7 - G - PA - SP - OK

- UB - ON - UN - LA2JE P - ZC4 - El - LZ - OD. 
OZ7SN:  CR3CS - PY - ZB - ZC4.

OX3UD:CN8 - DL - DL8-FA-FF8-G -GW-GI-GM
- HA - HB - I - JA - KH6 - KP4 - LA - OE - OH - OK
- OZ - PA - SP - SM - UB5 - UC2 - UA1 - 0, UN - UL7
- U05 - UQ2 - W1 til 0 - VE1-2-3-4-5-6-7-8, VK6 - 
XW8AI - YO - YU. VKØTC, LA1VC/G og OR4VN, alle 
tre i Antarctic. F2CB/FC? (sikkert ok).
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enestuende hjælp overfor andre amatørkammerater 
med løsning af deres tekniske problemer og bygge
vanskeligheder.

Vi slutter os til OVSVs minde over denne forbilled
lige gode amatør.

Æret være hans minde.
EDR. Tr. Dept.

Det norske rævejagts-
mesterskab blev i år vundet af Rolf Hagen, Garder- 
moen, med 3 ræve  i 1:35 med LA8B på andenpladsen i
1:59.



14 me s Fone:

OZ5SQ:  HV1CN - HZ1AB - EA6AY SVØWT (Creta) 
ZL3GU.

21 mc/s CW:

OZ2KD  W1-4-6-7 samt ZL2TD.
OZ4RT:  CR6CK - CR6CS - DU1FR - FB3ZZ - 

FF8AC - JT1YL - KG1CK - KHSIK - KZ5MN - 
LUØAC - OD5LB - OD5LX - VP2KFA - VPoKL - 
ZS4IO - ZS6AQX - 9K2AN + W, VE, TF. ZC4, FC.

21 mc s Fone:

OZ5SQ:  CX3AA - EA9EI - FA8JK - OX3KW - 
VK6RU - VS2DW - ZS1-4-6. W og VE. VE8ML/Zone 
2 KL7AV.

28 mc/s CW:

OZ3GW:  CT2A1 - F9QV/FC - JA3IS - JA7AD - 
KG1FO - LA5QC - OX3AY - UAØOM - VK6RU - 
ZD2GUP - ZD7SE.

OZ7BW:  Wl-2-4-6-8-9.
OZ7SN:  FA - ET2VB - UI8AG - MP4BCK - JT - LA

- OH -SM - + W.

28 mc/s Fone:

OZ4IP:  HP3RL - UB5UW - VQ3HH - CR6CA - 
JA2YT - KA2LL - KA7MD - ZL1PZ - KR3CR - 6DV
- 6CA - EA3GA - VK6MU - VK3GD - K5CEV/KP4. 
Wl-2-3-4-5-6-8-9-0 og VE1-2-4-7.

OZ7BG:  CT2AI - CT3AI - W8ZVL/KL7 - KL7CEO - 
UB5FG - UB5KAB - HC4IM - FQ8AT - KR3LW - 
KR3DR - ZC4PN - ZS3AG - VQ4FK - VQ4DT - 
VQ3FS - ZE1JN - KA2BE - KA2RB - ZL2MU - 
ZS6AMV - CX9AJ - 5A3TO - 9G1CH - W4ZGC/V01 - 
CX1AK - PY2US - 9K2AZ - ZC4JB - CR7LU - EA - 
[TI - El - F - LZ - DL - YO - OH - CT1 - XE2DO.

Det var rapporterne denne gang, hvortil skal til
føjes at 6NF har sendt supplement til sin 7 mc/s rprt 
med følgende qso’s: F2CB/FC - DL7AH/LX samt W7. 
Han har endvidere hørt LX1DW på 7 mc/s, ligesom 
han meddeler, at VR2DK er qrv hver morgen kl. 0730 
GMT på ca. 7010 kc/s og er meget interesseret i eu-qso.

OZ4BG har været på besøg hos IT1TAI og dennes 
broder IT1ZGY i Palermo, hvor vi lå i dok (M/T 
„Karen Mærsk“). Herfra havde vi også en lang fb 
qso med OZ4FF. Nu har 4GB aftalt besøg hos PJ2CE 
i Willemstad på Curacao (han er på kyststationen 
PJC), forhåbentlig bliver det også til OZ-qso. 73 til 
3FL fra hans svoger, der er maskinchef ombord.

OY4T kendes ikke af nogen af vore venner på Fær
øerne, og menes ikke at være en derboende pirat. 
OY-calls bliver iøvrigt meget misbrugt af pirater. 
OY2A får ofte kort for qso’s, han ikke har haft, og 
dertil et væld af lytterrapporter — ligeså værdiløse. 
Han har endda hørt en station kalde cq på 21 mc/s 
med OY2A’s call.

Helt slemt er det hos OZ7AX m. h. t. pirateri. Her 
har der i den sidste tid ofte været misbrug af callet på 
14 mc/s, at navn og qth også anvendes, nævnes for en 
fuldstændigheds skyld. I visse tilfælde har begge 
stationer været på båndet samtidigt.

Tiden er sandsynligvis inde til at lade „Båndakti- 
vitets-sektionen“ påbegynde igangsættelsen af en ny 
aflytningsperiode efter ulovlige og uønskede statio
ner både på de eksklusive amatørbånd, og på de, der 
ikke er det.

Foreløbig ønsker vi dog alle vore deltagere i ar
bejdet indenfor Tr. Dept., ..DX-jæger", „DX-mands- 
konk.11, QSL-centralen med meget mere: En god JUL 
og et lykkebringende, aktivt nytår 1959.

Hans Jungdal ,OZ3GW, „Bånd-aktivi tet" .
K.  D.  Henriksen,  OZ2KContest  M. 
Harry Sørensen,  OZ6HS, Diplom M ass.

Børge Petersen,  OZ2NU, Traff ie-  & QSL-Manager.

BANDAKTIVITET:
Dr. Om’s!
Det er med beklagelse, at vi må konstatere at denne 

måned ikke bragte ret meget stof fra jer, selv om 
der vil være meget at berette af interesse for os alle, 
Traff. Dept. kan ikke få alt med uden hjælp fra jer. 
Her er nogle af de sidste nyheder, og lad så jule
månedens velgørenhed forlede jer til at sende os 
noget stof.

Først 73 til alle OZ’er, og især til de som deltog i 
sommerlejren 1957, fra alle medlemmer af Radio
klubben på Universitetet i Serajevo, modtaget gen
nem en 28 Mc QSO med 4U4XZ.

CN8IU er fra 14.—20. decbr. i Monaco med call 
3A2IU, aktiv på 14—21 og 28 med AM og SSB.

3,5 Mc:
Her var under telefonidelen af WWDX testen 

OFIØNC aktiv, måske kan man høre ham igen.

7 Mc:
Foruden PX1AC (muligvis pirat) kan også høres 

ZA1KC, som opgiver QTH, Radiodiffusion Tirana, 
Box 42, og HV1CN foretager for tiden forsøg på 7 
og 28 Mc, så giv agt!

14 Mc:
Noget af det bedste for tiden er P40NE 14052 Kc, 

CEØZF, Juan Fernandez, på 14100 AM, CEØAC, mest 
på 14020 og 14060 fra 03 til 04 nat. — Fra KV4AA er
fares, at Danny Weil vil besøge Guadeloupe fra 15.— 
25. december og stadig forsøger at få licens til FG7 
og FS7. Fra midten af november er FW8AS på 14040 
og 14060, endvidere er ZS9M. ZS9N og SV0WB (Rho- 
dos) aktive.

21 Mc:
Her kan man også vente at høre FW8AS og andre 

af de på 14 Mc aktive sjældenheder, PY0NA og NE 
mellem 20,00 og 21,00, HL9KT AM, SV0WT (Kreta), 
SV0WAE (Rhodos), en op. med begynderlicens ar
bejder i KN delen af telegrafibåndet.

28 Mc:
CEØZG på Juan Fernandez med AM på 28290 og 

28400 oftest mellem 19,00 og 21,00, XE1PA - XE2DO - 
ZD2GUP - ZD7SE, ZS9G med AM, VP1-2-3-5-6-7 og 
9 samt OX3AY og OY5S - M1D var i begyndelsen af 
november i gang med AM.

73 de OZ3GW.

HAR DC HUSKET
at få dit kontingent for januar kvartal afsendt 
ad det dig tilsendte giroindbetalingskort? 
HAR DU GLEMT
det, så skynd dig — da den 20. ds. er absolut 
sidste frist —.

73, Kassereren.
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Desværre har 5MK måttet melde pas på grund af 
travlhed, og i håbet om, at en lille pause må gøre det 
muligt for 5MK at modernisere sin station i hvile
perioderne, har 7BR midlertidigt måttet gribe pen
nen.

Aktiviteten i november har været ganske god og 
ansporet af perioder med jævnt gode forhold.

Både omkring månedens midte og ved dens afslut
ning kunne man opleve et fuldstændigt tavst bånd. 
indtil aktiviteten begyndte kl. 22,15, hvorefter det 
viste sig, at jyderne gik fint ind i København.

4AJ på Bornholm har haft QSO med adskillige kø
benhavnere, som glædede sig over at høre ham i gang 
igen.

6RL i Odense er ofte i gang på 145,45 med CW og 
går igennem med pæn styrke i København før kl. 20, 
dog ofte med dyb fading.

Transistorer på 2 meter. Så er de her! OZ9ROS har 
bygget en lille sendef med et 48 MHz-X-tal og to OC 
170 transistorer og arbejder nu på 145,89 MHz med ca. 
15 milliwatt cw på en tripler. Første QSO var med 
5HV ca. 2 km fra 9ROS, senere blev 1JR og 7BR 
QSO’et. Sidstnævnte QSO bragte distancen op til godt 
4 km. Da rapporten var 569, vil den lille sender sik
kert kunne nå meget længere væk, så lyt efter 
OZ9ROS TR, som nok også vil komme med fone. — 
De omtalte transistorer siges at være i handelen til 
en rimelig pris.

OZ7IGY. Tegngiveren har svigtet et par gange i 
denne måned, men 9AC har taget sig af den. Der sy
nes at være en vis mulighed for, at det geofysiske år 
vil løbe videre for så vidt angår bl. a. undersøgel
serne af udbredelsesforholdene.

PE1PL har sendt os rapport om, at OZ7IGY blev 
hørt direkte med SI den 28. og 29. oktober.

Trods varsling om nordlys er der ikke indløbet no
gen rapporter om reflektioner i november.

Test-program.
Under det vellykkede møde hos UK7 i Malmo den 

25/10 aftaltes følgende vhf-tester, som de to klubber 
selv arrangerer.

JULETEST:
Søndag den 28/12 1958 kl. 09.00—12.00 DNT. Frekven

ser 144 og 432 MHz. Hver station må kontaktes een 
gang på hvert bånd. Krydsbånds-QSO’er tæller ikke. 
Både CW og fone må anvendes. Alle nordiske lande 
må kontaktes. Koder: Typen 57(9)013 angivende rap
port og QSO-nr. Points beregnes af hver deltager som 
antal QSO X sammenlagte antal km, uafhængigt af 
hvilket bånd.

Logs på EDR’s testlogblade med angivelse af (QTH) 
og frekvens sendes senest 15. januar til:

OZ7BR, J. K. Rasmussen,
Borgevej 31, Lyngby. 

MARTSTEST — Arrangør UK7.
Lørdag 21/3 21.00—24.00 DNT dog 20.00—24.00 for 

432 MHz.
Søndag 22/3 09.00—12.00 DNT dog 08.00—12.00 for 

432 MHz.
Log til SM7BE.

JUNI FIELD-DAY — 2 m klubben.
Lørdag 13/6 — Søndag 14/6 144 og 432 MHz.
VHF-Managers i de andre skandinaviske lande er 

underrettet.

Herudover er der naturligvis de store tests såsom:
EDR's VHF test, som normalt kommer i august, og 

Region I’s test i september.
432 Mhz. Aktivitetstid.

Vi har aftalt med UK7, at man vil være særlig ak
tive på 70 cm i tiden 21,00—21,30 DNT.

2-m klubens møde i november.
OZ2ES havde medbragt sine meget smukt udførte 

sendere for 2 m og 70 cm og gennemgik opbygningen 
af disse.

2-m-senderen var traditionelt opbygget, bestående 
af en ECC81 8 Mhz oscillator og tripler, ECC81 dobler, 
QQE03/12 tripler og QQE06/40 udgangstrin. Input er 
120 watt ved 600 V anodespænding .

Modulatoren var indrettet for en dynamisk mike. 
Forforstærkeren: EF86 — ECC83 var helt indkapslet, 
således at vhf-pick-up var undgået. Alle til-lednin- 
ger incl. lf-ledningerne passerede gennemførings
blokke.

Slutforstærkeren var en EL 84, som drev 2 stk. 807 
i p. p. arbejdende med nul-gitterforspænding, d. v. s. 
med styregitter og skærmgitter, begge forbundet som 
„gitter“ og med drivertransformatorens midtpunkt 
direkte jordet. Dog var der i ledningen til hvert af 
styregitrene indsat en modstand på 20 Ohm.

Ved denne opstilling undgås det at skulle fremskaf
fe en fast giterforspænding, men der kræves mere 
styring. 807’erne kunne dog med lethed bringes til 
at afgive de nødvendige 60 w til anode-Sg-modulation 
af senderen.

Kraftforsyningen var fælles for udgangstrin og mo- 
dulatorrørene. En speciel transformator afgav to ad
skilte spændinger på 300 V, som ensrettedes med hver 
sit sæt selenventiler. Disse er ganske vist dyre, men 
fylder kun lidt, er robuste og har en meget lille indre 
modstand.

De to jævnspændinger lægges i serie, og der glat 
tes ud med et par blokke på 32 F og en lille drossel.

Der var tillige et særligt anlæg for 300 Volt til sty
resender og resten af modulatoren.

Alle omskiftninger sker ved hjælp af relæer, som 
trækkes af en separat 24 V-forsyning, og som diri
geres fra en kontrolpult med indbygget højttaler og 
mikrofon.

70-cm-senderen drives fra samme kraftforsyning 
og modulator, dog nedsættes den modulerede spæn
ding via en afkoblet faldmodstand til 400 Volt.

Også denne sender begynder på 8 Mhz og en 
QQE03/12 tripler til 144 Mhz. Derpå følger en 
QQEO3/20 som tripler til 432 og endnu en QQE03/20 
som PA med 40—50 watt input.

Det blev omtalt, at der var ved at komme et lille 
nyt rør frem under betegnelsen QQE02/5, som, efter 
hvad man vidste, ville være særdeles velegnet til 
70 cm.

Ved gennemgangen af senderen oplyste 2ES, at 
der ikke var noget tegn på, at 2ES skulle lave TVI. 
selvom han ikke havde taget specielle skridt herimod.

Han tilskrev dette, at han anvendte små effekter, 
indtil han var nået op på 48 Mhz, og at der var be
nyttet båndfiltre i 24 Mhz-, 48 Mhz- og de første 144 
Mhz-kredse.

2-m klubbens næste møde er, som nævnt i sidste
OZ, onsdag den 17/12, hvor der afholdes den traditio
nelle julefest for medlemmerne. Tilmelding til 5 AB.

Januar-mødet bliver en auktion over 2-m grej; så 
find frem, hvad I vil af med!

Frekvenslisten:
9AC beder om at få rettet sin frekvens til 144,492.
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Forudsigelser for december Vy 73  - best dx - 9SN

Rute Afstand Pejling Dansk normaltid
Ku iClØ
signal km grader 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS 8700 83 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
14 0 28.0 28,0 28,0 28,0 28,0 14.0 7.0

[14.0]
7.0

[14,0]
7,0

[14,0] MHz

Bruxelles
ON 800 230 3.5

[7.0]
3.5
[7,0]

3 5 
[7,0]

3 5 
[7,0]

7.0 14,0 14,0 14,0 14,0 7.0 7,0 3.5
[7,0]

3,5
[7,0] -

Buenos
Aires
LU

12000 235 14,0 14,0 14 0 7.0
[14,0]

14,0 21,0 28,0 28,0 28 0 28,0 28,0 14.0 14 0
-

Lima
OA 10000 264 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0

[14.0]
7.0

[14,0]
7.0

[14,0]
14 0 28,0 28 0 28,0 28,0 28,0 14.0 7.0

[14,0] -

Nairobi
VQ4 6900 155 14 0 14,0 7.0

[14,0]
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

[14,0]
7,0

[14,0]
14,0 28.0 28,0 28,0 21,0 14,0 7,0

[14,0)
-

lteykjavik
TF 2100 310 7,0

[14,0]
7,0

[21,0]
7,0

[21,0]
7,0

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

[14,0]
7,0

[14.0] -

Rom
I 1600 180 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
i

7,0
[14,0]

14,0 21.0 21,0 21,0 21,0 14 0 7.0
[14,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0] -

Tokio
JA/KA 8600 46 7,0 

[21,0 i
14,0
[21,0]

14 0 14,0 21 0 28,0 14,0 14,0 7.0 7 0 7.0 7,0 7.0
[21,0] -

Tliorshavn
OY 1300 310 3.5

[7,0]
3.5

[14,01
3.5

[14,0]
3,5

[7,0]
3 5 

[7,0]
14 0 21 0 21,0 14,0 14,0 7,0 7.0 3.5

[7,0] -

Godthåb
OX 3500 310 7 0 

[21,0]
7.0

[28,0]
7.0

[2'\0]
3 5 

[21,0]
3 5 

[14,0]
7 0 

[14,0]
14 0 14 0 14 0 14 0 7,0

[14,0]
7.0

[1.4,0]
7 0 

[21,0] -

Rio de 
Janeiro 

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

[14,01
14 0 2S,0 28.0 28 0 28,0 28.0 21.0 14 0 14 0 -

Wien
OE

903 166
i

3,5
[7,0]

3.5
[7.0]

3.5
[7,0]

3.5
[7,0]

7,0 14,0 14.0 14,0 14,0 7,0 7,0 3.5
[7,0]

3,5
[7,0] -

Mel bourne 
VK3

16000 70 7 0 
[14,0]

7,0
[14,0]

i

7.0
[14.0]
1

21,0 28,0 21,0 21,0 28,0 28,0 14.0 j 7.0 
'[14,0]

7.0
[14,0]

7.0
[14,0!

-

Svalbard 
LA LB x) 2000 18 7.0

128.0]
7,0

[28.0]
7.0

[21.0]
7,0

[21,0]
7.0

[14,0]
7.0 21,0 21.0 14,0 7,0

[14,0]
7,0

[21,0]
7 0 

[28,0]
7,0

[28,0]
-

Færinge- 
havn 

OX x)
2300 270 7.0

[21,0]
7.0

[28,0]
7.0

[28,0]
7.0

121.0]
7.0

[21,0]
7.0

[14,0]
14 0 28.0 2S,0 21.0 14.0 7,0

[14,0]
7.0

[21,0]
-

x) Gælder K U N for OY laud

SM7BJ er ved at måle de faktiske frekvenser på 
2-m-båndet med sit hjemmebyggede frekvensmåle
udstyr. Nøjagtigheden begynder at nærme sig et par 
svingninger pr. sekund. Stationerne ligger ikke nær 
så fast!

OZ7YZ 144.420 MC — 433,260
OZ7YZ 144.914 MC — 434,742
OZ7YZ 145,260 MC —
OZ4M 144.912 MC — 434.736

OZ2AX 144.000 MC — 432.000
OZ2AX 144,900 MC — 434.700
OZ2AX P 144.996

Følgende stns. vides at bruge VFO: 1JR. 1LC. 2BB,
2KP, 7BB. SM7BZX og (omkring 144,35) OZ7BR.

7BR.

PS.:  På grund af  overvældende stofmængde t i l  al le  
sekt ioner af  OZ må månedens udskydes
t i l  jan.-nr HR
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Station Expo.
v. OZ9FM, Frede Nielsen, Struer.

Meget har der været skrevet om verdensudstillin
gen 1958 i aviser og blade, men at der også på udstil
lingen var en amatørstation, er vistnok ikke nævnt 
med blot en eneste linie, hvorfor jeg da også formo
der, at flere end undertegnede — efter besøg i telex- 
po-bygningen med dens imponerende udstilling af alt 
inden for teleteknik — har gnedet øjnene en smule, 
da der pludselig dukkede et skilt op med „To the 
shack of ON4UB“.

Denne amatørstation figurerer ikke på nogle af de 
af udstillingen udgivne kort, hvilket er naturligt nok, 
da den i udstillingsmæssig henseende er uofficiel, 
hvorimod den er fuld officiel med hensyn til den bel
giske amatørforening, UBA, idet denne står for ar
rangementet.

Af tekniske data anføres kort:
Tx-input 300 watt — cw og fone på båndene 80-40- 

20-15 og 10 m, 2 X 814 i parallel i udg. trin, L-antenne, 
endvidere en 2 m station.

Stationen blev holdt i gang daglig ca. 10—18 og un
dertiden længere af skiftende amatører, og ved mit 
besøg den 15. oktober gennemførtes netop QSO nr. 
2954 af ON4DF, André — ligesom ON4XK var tilstede. 
Særlige QSL-kort var fremstillet for forbindelser 
gennemført fra stationen under udstillingen og som 
souvenir til gæster; og at stationen har haft sådanne, 
vidner de mange autografer i gæstebogen om; der 
var navne fra næsten hele kloden, vel også flere fra 
OZ-land, selv om den eneste jeg ved gennemsyn 
fandt, var OZ7HA, der havde aflagt visit den 17. juli, 
(det stemmer vel, 7HA?).

73 OZ9FM.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen holder møde hveranden mandag i „Cir
kelordenens Selskabslokaler*', Falkoneralle 96 (over 
gården). Der er parkering i gården med indkørsel fra 
Franckesvej.

Qsl-centralen er åben fra kl. 19,30 til kl. 20,00, hvor
efter mødet begynder.

Nye medlemmer bedes henvende sig til OZ9SN, 
som da vil give en orientering om afdelingens arbej
de. Selvfølgelig kan man også spørge andre af be
styrelsens medlemmer.

Formand: OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborg- 
vej 201, Sø. 4587 (Afdelingens telefon). — Næstfor
mand: OZ9I, R. Bruun-Jørgensen, Silkeborggade 2, 
Øb. 4817 x. — Kasserer: OZ4AO, Sv. Aage Olsen, 
Folkvarsvej 9 F, Go. 1902 v, Giro 59755. — Sekretær: 
OZ4SG, S. Kristensen, Pilegaardsvej 8, Herlev.

Siden sidst:
Mandag den 10. november var YLs og XYLs invi

teret til at se film og lysbilleder fra sommerlejrene 
— specielt fra den sidste i Sorø. 5RO kørte sornmer- 
lejrfilmen, og 6EP viste lysbilleder, som blev kom
menteret af 4AO. Der var også et par billeder fra 
rævejagterne. Det blev påstået, at kommentarerne 
fra salen ikke var de dårligste — dette uden at for
klejne 4AOs.

Mandag den 24. nov. var 7T i foreningen for at for
tælle lidt om rørvoltmetre. Grunddiagrammerne blev 
gennemgået, og derefter fortalte 7T om et kommer
cielt meter — alt på en letfattelig måde. Der blev

tegnet og noteret flittigt af tilhørerne. 7T sluttede 
med at anbefale, at enhver færdig opstilling gennem- 
måles — ikke alene for at se, om alt er OK, men også 
for at der senere kan refereres til måleskemaet ved 
evt. break down. Også en god aften med mange til
hørere.

Rævejagter:
OZ4AO meddeler:
Skægrævejagten, der var fastsat til 2. nov., blev 

aflyst på grund af det dårlige vejr, som meteologerne 
havde lovet, og da jagten var tilrettelagt, således at 
ræve og poster skulle være udendørs, blev vi enige 
om at aflyse. Det var så min mening at afholde den 
sammen med jagten næste søndag, hvilket der ikke 
var meget stemning for, men vi fik da alligevel noget 
skæg ud af det.

Vejrguderne var nogenlunde velvilligt stemt, og 
da holdene startede søndag d. 9. nov. i Herlev, var 
der ikke nogen, der anede, at de to ræve var mellem 
dem, der løste startkort.

Dette skabte en del forvirring senere på dagen. 
3WA, der var startet på kroen sammen med de andre, 
havde skyndt sig ud for at hjælpe undertegnede med 
senderen. Jeg blev anbragt bag i Lloyd’en med tæp
per, frakker samt aviser ovenpå. Verner placerede 
sig udenfort med kort, kompas og modtager, for at 
afvente de første hold. Det varede heller ikke længe. 
Den første som viste sig, var 8MX, han holdt stille 
og sludrede med 3WA, der inviterede ham hen til 
vognen for at låne en bidetang, hvorefter han kørte 
sin vej, men noget efter kom han tilbage tillige med 
Ernst og 8CP, hvorpå de placerede sig sådan, at jeg 
ikke kunne se, når 3WA skulle give tegn til at sende.

Da senderen startede, løb Verner, alt det han kun
ne, ned mod en lille skov, med de andre i hælene, og 
da de var vel inde i skoven, kom han tilbage igen. 
Næste gang var de ved at vælte vognen for at komme 
til at undersøge et hegn, som vi holdt ved siden af. 
Langt om længe fandt de da ud af nummeret, og der 
var sådan set tre hold, som kom ind på samme tid. 
Resultatet blev, at Ernst vandt 1. præmien, der var 
en dejlig mortensand. Da Ernst kom hjem, var det 
første hans moder sagde: Hvor er anden, du har som 
sædvanlig ikke vundet noget. Her, sagde Ernst, og 
kylede anden efter sin moder, der næsten havde fået 
et chok. 8CP vandt den anden and, og 8MX måtte 
nøjes med trediepræmien, som var et afstemnings
sæt til 80 meter, men det var hans egen skyld, for 
havde han rettet sig efter sin kone, var det blevet til 
andesteg.

Se, det var en lille beretning om, hvordan det kan 
gå på rævejagterne. Hvis der skulle være en eller 
anden, som har fået blod på tanden og vil være med 
til næste år, er trykfarve og plads ikke spildt, så gå 
igang med modtageren allerede nu, så du er sikker 
på, at den er færdig, når vi begynder igen til foråret.

På gensyn
OZ4AO.

Program:
Mandag den 5. januar 1959: Auktion. Tilmelding 

til formanden.
Mandag den 19. januar 1959: 7BR har lovet at for

tælle noget om 7IGY.
Mandag den 2. februar 1959: 7DR vil fortælle om 
sine eksperimenter med VFO, VFX og break in.

Afdelingen ønsker alle sine medlemmer og landets 
øvrige amatører en glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 de OZ4SG — Søren. 

AMAGER
Møderne afholdes Strandlodsvej 17, København S. 

(Hurtigbus fra Holmens bro til Lergravsvej).
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Formand: OZ7NS, Herkules Allé 2, Kastrup, tlf. 
50 26 67.

Siden sidst:
Dr ob. Nu har vi fået lagt nyt gulv i klubhuset, og 

gulvet er godt isoleret, så der skulle ikke være mu
lighed for flere kolde tæer, hvorfor jeg forventer 
stort besøg hver torsdag aften. Der er jo ulejlighed 
med at varme lokalet op, og noget har vi dog altid 
at kunne drøfte. Møder medlemmerne flittigt, vil be
styrelsen bestræbe sig for at få den gamle standard 
igen med hensyn til program på mødeaftenerne. Så 
derfor ob: lad fjernsyn og Mercur have fred for jer i 
hvertfald hver anden torsdag, så vi kan være bekendt 
at bede en eller anden god foredragsholder komme 
og fortælle os noget.

Programmet:
18. december kl. 19: Julefest.
25. december: Intet møde.
1. januar 1959: Intet møde.
8. januar: Vel mødt i det nye år i klubhuset.
15. januar: Klubaften:
22 .januar: Kaminpassiar.
29. januar: Klubaften.

Vy 73 de OZ2XU.
AARHUS

Formand: OZ7IN, I. Nielsen, Enebærvej 4, Risskov, 
tlf. 7 70 61. Næstformand: OZ6EJ, E. Jensen, Langen- 
gevej 3, Risskov. Kasserer: OZ6PM, P. Michaelsen, 
P. S. Krøyersvej 19, Højbjerg. QSL-man. OZ2LM, L. 
Melchior Petersen, Pal. Mullersvej 115. Sekretær: 
OZ8XP, E. Østergaard, P. S. Krøyersvej 12, Højbjerg.

Siden sidst:
5. nov. fortalte 9WP om sportsflyvning. Vi havde et 

par hyggelige timer og kunne sagtens have brugt et 
par stykker mere med at høre om flyveteori, naviga
tion og med at undersøge de flyveinstrumenter, 9WP 
havde taget med. 19. nov. snakkede vi convertere. 
Bl. a. så vi på 4JK’s ombyggede RF-24 enhed. Des
uden også et par hjemmestrikkede. Til slut havde vi 
en livlig diskussion om dimensionering af modtage
res afstemte kredse.

QSL ekspeditionen foregår lettest i butikken hos 
2LM (Hauge Radio), hvor også sidst udkomne Call- 
Book er fremlagt.

Første møde i 1959 bliver onsdag d. 7. jan. kl. 29,00 
i det nye lokale, VAGTELVEJ 9, HASLE, hvor vi skal 
se på lokaliteterne og finde ud af, hvad der skal æn
dres, og hvem der har lyst til at give et nap med.

Bestyrelsen sender alle ønsket om en glædelig jul 
og et godt nytår.

Vy 73 de OZ8XP.

BORNHOLM
Formand: 4LK, A. Lykkegaard Justesen, Vester

marie pr. Rønne, tlf. Tingsted 85 u. Kasserer: 4AT. 
Jensen, Teknisk skole, Østermarie.

Siden sidst:
Afd, har afholdt sin årlige generalforsamling den

5. november i klubhuset, hvor der blev valgt to nye 
bestyrelsesmedlemmer, da 4AJ og 40P ikke ønskede 
at fortsætte.

Bestyrelsen blev som følger.
Formand: 4LK, kasserer: 4AT, og 4AD.
Efter generalforsamlingen samledes man om bor

dets glæder. Der blev serveret en omgang pølser 
samt kaffe, og der var et par timers hyggeligt sam
vær, hvor samtalen gik livligt.

PS: Mødeaftnerne: som sædvanlig hveranden ons
dag. 73 4LK.

ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på

Hjertingvej kl. 20. Formand. N. C. Biohm, OZ7BE. 
Nyhavnsgade 37, Esbjerg, tlf. 3105. Kasserer: A. L. 
Wentzel, P. Skramsgade 7, Esbjerg, tlf. 2305. Næst
formand: S. B. Hansen, OZ6SB. Skolegade 70 A. Es
bjerg. Best.-medl.: F. K. Krieg, OZ3FK, Torvegade 
66. Esbjerg, tlf. 2691. Sekretær: H. Bang. OZ6BG, 
Gormsgade 66, Esbjerg.

Siden sidst:
Afdelingen har nu anskaffet en delvis køreklar sen

der, som vi er begyndt at bygge om, Antennemasten 
er rejst uden for klublokalet, og P&T har tildelt os 
kaldesignalet OZ5EBS, så alt skulle være klar til 
premiere på senderen efter juleferien.

Vor sekretær gennem snart to år, OZ1LA, har på 
grund af manglende tid måttet trække sig ud af be
styrelsen, og i stedet er OZ6BG indtrådt. Vor tak til 
ILA for det store arbejde, du har udført for afdelin
gen i den forløbne tid.

Det ny program:
Juleferie til den 14. januar, hvor vi igen mødes på 

Hjertingvej for (forhåbentlig!) at indvi den nye af
delingssender.

Vy 73 de OZ6BG.

HADERSLEV
Apropos fyringen i kakkelovnen i november OZ 

kan man næsten sige, at det lykkedes 100 °/», idet der 
udbrød brand i et tilstødende lokale. Ilden bredte sig 
til vort lokale, hvor de 15 tilstedeværende amatører, 
som var samlet til morsekursus, måtte flygte over 
hals og hoved, til alt held lykkedes det at redde alt 
indbo, uden det havde lidt skade. Branden samlede 
omkring 800—1000 tilskuere, og både „Haderslev fri
villige Brandværn", „Falck", „Zonen" og „CF-kolon- 
nen" var mødt op, så man kan næsten sige, at aldrig 
har radioamatører samlet så mange tilskuere på een 
gang, som ved branden den 11. november. Vi var dog 
uden skyld, idet der i det tilstødende lokale var an
bragt brandbart materiale ved skorstenen. Flere af 
landets aviser havde skrevet, at vi havde mistet alt 
vort radiomateriel, som stod i lokalet, hvilket vi dog 
gerne vil dementere, idet, det eneste vi mistede var 
et morsealfabet. Hi!

Foredraget den 20. november, som blev holdt af 
herr ingeniør Svend Kristiansen, var et meget lære
rigt og interessant foredrag om „STÆRKSTRØM" 
fra oldtiden til vore dage. Desværre var alt for få af 
afdelingens medlemmer mødt op. Nu kan det jo være, 
at de medlemmer, som ikke mødte, troede, at fore
draget var aflyst på grund af branden, men der var 
dog trods alt opsat et skilt ved vort lokale, hvor der 
stod. at mødet blev holdt på Seminariets øvelsesskole, 
hvor vi har fået et lokale stillet til rådighed, så længe 
vort eget lokale bliver gjort i stand. Så mød derfor 
talrigt op, næste gang der bliver afholdt foredrag.

Morsekursuset bliver afholdt hver tirsdag fra kl. 
20—22.

Haderslev afdelingen ønsker alle radioamatører i 
Danmark og det øvrige Skandinavien en glædelig 
jul og et godt nytår med håb om, at 1959 vil blive et 
godt år for radioamatører.

Vy 73 de OZ-DR 1088.

HOLBÆK
Lørdag den 22. november havde vi besøg af OZ7EU, 

der holdt foredrag om SENDERE, endvidere havde 
vi den fornøjelse at have besøg af OZ2KP og OZ2QE. 
ligeledes var der mødt nogle medlemmer fra Sorø
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afd., en rigtig fornøjelig og lærerig aften, blot havde 
det været rart. om der var mødt nogle flere af nybe
gynderne!!!

p. a. v. vy 73 OZ8HC.
HORSENS

Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S. 
Chr. Hansen, Kraghsvej 49, tlf. 2 15 67. Kasserer: 
OZ4GS, Svend Sigersted Sørensen, Borgmestervej 
58. Sekretær: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretov 
15, tlf. 2 20 96.

Månedens program:
På grund af jul og nytår ligger afdelingsarbejdet 

stille, og vore lokaler er lukkede fra 15. december 
indtil 12. januar 1959. da vi starter igen efter den sæd
vanlige plan:

Hver mandag kl. 20.00: Morsekursus.
Hver tirsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Hver onsdag kl. 20,15: Byggeaften for juniores.
Hver torsdag kl. 20,00: Klubaften (byggeaften for 

seniores).
Den 1. november afholdt vi andespil, som blev en 

stor succes med fuldt hus og livlig „handel". Efter 
spillets ophør viste 9SH nogle pragtfulde og sjove 
amerikanske farvefilm.

Derimod blev de planlagte byggeaftner for seniores 
ikke nogen succes, idet diagrammet over den fb. mod
tager, som vi havde ventet i november OZ, udeblev. 
Nu håber vi, at „noget vil vise“ sig i løbet af decem
ber måned, således at vi kan få gang også i dette 
foretagende.

Vi ønsker alle vore kammerater landet over en 
god jul og et godt og lykkeligt nytår med tak for året, 
der rinder ud.

På gensyn eller genhør i 1959.
73 fra Horsens afdelingen

de OZ3FM (sekretær).
LOLLAND-FALSTER

Trods 1. november med sen butikslukning og et 
herrens „strålende" vejr var vi 15 forsamlet til 2JE’s 
udmærkede gennemgang af modulationsformer fra 
CW til ESB. Det var en fornøjelse at konstatere, med 
hvilken interesse foredraget fulgtes.

De tilstedeværende fik hver udleveret et diagram 
over en ESB-exiter og en FM moduleret, hvor en 
varicap (spændingsafhængig kondensator) var an
vendt. Vi så en sådan, (kun få er kommet til OZ-land) 
en lille fiks tingest på størrelse med en germanium
diode.

Næste møde, der afholdes i Maribo på Nielsens ho
tel, er på grund af nytår udskudt til den 10. januar 
kl. 19,30. Vi fortsætter med emnet rævejagter.

Da der er røster fremme om teorikursus, vil jeg 
undersøge mulighederne for dette. Skulle en eller 
anden have lyst til at virke som lærer ved sådan et 
kursus, bedes han sætte sig i forbindelse med under
tegnede.

Hermed ønskes alle en rigtig glædelig jul.
73 7NA.

NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Anemonevej 10. 

Lokale: Møllervænget 3, Dyrehaven. Mødeaften:
Hver mandag kl. 20,00.

Med en tak, for året der svandt, ønskes alle med
lemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vy 73 OZ5KE.

ODENSE
Formand: OZ7W, E. Hansen, Fåborgvej 141, Fruens 

Bøge. — Lokale: Vandrerhjemmet (Kragsbjerggår- 
den), 3. min. gang fra linie 5’s stoppested ved Chr. 
Sonnesvej. — Mødeaften: Hver torsdag fra kl. 19,00— 
23,00.

NYE MEDLEMMER
7228 - N. P. Sangild, Gi'undtvigsvej 66, Herning.
7229 - Arne Villadsen, Wilh. Thomsensalle 7, Køben

havn, Valby.
7230 - Jens Tejsen Lykke, Parkvej 20, Korsør.
7231 - Bent Nielsen, Skovvej 7, Frederiksberg, Sorø.
7232 - B. Mylund Jensen, Himmerlandsvej 37, Aars.
7233 - Erik Svendsen, Toftegaardsvej 14, Asnæs.
7234 - John Roger Jensen, C. Pløyensgøta 5, Thors

havn.
7235 - Radiomath H. K. Lauritsen, Eskadrille 727,

Flyvestation Karup, Kølvrå st.
7236 - Henning Fugl, Vinkelvej 2, 2., Hjallese.
7237 - Bent Jensen, Lillemosevej 63, Lyngby.
7238 - Jens Peter Koch, Kristiandals Allé 112, Fruens

Bøge.
7239 - Kaj Jensen, Holmegaards Glasværk, Holme-

Olstrop.
7240 - Hugo Torp Larsen, Fixvej 13, Næstved.
7241 - Christian Munkholm Larsen, Nygade 10,

Asnæs.
7242 - Jørgen Lund Hansen, Sænderdræsset,

Næstved.
7243 - C. Fabrien Lauridsen, Bogøvej 4, Næstved.
7244 - Henning Balzer Nielsen, Slagelsevej 46, 1.,

Næstved.
7245 - Herluf Poul Pedersen, Havnevejen, Fejø.
7246 - Svend Aage Christensen, Centralsygehuset,

Hillerød.
7247 - Sven Borgen-Nielsen, Limfjordsvej 34,

København F.

Tidligere medlemmer:
5780 - J. Frost, Nørregade 14, Farsø.
4160 - N. J. Juhl, OZ6NJ, Frederiksalle 98, Aarhus. 
2910 - Chr. Rahe, OZ7HR, Bakkesvinget 19, Maaløv.

Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 
kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de som 
medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
1469 - OZ6K, Peter Hansen, Bjælkevangen 49, Lyng

by ex Klampenborg.
1644 - 7US, Jørgen Nielsen, Revvej 16, 1, Korsør, lo

kal.
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Siden sidst:
Torsdag 20. november holdt 7W foredrag om ræve- 

modtagere. Der var stor tilslutning til denne vellyk
kede aften, hvor man diskuterede forskellige former 
for rævemodtagere, 8NO og 3SH var også en tur ved 
tavlen for at give nogle gode tips. Aftenen sluttede 
med kaffebord og en hyggelig sludder.

Vi er nu ved at komme godt i gang i de nye loka
ler, hvor vi kan melde fuldt hus til hver mødeaften.

Morsekursus er i fuld gang, og der ventes oprettet 
teknisk kursus i januar. Interesserede bedes hurtigst 
muligt melde sig.

NB. Husk QSL-kort i afd.

Glædelig jul og godt nytår. 73 5CI.



2145 - Johan Vach. Niels Bohrs vej 46. Herning, lokal.
2412 - 8TS, Erik Hansen, Hedetoften 38, Skive, lokal.
2972 - 5OF. Ole Flensborg. Borgmesterbakken 9. Hor

sens ex Aarhus.
3415 - 3GR. Preben Gronager, Ringparken 31. 1. tv., 

Roskilde, lokal.
3489 - 7KK, K. Kirkeby, Fynsgade 79, Herning ex 

Horsens.
3540 - 1QM, Asbjørn Nielsen. Brattingborgvej 35, 

Kastrup ex Frederiksberg.
3871 - 3EO, Ejler Olesen. Guldbergsgade 5. mezz. 22 

D, København N. ex Vorbasse.
3887 - 4EV, Orla Petersen, Onsted, Odder ex Viby J.
4031 - 3SF, Greve Rasmussen, Grønnevej 253, st. tv.. 

Virum, lokal.
4080 - Frede Larsen. Straarup, Marselis Boulevard 3, 

Aarhus ex Horne F.
4115 - 9LK, Laurids Knudsen, Skrænten 118, Esbjerg 

ex Lem.
4381 - 5AX, Bj. Nørgaard Petersen. Lærkevej, Lange

sø, Nordborg, lokal.
4394 - 5CP, C. O. Petersen, Rosenvænget 3, Hillerød 

ex Frederikssund.
4495 - 8KA, Knud Aage Hansen, Vølundsgade 24, 

Sønderborg, lokal.
4814 - 2HO, A. W, Hoffmann, Fuglsigvej 17, Hjørring 

ex Ilbro.
4819 - 1HL, H. Langsekwager, Løvspringvej 1 a, 1., 

Charlottenlund ex Vanløse.
4829 - 2JP, Jens Peter Hovalt, Skovbrynet 44, Ran

ders, lokal.
5004 - 7VH, L. V. Hansen, KTG KMP/4 STGR, Hø- 

velte ex Ryvangen.
5226 - OY2A, Jacob Apol, Vardabu, Thorshavn, lokal.
5343 - 8EV, Erik Væver, Nellikevej 44, Kolding, lokal.
5401 - 1FB, Hans W. Poulsen, Aalborgvej 7, Sæby ex 

Aarhus.
5410 - 8JX, John J. Petersen, Holck Wintherfeldtsalle 

7, Hellerup ex Frederiksberg.
5488 - Harry Nielsen, Højskolehjemmet, Struer ex 

Nørre Snede.
5560 - Anker Sørensen, Sommerlyst 4, Holstebro, lo

kal.
5645 - 6FN, Kurt Flemming Nielsen, Mellemmarks
vej 6, Glostrup ex Frederiksberg.
5690 - 3VI, Vagn Juvald, Baldersgade 4, 2., Køben

havn N. ex København NV.
5712 - 70F, Jørgen R. Hansen, Haandværkerhøjsko- 

len, Haslev ex Silkeborg.
5785 - 4ZO, Hans Jensen, Møllevangen 49, Slagelse, 

lokal.
5910 - 8EA, Erik Andersen, Kommuneskolen, Faster- 

holt ex Hjortshøj.
6188 - 6BL, Bent Laursen, Rektorparken 1, Værelse 

207, København SV. ex København S.
6266 - Frede Petersen, Haldagerlille, Fuglebjerg ex 

Sorø.
6319 - 1LA, Aage Lauridsen, Villa „Nåda“, Uglvigs- 

vej 2, Sædding Strand, Esbjerg, lokal.
6455 - 3BG, Børge Fogh, Farsundsvej 6, Aarhus, lok.
6465 - Carl Mårtens, c/o hr. Voigt, Kastanievej 7, Aar, 

hus, lokal.
6467 - Carl Danielsen, Fjellerup, Tranehuse ex Ran

ders.
6494 - 9EK, Egon Krage, Strandvejen, Tornby J. ex 

Skagen.
6539 - 8KG, Karl Gunnar Jørgensen, „Stensager1, 

Sdr. Vium ex Hemmet.
6565 - Kaj Christensen, Torvet 22, Ribe ex Søby-Ærø.
6638 - 5PU, KPE 398661, Krickhahn, Dep/Bt. Radar

værkstedet, Hvorup. Kaserne. Nørresundby ex 
København K.

6649 - SAR. Arne Agergaard Kristensen. 369460 Kri
stensen. 2 Tgbtn. 1. Rkdkp.. Langelandsgades 
Kaserne. Aarhus ex Brabrand.

6778 - H. Thorsgaard Nielsen. Roum. Møldrup ex Ho
bro.

6841 - Eiler Christensen. Hadsten Alle 23. Kastrup 
ex København K.

6866 - Hørring Nielsen. Kornagervej 13. Lyngby, lo
kal.

6936 - Anders Chr. Andersen. Østhimmerlands Ung
domsskole, Bælum ex Vægger.

7036 - Preben Findalen. Stenløsevej 211. Hjallese ex 
Sindal.

7058 - P. Søndergaard, Allegade 13, Frederiksværk ex 
Næstved.

7209 - K. Andersen. V. H. Sekt. 2. Flyverskolen, 
Skrydstrup. Vojens ex Ballerup.

O z
Tidsskri f t  for kortbølgeamatorer

udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) 

stiftet 15. august 1927.
Adr.: Postb. 79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)

Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh., 
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof). 
Ansvarsh.: Arne Christiansen, Gyldenstenvej 10, Oden
se, tlf. 11 23 35. (Hertil sendes alt øvrige stof senest den 
1. i måneden).

Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, 
Kbhvn. S., tlf. Amager 3661 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI. 
Hasseris, Alborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretorv 15, Hor
sens, tlf. 2 20 96.
Sekretær: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 
201, Kbhvn. N. V., tlf. Søborg 4587.

Medlemmer af  kreds 1:  København med omegnsdi
strikter.

OZ5RO, O. Blavnsfeldt, Frederiksborgvej 201, Kbhvn. 
N. V., tlf. Søborg 4587.
OZ2KP, K. Staack-Petersen, Risbjerggaardsallé 63, 
Hvidovre, tlf. 78 06 67.
OZ7EU, P. Størner, Huldbergs Allé 8, Kbhvn., Søborg, 
tlf. 98 13 01.

Medlemmer af  kreds 2:  Sjælland - København med 
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm, 
Færøerne og Grønland.

OZ5GB, G. Bruun, Kattehalevej 7, Birkerød, tlf 686 
lokal 103 (dag).
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.

Medlemmer af  kreds 3:  Fyn med omliggende øer. 
OZ7W, E. Hansen, Faaborgvej 141, Fruens Bøge.

Medlemmer af  kreds 4:Jylland,Læsø,SamsøogAnholt.
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.

2 20 96.
OZ3FL, O. Havn Eriksen, Skolevej 11, Aalborg, tlf.
3 21 29.
OZ2NU, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg, 
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4. 
OZ8JM, J. Bei'g Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. 
(dag) 6111.

Traff ic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg. 

Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111, 
Randers.

QSL-centralen:
EDRs QSL-central, Postbox 335, Aaborg.

Annoncemanager:
Amatørannoncer: OZ3FM, Nørretorv 15. Horsens, tlf.
2 20 96.
Øvrige annoncer: OZ6PA, P. Andersen, Peder Lykkes
vej 15, Kbhvn. S, tlf. Amager 3664 v.

Txykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. 
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde

angivelse.
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Vedrørende amatør-radiosendetilladelser

Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 
over de i oktober måned d. å. skete ændringer vedrørende amatør
radiosendetilladelser.

Nye tilladelser:

B OZ2GB, Vagn Harly Andreasen, Porsevænget 53, Lyngby.
C OZ2MO, Clifford Armytage Mogensen, c/o fru Drewsen, Set.
Hansgade 1, II, København N.

B OZ5ESB, E. D. R., Esbjerg afdeling, „Det gamle Soldater- 
hjem“, Hjertingvejen, Esbjerg.

Ansvarshavende:
OZ6SB, 6582, Sven B. Hansen, Skolegade 70 A, Esbjerg.

A OZ7MA, 4261, Arne Richard Pedersen, „Hjemly“, Brobyværk. 
B OZ8EO, Jens Erik Overgaard, Markedsgade 41, Randers.

Inddragelse:

A OX3IGY, A. Pedersen, Godhavn. (nu OZ7MA).

VEDTÆGTSÆNDRING TIL INDKLÆBNING
På EDR,s generalforsamling i Odense 1958 blev 

nedenstående vedtægtsændring foreslået og vedtaget: 
I § 12 blev „Kreds 1: København (lokalportoområ- 

det)“ ændret til:
Kreds 1: København (det københavnske postom

råde omfattende posthusene i København 
og på Frederiksberg, for hvilke postadres
sen er København med tilføjelse af di
striktangivelse samt følgende posthuse: 
Bagsværd, Ballerup, Brøndby Strand, 
Brønshøj, Charlottenlund, Dragør, Gen
tofte, Glostrup, Hareskov, Hellerup, Her
lev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampen- 
borg, Lyngby, Nærum, Skodsborg, Skov
lunde, Springforbi, St. Magleby, Søborg, 
Vanløse, Vedbæk og Virum).

På grund af forskellige forhold er det i år umuligt 

for os at få den efterhånden ret store julepost ekspe

deret. Vi vil derfor gerne gennem OZ sende alle vore 

kb. venner ønsket om en rigtig god jul og et godt og 

lykkeligt nytår, med tak for alt godt i 1958.

Vy 73

Rikke, OZ8YL, og Emil, OZ3FM.


