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Efter Geneve
Resultatet af den internationale telekom
munikationskonference i Geneve var af alle
danske radioamatører imødeset med bange
anelser.
Efter bedste evne havde Europas amatører
sluttet op i en enig front, men det var
ingen hemmelighed, at amatørerne i virkelig
heden stod magtesløse og uden indflydelse på
sagernes udvikling.
Vi danske radioamatører ønskede ikke at
svigte det internationale samarbejde på dette
punkt, men vi forstod tidligt, at vor indflydel
se ikke kunne ske i korridorerne i Geneve,
men at det var naturligt, at vort eget P & T
måtte søge at beskytte vore interesser, såvel
som det ville beskytte andre danske radio
tjenester.
Det må siges, at forståelsen heraf var gan
ske selvfølgelig i Generaldirektoratet, og vi
kunne så kun afvente resultatet af de „stores"
beslutninger.

Da vi herhjemme erfarede, at afdelingschef,
civilingeniør
Gunnar Pedersen var blevet
valgt til formand for frekvensfordelingskom
missionen, steg vore forhåbninger, og vi vid
ste nu sagen i de bedste hænder.
Vi kender nu og kan glæde os over Genevekonferencens resultater, og alverdens radio
amatører kan ånde lettet op. Vore rettigheder
er stort set bevarede, og i en årrække frem
over kan radioamatørerne glæde sig over
gunstige arbejdsbetingelser.
Fra alle danske radioamatører skal i dag
lyde et hjerteligt tak til embedsmændene i
Generaldirektoratet for Post- og Telegraf
væsenet, som så udmærket har varetaget vore
interesser, og både afdelingschef Gunnar Pe
dersen og kontorchef Børge Nielsen har i
denne sag, som så ofte før bevist, at også
radioamatørerne kan nyde godt af deres ar
bejdsindsats og indflydelse.
OZ6PA, formand for EDR.

Ny redaktør af OZ
Da OZs hovedredaktør gennem de senere
år, Arne Christiansen, Odense, 1. marts til
træder en ny stilling i København, bortfalder
ordningen med en bladteknisk redaktør „i
huset", hvor OZ trykkes, og fra 1. marts over
tages redaktionen efter beslutning i HB af
formanden, OZ6PA.
Det er af vigtighed for alle, som leverer
stof og meddelelser til OZ, at de omgående
noterer sig hovedredaktionens nye adresse,

der gælder fra det øjeblik, dette nummer af
OZ er udkommet:
OZ6PA, Poul Andersen,
Peder Lykkesvej 15,
København S.
Hertil sendes fra nu af alt materiale ved
rørende OZ, ligesom alle henvendelser angå
ende redaktionelle forhold sker til OZ6PA.
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Forudsigelse af brugbare frekvenser
til DX-forbindelser (I)
Om begrebet laveste brugbare frekvens
Af OZ1QM, K. A. Nielsen.
A. Indledning.
Med det kendskab til ionosfæren, som
videnskaben efterhånden har lagt i hænderne
på kortbølgefolk, professionelle som amatører,
er man i stand til under normale forhold med
god nøjagtighed at forudsige, hvilke frekven
ser der kan være brugbare til forbindelse
mellem to kortbølgestationer på et givet tids
punkt. OZ har allerede for adskillige år siden
benyttet sig af denne viden ved at bringe de
velkendte forudsigelser hver måned. Disse
forudsigelser er imidlertid udelukkende an
givelse af den øvre grænse for de frekvenser,
der kan være tale om at bruge for de pågæl
dende forbindelser. Det kan meget vel være,
at man overhovedet ikke kan få forbindelse
i store dele af døgnet på de frekvenser, som
skemaet angiver. Men det har skemaet heller
ikke lovet. Det har kun lovet, at hvis der
overhovedet findes nogen brugbar frekvens
for forbindelse til et bestemt område af jor
den på et givet tidspunkt, ja så skal denne
brugbare frekvens i hvert fald være lavere
end den frekvens (eventuelt lig med) skemaet
angiver. OZ9SN gør utvivlsomt et stort arbej
de hver måned med at regne skemaet ud, og
det fortjener derfor at blive brugt rigtigt.
Hvis man finder, at det ikke stemmer overens
med virkeligheden, så er det altså ens egen
fejl, fordi man lægger det påstande i munden,
som det aldrig har sagt. Som det vil fremgå
af det følgende, kan 9SN’s skema være en
uvurderlig hjælp til at forudsige, hvornår
man kan få forbindelse med et bestemt land,
og hvilken frekvens man skal bruge. Men
inden det bliver muligt, må man vide en del
mere. Denne epistel handler om dette mere,
man skal vide.
Den er ikke henvendt til den erfarne DXmand, som kender sine bånd ud og ind, og
som fra dag til dag kan følge med i båndenes
svingende egenskaber, og som derfor nøjag
tigt ved, hvornår han under normale forhold
kan få forbindelse med de forskellige egne af
jorden. Den er derimod henvendt til den, som
ikke har så megen tid til rådighed på DXsportens jagtmarker, og som derfor ikke kan
følge med i båndenes skiftende egenskaber,
eller til DX-begynderen, som, håber jeg, ved
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hjælp af de efterfølgende betragtninger vil
blive i stand til at hamle op med den erfarne
DX-mand på eet punkt: Hvornår kan jeg få
forbindelse med de fjerne lande, og på hvil
ken frekvens.
Emnet om forudsigelse af brugbare arbejdsfrekvenser er behandlet ret indgående i „Elementary Manuel of Radio Propagation“ ud
givet af „National Bureau of Standards" i
USA. Hvis nogen skulle føle lyst til at for
dybe sig yderligere i problemerne, kan den
anbefales på det varmeste. I denne epistel
har jeg forenklet problemerne noget, samtidig
med at ovennævnte bogs praktiske anvisnin
ger og kurver er konkretiseret til et par ske
maer, som sammen med OZ’s forudsigelser vil
give DX-interesserede gode muligheder for at
vælge det bedste tidspunkt og den bedste fre
kvens til deres langdistanceforbindelser.
Men først noget teori.
B. Ionosfærens ioniserede lag.
Ionosfæren er den del af jordens lufthav,
som indeholder de ioniserede lag, der har be
tydning for radiobølgernes udbredelse. Disse
lag kan deles i to grupper:
1. De reflekterende lag.
2. Det absorberende lag.
Karakteristisk for begge grupper er, at de
dannes ved bestråling af solens ultraviolette
lys, men dermed hører også lighedspunkterne
op.
C. De reflekterende lag bestemmer en
maksimalt brugbar frekvens (MUF).
De reflekterende lag er de såkaldte E, Fi
og F2 lag. E-laget ligger nærmest jorden i en
højde af ca. 100 km, medens F-lagenes højde
varierer mellem 250 og 450 km. Disse lag er
positive faktorer for de korte bølgers ud
bredelse, idet de under visse forudsætninger
er i stand til at afbøje radiobølgerne, således
at det bliver muligt at sende signaler til store
afstande. Det er velkendt fra håndbogen og
fra OZ, at ionisationsgraden i disse lag be
stemmer en øvre grænse for frekvensen af de
radiobølger, der kan reflekteres fra lagene.

Bruger man en højere frekvens end denne
grænsefrekvens, forsvinder radiobølgerne ud
i verdensrummet, uanset hvor kraftig en sen
der man bruger, medens alle frekvenser lave
re end denne grænsefrekvens reflekteres til
bage til jorden og derfor får mulighed for at
udbrede sig over store afstande. Det er også
velkendt, at disse grænsefrekvenser varierer
med klokkeslet og årstid og forbindelsesret
ning. Maksimalfrekvenserne (MUF’erne) gen
gives hver måned, som sagt, i OZ som forud
sigelse for den kommende måned. Ved hjælp
af dette MUF-skema kan man altså forudsige,
hvilken højeste amatørfrekvens, der kan være
brugbar for kortbølgeforbindelse med et givet
land på et givet klokkeslet.
D. Det absorberende lag bestemmer en
laveste brugbar frekvens (LUHF).
Imidlertid findes der også en nedre grænse
for de frekvenser, der kan være brugbare for
en given forbindelse, og denne nedre grænse
bestemmes først og fremmest af den anden
gruppe af de ioniserede lag, nemlig det ab
sorberende. Dette lag ligger nærmest jorden,
under E-laget, og benævnes D-laget. D-laget
er en negativ faktor for de korte bølgers ud
bredelse, idet det har samme virkning på
radiobølgerne, som tåge har på lysbølger. En
cigaretglød kan i mørke og klart vejr ses på
flere kilometers afstand, medens lyset fra en
kraftig projektør fuldstændig absorberes af
en tæt tåge. På samme måde kan V2 Watt
række mange tusinde kilometer, når D-lagets
absorbtionsevne er ringe, medens mange tu
sinde Watt ingen steder rækker, når D-lagets
absorbtion er størst. D-laget dannes, som tid
ligere nævnt, ved bestråling med solens ultraviolette lys, og dets variation med klokkeslet
og årstid er ganske simpel og let overskuelig:
Om natten er absorbtionen 0, men kort før
solopgang dannes D-laget. Ved middagstid,
når solen står højst på himlen, er absorbtio
nen størst, hvorefter den aftager jævnt hele
eftermiddagen for kort efter solnedgang at
blive 0 igen. Med årstidernes skiften varierer
D-lagets absorbtionsevne også, idet absorb
tionen kl. 12 middag er størst ved midsommer
og lavest ved midvinter nord og syd for ven
dekredsene.

Fig. 1.

I fig. 1 er vist et kort over D-lagets absorb
tionsevne i juni måned. På en globus ville de
fleste af de viste kurver være cirkler, men
fordi de er projiceret ned på et plant stykke
papir, har de antaget de mærkelige former.
Bemærk, at på vore breddegrader (60 N) bli
ver absorbtionen i juni måned aldrig 0, fordi
nætterne er lyse. Solens stråler når altid Dlaget. Kortet er ikke et udtryk for absorbtio
nens størrelse, men snarere et udtryk for Dlagets tæthed, og tallene på kurverne kaldes
absorbtionsindextal.
Absorbtionens størrelse er stærkt frekvens
afhængig. Hvis f. eks. en radiobølge med fre
kvensen 30 mes dæmpes 1 db ved passage af
det absorberende lag, så vil en radiobølge
med en frekvens på 3 mes dæmpes 94 db ved
passage af det samme lag ad den samme rute
på samme tidspunkt.
Afhængigheden mellem frekvensen og ab
sorbtionsfaktoren S er vist i tabel 1. Det ses,
at absorbtionen stiger meget stærkt med af
tagende frekvens. Netop denne omstændighed
bevirker, at D-laget bestemmer en nedre
grænse for de frekvenser, der kan være brug
bare til en given kortbølgeforbindelse med et
givet sende- og modtageagregat.
E.
Arbejdsfrekvensen må ligge mellem øvre
og nederste grænsefrekvens. (MUF og LUHF).
Vi har nu set, at der findes en øvre og en
nedre grænse for de frekvenser, der kan bru
ges til forbindelse mellem to punkter på jor
den på et givet tidspunkt. En brugbar arbejdsfrekvens må altså ligge mellem disse to

Tabel I
Sammenhæng mellem frekvens og absorbtionsfaktor S
mes
S

3 4 5 6 8 10
94 50 32 23 13 8,3

12 15 20 25
6,2 4,0 2,3 1,5

30

40

50

1,08

0,62

10,28
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feltstyrke på modtagestedet kun vil være et
spørgsmål om at anvende en tilstrækkelig
kraftig sender, afhængig af afstanden. For
mel (1) bliver nemlig simpelt hen
A =B, idet SK var 0.
Her bliver altså ingen frekvensafhængig
hed, og den lavest brugbare frekvens bliver
teoretisk uendelig lille. Skal man f. eks. i en
afstand af 4000 km have en feltstyrke på 20
db over i microvolt, ja så ser man af tabel 2,
at 60 W netop giver 20 db over en microvolt,
når D er 4000 km. Skulle man have brugt en
feltstyrke på 32 db over 1 microvolt, måtte
man benytte en sender, som var 12 db kraf
tigere, svarende til ca. 1000 Watt, eller en
retningsantenne, hvis gain over en dipol var
12 db.
Først i det øjeblik, der findes absorberende
lag
undervejs,
kommer
frekvensafhængig
heden ind i billedet, idet SK i formel (1) da
ikke længere er 0. I størrelsen SK er det S,
absorbtionsfaktoren, som er frekvensafhængig
(tabel 1 , medens K var afhængig af D-lagets
tæthed. Lad os tage et eksempel: Afstanden
D mellem sender og modtager er 4000 km.
Vi ønsker på modtagestedet en feltstyrke på
10 db over 1 microvolt, altså A = 10. Med
60 W udstrålet effekt bliver B i afstand 4000
km (tabel 2) 20 db over 1 microvolt. Sættes
K f. eks. til 1, får vi, idet formel (1)
(1) A = B - SK omskrives til

grænseværdier (MUF og LUHF). Imidlertid
er det ikke givet, at den øvre grænsefrekvens
ligger over den nederste i alle tilfælde, og
det er da indlysende, at i disse tilfælde, hvor
den lavest brugbare frekvens ligger over den
højest brugbare, findes der ingen arbejdsfrekvens, og forbindelse er da udelukket,
hvilken frekvens man så end vælger indenfor
kortbølgeområdet.
Der
skal
senere
vises
eksempler herpå.
F. Feltstyrkeformel. Simple eks.
på beregning af LUHF.
I spørgsmålet om at finde brugbare arbejdsfrekvenser vil vi først betragte absorb
tionsproblemet for senere at sammenholde
LUFIF- og MUF-skemaerne.
Problemet om absorbtionens betydning kan
opstilles i fig. feltstyrkeformel
(1) A = B - SK.
Den siger blot, at på modtagestedet vil
radiobølgerne fra senderen, efter at have pas
seret det absorberende lag, frembringe en
feltstyrke A (målt i db over 1 microvolt), som
er lig med den feltstyrke B, også målt i db
over 1 microvolt, som senderen ville have
frembragt på modtagestedet, hvis der ingen
absorbtion havde været, minus det, som er
blevet væk undervejs ved absorbtion, nemlig
størrelsen SK (målt i db).
Man forudsætter altså åbenbart her, at
hele tabet undervejs fremkommer ved ab
sorbtion. I virkeligheden sker der også tab
ved hver reflektion, men disse tab anses for at
være så små og ubestemmelige, at vi i det fig.
vil se bort fra dem.
A var senderens virkelige feltstyrke på
modtagestedet. Skal vi kunne modtage sende
ren tilfredsstillende, er der naturligvis en
grænse for, hvor lille denne feltstyrke kan
være, afhængig af f. eks. den anvendte mod
tager og af støjen på stedet.
B, senderens uabsorberede feltstyrke, vil
selvfølgelig afhænge af afstanden mellem
sender og modtager. B’s afhængighed af af
standen D er vist i tabel 2 for 60 W udstrålet
effekt (hvorved jeg vil forstå 60 Watt output
tilført en dipol). Hvis der ikke findes absorbe
rende lag mellem sender og modtager, vil
man se, at spørgsmålet om at få en brugbar

Fra tabel 1 over S’s afhængighed af fre
kvensen finder vi, at der til S = 10 svarer en
frekvens på ca. 9 mcs. Bliver frekvensen la
vere end 9 mcs, vokser S, hvorved feltstyrken
A på modtagestedet falder under den ønskede
værdi. Anvendes en frekvens over 9 mcs, vok
ser feltstyrken derimod. For den ønskede
værdi af A er 9 mcs altså den laveste brug
bare frekvens, når absorbtionen har en sådan
størrelse, at K er 1. Med andre ord: Når A og
B er givne, kan man af formel (2), hvis man
kan beregne K, finde den til S svarende lave
ste brugbare frekvens. Bøgerne angiver en
forholdsvis enkel metode til beregning af K.

Tabel 2
Uabsorberet feltstyrke B for 60 W udstrålet effekt
Afstand i
1000 km
B i db
over 1 μ V
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0,1 0,2 0,4 0,6

1,0

41 40 38 37
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2,0 4,0 6,0 10,0 20,0 40,0
28 20 15 9 0 -^9

Fig. 3.

G. Beregning af K. nordlysområdernes
indflydelse.
K beregnes ved hjælp af et kort over absorbtionsindextal, hvoraf eet er vist i fig. 1
for juni måned, og et tilhørende nonogram,
fig. 3. På kortet afmærker man sender og
modtager og aflæser absorbtionsindextallene
K1 og K2 for henholdsvis sender og modtager.
Man finder dernæst summen K1 + K2 af de
to indextal. Ved hjælp af nonogrammet i fig.
3 finder man den til Ki + K2 svarende værdi
af K, idet den i nonogrammet anvendte af
stand D er længden af den del af transmis
sionvejen, der ligger i dagslys. Lad os tage et
eksempel: Beregn K for forbindelsen OZ—HS
i juni måned kl. 12 dansk tid. OZ ligger på 55
gr. N og HS på 15 gr. N. Tidsforskellen er 6
timer, således at kl. er 18 i Siam, når den er
12 i OZ. På fig. 1 findes Ki og K2 for hen
holdsvis OZ og HS (ved at aflæse tallene på
de nærmestliggende kurver) til 0,8 og 0,2.
Ki + K2 er da 1,0. Ved hjælp af nonogram
met i fig. 3 finder vi K ved at forlænge for
bindelseslinien mellem Ki + K2 og afstanden
D’, indtil den rammer K-skalaen længst til
venstre. D’ er i dette tilfælde, hvor hele trans
missionsvejen ligger i dagslys, lig afstanden
mellem OZ og HS, nemlig 8700 km. Man fin
der K til at være 5. Når man har fundet K,

kan man som beskrevet i slutningen af afsnit
F let beregne den tilhørende værdi af LUHF,
når man kender sin senders udstrålede
effekt og kravene til feltstyrken på modtage
stedet. Denne metode gælder for afstande
over 3000 km. Imidlertid indtræder i visse til
fælde en yderligere komplikation til bereg
ningen af K. Dette sker, når transmissions
vejen
passerer
nordlysområderne
omkring
jordens poler. I disse områder finder en stor
absorbtion sted, hidrørende fra de elektriske
partikler, udslynget fra solen, som jordens
magnetfelt samler her. Karakteristisk for
denne absorbtion er, at den er konstant år
og dag, idet den ikke hidrører fra solens
ultraviolette stråling. Når man har mistanke
om, at transmissionsvejen kommer i nær
heden af nordlysområderne, må man tegne
ruten op på et kort eller en globus, således at
man kan finde det punkt, hvor transmissions
vejen kommer nærmest de to „nordlyspoler“,
beliggende på 79 gr. N, 70 gr. W og på 79 gr.
S, 110 gr. E. Når dette punkt er bestemt, fin
der man den korteste afstand til den nærme
ste „nordlyspol“, og derefter kan man af kur
ven i fig. 4 finde den tilhørende værdi, hvor
med K skal forøges, inden man kan beregne
LUHF. Den omstændighed, at der findes
nordlysområder, hvor K og dermed LUHF
forhøjes, bevirker at forbindelser fra OZ til
visse dele af kloden besværliggøres, i hvert
fald på de lavere frekvenser. Dette gælder f.
eks. store dele af Stillehavet, hvor radiobøl
gerne jo skal passere nordlysområdet. Det
samme gælder forbindelser til Grønland og
dele af Nordamerika eller det fjerne Østen.
H. Kravene til feltstyrken A på
modtagestedet. Støjområder.
I det foregående så vi, hvorledes K kunne
beregnes for afstande over 3000 km. Man kan
også beregne K for mindre afstande, men jeg
har ikke set mig i stand til at beregne de til
hørende værdier af LUHF, fordi det kræver
tilstedeværelsen af MUF-kort. Når K er fun
det for de store afstande, mangler der kun
een ting, inden LUHF kan beregnes af formel
(2 , nemlig at fastlægge kravene til den øn
skede feltstyrke A på modtagerstedet. Man
kan her geråde i en voldsom diskussion. Det
er klart, at hvis modtageren er et krystalap
parat, så skal senderen kunne frembringe en
så stor feltstyrke på modtagestedet, at denne
ufølsomme modtager kan opfange signalerne.
Man får her en meget høj værdi af LUHF.
Bruger man derimod en meget følsom mod
tager, kan feltstyrken sættes tilsvarende ned,
hvorved man får en meget lavere værdi af
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LUHF. Med andre ord, kender man modtage
rens følsomhed, må man vælge A så stor, at
modtageren kan opfange signalet. I den ide
elle modtager er det imidlertid den atmos
færiske støj, som sætter grænsen for, hvor
svage signaler der kan modtages. Kravene
til feltstyrken A bliver i dette tilfælde, at
signalet skal overstige den atmosfæriske støj
på modtagestedet med så mange db, at man
får en tilfredsstillende modtagning. Skal man
lave en generel beregning af LUHF for for
bindelse mellem to punkter på jorden, vil det
være naturligt, at man lader modtagerens
egenskaber ude af betragtning. Vi amatører
kender jo ikke noget til de modtagere, der
skal opfatte vore signaler. Det bliver dermed
i første omgang den atmosfæriske støj på
modtagestedet, som bliver afgørende for, hvor
stor feltstyrken A skal være, idet vi også ser
bort fra, at modtageantennen kan være en
retningsantenne, som kan forbedre forholdet
mellem støj og signal.
Jorden er inddelt i støjområder, og groft
kan man sige, at jo nærmere modtagestedet
ligger ækvator, desto større er den atmos
færiske støj, idet den antages at hidrøre fra
tropiske uvejr. Der findes 5 støjområder, be
nævnt 1 til 5, hvor 5 er det mest støjfulde.
Danmark ligger f. eks. på grænsen mellem
områderne 1 og 2, medens Belgisk Kongo lig
ger i område 5 Indenfor hvert støjområde
kan man fastlægge den laveste værdi af A,
som giver en brugbar forbindelse. Denne vær
di kaldes den fornødne feltstyrke. Nu er det
imidlertid sådan, at den fornødne feltstyrke
inden for hvert støj område varierer med
klokkeslet og årstid og den anvendte fre
kvens. F. eks. stilles der i støjområde 2 større
krav til feltstyrken kl. 20 end kl. 12, ligesom
et signal på 20 mcs kræver en mindre felt
styrke end et signal på 10 mcs. Det vil føre for
vidt at uddebattere dette emne, men man ser,
at det gamle telegrafistord om, „at hvis man
kan høre en station, så kan man også få for
bindelse med den“, ikke passer. Vedkommen
de station kunne jo være placeret i et støjfyldt område, mens man selv sidder i et støjfattigt område. Alt dette medfører, at en del
forskellige variable størrelser (frekvens, klok
keslet, årstid) skal passes sammen for at give
en brugbar værdi af LUHF. Når en sådan
værdi af LUHF er fundet, har man stiltiende
forudsat, at der ikke findes generende statio
ner på frekvensen.
J. 2 LUHF-skemaer, beregnet efter
amatørforhold.
Det er så heldigt, at „Elementary Manuel
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o. R. P.“ indeholder kurver, som sammensæt
ter alle de i afsnit H nævnte variable størrel
ser, så at man af disse kurver kan beregne
LUHF direkte (baseret på formel 2, men uden
at man behøver at anvende formlen), når man
kender senderens udstrålede effekt og mod
tagerens beliggenhed (støj område) samt K til
de tidspunkter, man vil finde LUHF for.
Jeg har fremstillet et par skemaer over
LUHF for de mest gængse DX-forbindelser,
nemlig de, der er forudsigelser for i OZ.
Skema 1 er baseret på tankegangen i afsnit H,
og det er altså et skema, hvori angives de
laveste frekvenser, som for de pågældende
forbindelser og klokkeslet giver et brugbart
forhold mellem signal og atmosfærisk støj
på modtagestedet.
Følgende danner grundlag for skema 1:
Udstrålet effekt 60 Watt (60 Watt output til
en dipol). Feltstyrken A på modtagestedet:
Den feltstyrke, som efter professionelle tale
måder giver en netop brugbar (barely accep
table) CW-forbindelse. Det er med andre ord
absolut minimumskrav, der er stillet. Egent
lig gælder skemaet kun for forbindelser fra
OZ til de pågældende områder og ikke om
vendt, idet man burde regne støjen i OZ-land
med. Hertil er kun at sige, at vi bor i et af de
mest støjfattige områder, således at man med
sindsro kan tillade sig kun at regne den ene
vej.
Imidlertid kunne man også tænke sig at
lave et LUHF-skema, hvori var angivet de
laveste frekvenser, som med 60 W udstrålet
effekt ville give en gennem skemaet konstant
feltstyrke. Man ville herved blive i stand til
at danne sig et overblik over feltstyrkens va
riation, hvilket skema 1 absolut ikke giver
mulighed for, idet kravene til feltstyrkens
absolutte størrelse f. eks. var afhængig af
frekvensen, klokkeslettet og støjområde.
Skema 2 er et sådant skema, lavet efter fig.
forudsætninger: Udstrålet effekt 60 Watts.
Feltstyrken A på modtagestedet 5 db under
1 mikrovolt. Hvorfor nu netop denne værdi?
Jo, i støjområde 3 (et middelstøj område) kræ
ves iflg. bøgerne 20 db over 1 mikrovolt i
gennemsnit for en fuldt ud brugbar telefoni
forbindelse. En „barely acceptable" CW-for
bindelse angives at ligge 25 db herunder, altså
5 db under 1 microvolt. Man skal altså på
modtagestedet have en modtager med en føl
somhed på ½ mikrovolt, men sådanne findes
også. Bortset fra at valget af A er foretaget i
støjområde 3, er der intet hensyn taget til
støj områderne og de øvrige i afsnit H omtalte
forhold.
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Ved hjælp af formel (2), hvor A altså sættes
til 5, har jeg beregnet skema 2.
Når man sammenligner de to skemaer, ser
man, at LUHF’erne i skema 1 ligger langt
under LUHF’erne i skema 2. En undtagelse
herfra
er
de
støjfyldte
områders
lave
LUHF’er, f. eks. VQ4, hvor åbenbart 5 db
under 1 mikrovolt er for lidt til at overdøve
den atmosfæriske støj på stedet på de lave
frekvenser.
I begge LUHF-skemaer er medtaget for
bindelser til VK ad den lange vej i retning
250 grader. Denne vej er i hvert fald en stor
del af året åben. Der findes ikke MUF-forudsigelser for denne vej, men rent absorb
tionsmæssigt synes forår og efterår at være
bedst, og der er et tydeligt minimum i LUHF
kl. 8 om morgenen. Der er kun medtaget for
middagen, idet eftermiddagens LUHF’er er
svære og ubestemmelige at beregne, og des
uden synes at ligge meget højt.
K. Eksempler på fastlæggelse af
brugbare arbejdsfrekvenser.
Man kan nu prøve ved hjælp af skema 1
og 2 og forudsigelserne fra OZ at beregne
brugbare arbejdsfrekvenser for nogle karak
teristiske forbindelser. Det erindres fra det
foregående, at en brugbar arbejdsfrekvens
skulle være lavere end den højest brugbare
(MUF) og højere end den lavest brugbare
frekvens (LUHF).
Eks. 1:
Vi vil angive de brugbare arbejdsfrekven
ser for 60 W udstrålet effekt for forbindelser
til Japan i juni 59. Fra OZ finder vi MUF for
juni 59 og fra skema 1 og 2 finder vi LUHF
1 og LUHF 2. De er alle opført i nedenstående
lille skema.
På basis af dette lille skema kan man lave
en tegning, hvor grænsefrekvensernes varia
tion med tiden er vist som kurver.
Af denne tegning vil det let fremgå, hvilke
muligheder der er for forbindelse. De skrave
rede områder indeholder de frekvenser, som
er brugbare til forbindelserne på de tilsvaren
de tidspunkter. Skraveringen er altså fore
taget på de steder, hvor LUHF 1-kurven lig-

Frekvens

ger under MUF-kurven. Den dobbelte skra
vering er foretaget der, hvor både LUHF 1
og 2 ligger under MUF. Kl. 16 ser man, at
frekvenser mellem 11 og 14 mcs kan bruges,
men da vi vil indskrænke os til at tænke på
vore egne amatørområder (hvortil MUF’erne
i OZ iøvrigt også er indskrænket), ser vi, at
kun 14 mcs-båndet kan komme på tale. Og
det endda kun i nogle af døgnets timer. Kl.
00—04 er 14 mes brugbart, men feltstyrken
er langt under V2 mikrovolt, da LUHF 2 lig
ger langt over MUF. Kl. 04—12 findes ingen
brugbar frekvens. Kl. 12—14 er der igen mu
lighed på 14 mes, men feltstyrken overstiger
kun V2 mikrovolt i tidsrummet 16—20,30,
hvor LUHF 2 ligger under MUF. Det bedste
tidspunkt for forbindelsg er tydeligvis kl. 18,
hvor feltstyrken er størst.
Eks. 2:
Find de brugbare arbejdsfrekvenser for
forbindelse til Japan i september 1959.
På basis af skemaet laver vi en tegning
som i eksempel 1.
Lad os først se på, hvilke muligheder teg
ningen umiddelbart byder på. Kl. 00—04:
Ingen arbejdsfrekvenser. 04—06 er 14 mcs
brugbar, men kun lille feltstyrke. 06—10 er
både 14 og 21 mes brugbar, hvoraf dog kun
21 mcs giver en feltstyrke over ½ microvolt.
10—14 er 28,21 og 14 mes brugbar, hvor man
dog kun skal vente svage signaler på 14 mes.
14—16 er 21 og 14 mcs brugbar, begge med
signaler over ½ microvolt. 16—24 er 14 mcs
brugbar med god signalstyrke. 18,15—22,00
skulle 7 mes også være brugbar, men kun
med ringe signalstyrke.
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Eks. 3:
Find de brugbare arbejdsfrekvenser for
forbindelse til VQ4 i juni 59.
Man ser i dette eksempel af tegningen,
hvorledes LUHF 2 i tiden 17—04 ligger under
LUHF 1 hele tiden. Et signal på 3,5 mcs vil
altså frembringe en feltstyrke i VQ4 på mere
end ½ microvolt i tidsrummet 20—04, men på
grund af den atmosfæriske støj i VQ4, er sig
nalerne alligevel ikke kraftige nok til at kun
ne læses gennem støjen. Først signaler på 7
mcs er brugbare i nævnte tidsrum, fordi
LUHF 1 ligger over 3,5 mes og under 7 mes.
løvrigt kan man analysere forbindelsesmulig
hederne på samme måde som før, ligesom
man også her må sætte spørgsmålstegn ved
de laveste af de brugbare frekvenser på grund
af manglende kendskab til E-lagets MUF.
Kl. 08—14 skulle kun 21 mes være brugbart,
heraf med en ret ringe signalstyrke mellem
10—12. Omkring kl. 16 kommer også 14 mes
med, og det stemmer fint med virkeligheden.
14 mes skulle derefter være brugbart til om
kring kl. 08. Mange, som har arbejdet på 14
mcs-båndet, ved at Afrika dukker op omkring
kl. 16 i september.

Vi tvinges imidlertid til at udvide vort be
greb om LUHF noget. Lad os se på tidspunk
tet kl. 20. Her skulle i fig. tegningen både 14
og 7 mcs være brugbare. Nu er det imidlertid
en betingelse for at kunne bruge 7 mcs, at
denne frekvens kan trænge gennem det nederste af de reflekterende lag, E-laget, idet
signalerne ellers skal reflekteres for mange
gange til at forbindelse bliver muligt. Med
andre ord: Hvis MUF for E-laget ligger over
7 mcs, så er denne frekvens trods vore be
tragtninger ubrugelige. I OZ’s forudsigelser
er der taget hensyn til E-laget på den måde,
at når 14 mcs angives som MUF, så kan et
signal på denne frekvens trænge gennem Elaget, hvis signalet skal langt væk, medens
det reflekteres fra F-lagene. Lignende ting
kan siges om tidspunkterne 13 og 15, hvor det
ikke er sikkert, at de laveste bånd kan bruges.
Vi er altså i disse tilfælde kun sikre på, at
beregningerne holder stik overfor den højeste
af de brugbare frekvenser, men der er en vis
mulighed for, at også de laveste kan bruges.
Hvis vi kunne udvide vor viden til også at
omfatte E-lagets MUF for enhver forbindel
sesretning, så ville beregningerne blive så
sikre som muligt.

(Sluttes i næste nr.)
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Tegning5.

En transportabel 2-Meter Sender
Af F2PP i RADIO REF . Oversat af OZ5MK.
Den her beskrevne Sender udmærker sig
ved sit lave Strømforbrug. Triodedelen af en
6U8 arbejder som Oscillator paa 24 Mc. Der
kan anvendes enten et 8-Mc Krystal eller et
24-Mc Overtonekrystal. Bemærk, at Gitter
modstanden er paa 0,1 Megohm. Her plejer
man ellers at bruge 10 kOhm, men en saa
lav Værdi maa fraraades, da den ofte giver
Anledning til, at Krystallet springer i Fre
kvens. L1 er afstemt til 24 Mc ved Hjælp af
en Jernkerne.
Pentodedelen arbejder som Tripler til 72
Mc og er i enhver Henseende normal.
En EF 80 arbejder som Dobler fra 72 til 144
Mc. En Modstand paa 4,7 kOhm nedsætter
Højspændingen til 250 Volt, for at Rørets
Anodetab, 2,5 Watt, ikke skal overskrides. —
EF 80 er valgt til dette Trin paa Grund af
dets Paalidelighed.
PA-Røret er en QQE 03/12. Der anvendes
Skærmgittermodulation;
Modulatorrøret
ar
bejder som Clamprør. Skærmgitteret maa
ikke af kobles til Stel. L5 er en bøjet Lecherkreds, hvis kolde Ende er forbundet til Stel.
Forbindelsespunkterne til Feederen — 300Ohm Twinlead — er beliggende 3 eller 4 cm
fra den kolde Ende. Lecherkredsen afstemmes
med C3. De Ledninger, der tilfører PA-Røret
Anodespænding, ligger inden i de Rør, Le
cherkredsen er lavet af.
Modulatoren bestaar af en ECC 83 og en
triodekoblet 6AQ5. Bemærk det af skær mede
Indgangsfilter. Der anvendes Krystalmikro-

else af Afkoblingskondensatorer paa 8 Mf og
Drosselspolen
L6
i
Glødestrømskredsløbet.
Overføringskondensatorerne er paa 2,2 nf for
at svække de dybe Frekvenser mest muligt.
En EL 42 vilde have været at foretrække
som Clamprør paa Grund af dets lave Glødestrømsforbrug — 6AQ5 blev anvendt udeluk
kende, fordi dette Rør var „paa Lager".
Clamprørets Katodemodstand er indstillet
saaledes, at der er 180 Volt paa Anoden af
6AQ5 og 130 Volt paa Skærmgitteret af
QQE 03/12.
100 % Modulation opnaas ved Hjælp af
Faldmodstanden
paa
39
kOhm
mellem
Clamprøret og PA-Rørets Skærmgitter. Af
Hensyn til de dybere Modulationsfrekvenser
maa Modstanden shuntes med en Kondensa
tor som vist paa Diagrammet. — Udelader
man Faldmodstanden, kan der højst opnaas
70 % Modulation.
Drejer man tilstrækkeligt højt op for Volu
menkontrollen mellem de to Trioder i ECC 83,
bliver
Indhylningskurven
firkantet;
men
dette paavirker ikke Modulationskvaliteten,
og Modstationen vil rapportere, at Modulatio
nen er meget kraftig.
Senderen har — i Forbindelse med en 4Element Beam — med godt Resultat været
anvendt til Field Day.
Input: 12 Watt.
R1 = 10 k 2 W
R2 = 47 k 1 W
R3 , Rs = 150 Ohm, beviklet med Traad
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R4 = 4,7 k 2 W
R6 = 15 k 3 W
C1, C-2 — Variabel Trimmer, 4 pF
C3 = Variabel Trimmer, 25 pF, fastloddet
110 mm fra den kolde Ende
Li = 15 Vd. 10 mm Diameter, viklet paa
Form
L2 = 6 Vd. Luftspole, indv. Diameter 15 mm,
Længde 14 mm
L3 = 6 Vd. Luftspole, indv. Diameter 15 mm,
Længde 13 mm
L4 = 3 Vd. Luftspole, indv. Diameter 15 mm,
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Længden tilpasses
L5 = Bukket Lecherkreds, 5 mm Rør,
Længde 320 mm
Le = Drosselspole, 15 Vd. Diameter 10 mm
6U8 Triode la = 8,5 mA
6U8 Pentode Igi = 1,7 mA; Iga = 3 mA;
la = 9 mA
EF 80 Igi = 1 mA; Ig2 = 4 mA;
la = 10 mA
QQE 03/12 Igi = 1,3 mA; la = 40 mA
Totalforbrug: 82 mA ved 300 Volt
Chassisdimensioner: 190 X 140 X 60 mm

-

-

-

Trimning af Modtagere med Görler Spolerevolver
Type R 35 C
Beskrevet af K . Staack-Petersen, O Z 2 K P .
Forskellige Spørgsmaal saavel til teknisk
Brevkasse som til TR er Aarsagen til denne
Vejlednings Fremkomst. Den er dels baseret
paa Fabrikkens egne Opgivelser, dels paa
mine egne Erfaringer med Trimning af Mod
tagere, hvor Kredsene er udformet paa til
svarende Maade og vil forhaabentlig være til
Nytte saavel for Spørgerne som antagelig
mange andre.
Som bekendt er Bredden af de forskellige
Amatørbaand i Procent af Udgangsfrekven
sen (laveste Baandgrænse) meget forskellig.
For at kunne sprede et Amatørbaand over hele
Skalaen paa de forskellige Omraader, maa
Kapacitetsvariationen altsaa kunne indstilles
til at have forskellig Størrelse. Dette opnaaes
ved Hjælp af de i Spolerevolveren indbygge
de Trimmere. Det skal dog straks bemærkes,
at Forbindelsesmaaden, som det ses af Teg
ningen, er forskellig for 3,5 MHz Baandet,
hvor de indbyggede Trimmere paa normal
Maade ligger parallelt med Spolerne og den
tilhørende
Afstemningskondensator
(C1—C2
og C3 a 15 pF Variation), og for 7-14-21 og
28 MHz Baandene, hvor de indbyggede Trim
mere er indskudt i Serie mellem Afstem
ningskondensatorerne og de tihørende Spoler.
Dette medfører, at Fremgangsmaaden ved
Trimningen bliver forskellig for 3,5 MHz
Baandet, hvor den normale Fremgangsmaade
benyttes, og for de øvrige Band for hvilke
Fremgangsmaaden beskrives i det følgende.
Trimmerne C4-C5 og C6 fungerer som nor
male Paralleltrimmere, men det maa bemær
kes, at de er monteret udenfor Spolerevolve
ren, og at de som Følge heraf virker paa alle
Baand. Deres Indstilling skal derfor foretages
ved Trimningen af det Baand, der dækker det
største Omraade, her altsaa 28 MHz Baandet,
og maa derefter ikke røres mere. C6, hvis
H F-rør
Indgangs kreds Gifter Anode Blander kreds

Aksel forlænges til en Knap paa Forpladen,
er beregnet til at udligne Forskelle i Anten
ne-Kapaciteter og stilles ved Trimningen paa
ca. 20 pF.
Trimmeren C7 (10—30 pF), der paamonte
res udvendigt fra Punkt 9 til Punkt 8, er be
regnet til at udligne Kapacitetsforskelle som
Følge af forskellig Montering. Den er paa alle
Baand undtgen 28 MHz paa Spolepladen for
bundet direkte til Punkt 7 og ligger altsaa
parallel med C5, men paa Spolepladen for 28
MHz erstattes den direkte Forbindelse 9—7
med en 10 pF Kondensator, hvorved C7’s Ind
flydelse begrænses.
Alle Omraader er beregnet til at skulle ar
bejde med Oscillatorfrekvensen højere end
Signalfrekvensen. Mellemfrekvensen er be
regnet til at skulle være 1600 kHz, men Oscil
latorkredsene kan om ønskes ogsaa trimmes
til en MF paa ca. 1900 kHz.
Fremgangsmaaden ved Trimningen.
Den oprindelige Indstilling af Trimmerne i
Revolveren (ca. halvt inddrejet) maa ikke
ændres, før Resultaterne af Trimmeforsøgene
eventuelt har vist, at det er nødvendigt. Naar
Modtageren er færdigmonteret, og Trimnin
gen af Mellemfrekvensen afsluttet, under
søger man f. Eks. ved Hjælp af et Gitterdykmeter, om Oscillatoren til 28 MHz har et Variationsomraade paa ca. 1,7—2 MHz. C7 skal
herunder være stillet til ca. 15—20 pF. Det er
ikke nødvendigt, at den laveste Frekvens lig
ger nøjagtigt, hvor den skal, da dette senere
kan ændres ved Hjælp af Kernen i Oscillator
spolen. Der ændres paa Indstillingen af C5,
til den ønskede Frekvensvariation er naaet.
Kan dette ikke opnaaes alene med C5, even
tuelt kombineret med en lille Variation af
C7, maa man prøve ved smaa Variationer af
Serietrimmeren i Oscillatorkredsen, at opnaa
Blander
Gifter

Oscillator kreds

Gitter
bagerste sektion

forreste sekt.v. klikstop

mellemstesektion.

Forbindelsesskema for Spolerevolveren med Kredsforbindelser for 7—28 MHz.
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det ønskede Resultat. Hvis Omraadet er for
lille, skal Trimmeren drejes længere ind, og
omvendt, hvis det er for stort, længere ud,
men som foran bemærket skal denne Trim
mers Indstilling helst ikke ændres.
Denne Del af Trimningen afsluttes med, at
den laveste Oscillatorfrekvens lægges paa
Plads med Kernen. Det kontrolleres, om Om
raadet stadig har den ønskede Størrelse, ellers
maa C5 efterstilles. Kernen justeres paany,
og der fortsættes paa samme Maade, til Om
raadet baade har den ønskede Størrelse og
ligger paa den rigtige Plads.
Derefter indtrimmes Oscillatorerne til de
øvrige Baand, bortset fra 3,5 MHz paa til
svarende Maade. Variationsomraadets Stør
relse indreguleres dog alene ved Hjælp af
Trimmeren paa Spolepladen i Oscillatorsek
tionen, medens den laveste Frekvens lægges
paa Plads ved Hjælp af Kernen. Husk at C5
og C7 ikke mere maa røres.
Det maa bemærkes, at Kernematerialet i
Oscillatorspolerne er af en anden Type end i
de øvrige Spoler. Oscillatorkernerne er spe
cielle KB-Kerner, der kan kendes paa, at
Endefladen paa den tynde Ende af Kernen
er forsynet med et korsformet Mærke, medens
de øvrige kun har en enkelt Slids. Kernerne
maa under ingen Omstændigheder ombyttes.
Ved Trimningen kan det forekomme, at en
Kerne skal drejes saa langt ud, at den ikke
mere har fat i Gevindet i Spolerøret. I saadanne Tilfælde kan man uden Betænkelig
heder knibe et Stykke af det tynde Skaft,
saaledes at Kernen igen kan drejes et Stykke
ind i Gevindet.
Naa Oscillatorerne er lagt paa Plads, trim
mes Signalkredsene til bedst mulig Sporing,
og der begyndes ogsaa her med 28 MHz Om
raadet (se nedenfor). For 3,5 MHz Baandets
Vedkommende udføres Trimningen paa sæd
vanlig Maade ved afvekslende Justering af
Kernerne i den lave Ende af Baandet og
Trimmerne i den høje Ende. For de øvrige
Baands Vedkommende maa Justeringen paa
Grund af Anvendelsen af Serie-Trimmere
derimod foretages som flg.:
Der spores først paa laveste Frekvens, med
Kondensatoren
helt
inddrejet,
alene
ved
Hjælp af Kernen. Kredsene kan her enten
trimmes efter et Signal eller justeres ved
Hjælp af et Gitterdykmeter. Kondensatoren

Kredsforbindelser
for 3,5 MHz Baandet.
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drejes helt ud, og Signalkredsens Frekvens
maales med Gitterdykmeteret. Er Frekvensen
for lav, d. v. s. at Variationen er for lille, skal
Seriekondensatoren drejes mere ind — og om
vendt, er Frekvensen for høj, altsaa Variatio
nen for stor, skal Seriekondensatoren drejes
længere ud. Derpaa gaar man tilbage til Ud
gangspunktet og justerer om fornødent Ker
nen, gaar atter frem til helt uddrejet Konden
sator og justerer Seriekondensatoren, og saa
ledes fortsættes til Sporingen passer i begge
Ender. Man bemærker, at medens man ved
Benyttelse af Paralleltrimmer skal dreje den
ne ud, hvis Frekvensen er for lav i den høje
Ende, skal Serietrimmeren drejes ind.
Den ovenfor omtalte Trimmemetode, er
den af Gorler anviste. Trimningen kan dog
ogsaa udføres alene ved Hjælp af Signal
generator, idet Fremgangsmaaden ligner den
normale, selvom Virkemaaden er forskellig
fra denne.
Trimmerne stilles ca. halvt inddrejede.
Hvis de ikke har været rørt, skal de ikke flyt
tes. Modtageren indstilles efter Signalgenera
tor paa en Frekvens ca. 10 °/o over den laveste
Baandgrænse, hvorpaa Kernerne justeres til
Sporing.
Signalgeneratoren
og
Modtageren
stilles derpaa til en Frekvens ca. 15 fl/o under
højeste Baandgrænse, og det undersøges, om
en lille Ændring af Serietrimmeren giver
bedre Sporing (kraftigere Signal). Hvis dette
er Tilfældet, drejes Trimmeren lidt længere
i den Retning, der gav forøget Følsomhed,
altsaa forbi Maximum. Signalgenerator og
Modtager stilles tilbage til den første Fre
kvens, og der stilles paa Kernerne til maximal
Følsomhed, og derefter lidt mere i samme
Retning forbi Maximum. Der fortsættes frem
og tilbage det fornødne Antal Gange, indtil
yderligere Drejning af Trimmerne eller Ker
nerne gør Resultatet daarligere.
Selvom Fremgangsmaaden ligner den nor
male, er Virkemaaden dog modsat, idet Trim
merne
her
fastlægger
Variationsomraadets
Størrelse -—- og Kernerne den laveste Fre
kvens, medens man for 3,5 MHz Kredsenes
Vedkommende
fastlægger
Variationsomraa
dets Størrelse med Kernen, og med Trimmer
ne den højeste Frekvens.
For Forkredsens Vedkommende kan C6 be
nyttes til at afgøre i hvilken Retning, Serie
trimmeren skal drejes. C6 skal som foran om-

(Sluttes
nederst
næste side).

Et nyt VFO-princip
Af Bo Brøndum-Niélsen, OZ7BO.
De stadigt skærpede krav til frekvens
stabilitet i såvel sendere som modtagere
— som ikke mindst skyldes ESBs vok
sende popularitet — har medført en
voksende interesse for stabile oscilla
torer. Her beskrives en „superstabil“
VFO efter et nyt princip, der ikke hid
til har været kendt i amatørkredse.

Lige siden den elektronkoblede oscillator
fremkom før krigen, er der sket en stadig
udvikling af stabile oscillatorer. Franklinog Clapp-oscillatoren og diverse varianter af
disse typer, der alle tog sigte på at koble den
frekvensbestemmende kreds løst til selve os
cillatorrøret,
betød
væsentlige
fremskridt.
For at opnå gode resultater med disse typer
er det dog stadig nødvendigt, at såvel det
mekaniske arbejde som valget af komponen
ter foretages med yderste omhu.
Den VFO, der her skal beskrives, er væ
sensforskellig fra de ovennævnte. Men behø
ver en VFO virkelig at være så kompliceret?
Dette spørgsmål vil vel de fleste stille, når
de kigger på diagrammet i denne beskrivelse.
Svaret er: Naturligvis ikke. Men når man til
gengæld kan få frekvensstabilitet, der tåler
sammenligning med en krystaloscillator, og
at denne stabilitet opnås uden synderlig van
skelighed,
dyre
komponenter,
temperatur
kompensation o. s. v. — mon så ikke nogle vil
synes, at det alligevel er ulejligheden værd?
Det skulle iøvrigt være en ret simpel sag
at forenkle konstruktionen, f. eks. ved an
vendelse af dobbelttrioder. Herved kan det
samlede rørantal bringes ned til 5 plus et
stabiliseringsrør. Her er frit slag for den eks
perimenterende amatør.

talt normalt være stillet til ca. 20 pF, og den
ne Stilling afmærkes paa Forpladen. Afstem
ningskondensatoren stilles helt uddrejet, og
det undersøges om C6 skal drejes ud eller ind
for at give forøget Følsomhed. Skal C6 drejes
ud, er Kredsens Frekvens for lav, d. v. s. Omraadet for lille, og Serietrimmeren maa drejes
ind, og Kernen derpaa tilsvarende ud, til Spo
ring faas i begge Ender af Omraadet med C6
i Normalstillingen. Skal C6 derimod drejes
ind, maa omvendt Serietrimmeren drejes ud,
og Kernen ind, til Sporing er opnaaet.

Blokdiagrammet på fig. 1 viser princippet.
VFO-signalet blandes i en normal heptodeblander med signalet fra en krystaloscillator
hvis frekvens er 200 kHz lavere (eller højere)
end
VFO-frekvensen.
Differensfrekvensen,
200 kHz, går fra blandingstrinet til en fase
detektor og sammenlignes her med signalet
fra en LF-oscillator, der kan varieres over
området 200 til 300 kHz.
Fasedetektoren har den egenskab, at en
faseforskel imellem disse to signaler vil ytre
sig som en jævnspænding, der enten er posi
tiv eller negativ, afhængig af om faseforskel
len mellem de to signaler er større eller min
dre end 90°. Denne DC-spænding føres til et
reaktansrør, der er koblet til VFO’en på en
sådan måde, at denne låses frekvensmæssigt.
VFO-frekvenen vil med andre ord indenfor
et ret stort område være bestemt udelukken
de af krystaloscillatorens og LF-oscillatorens
frekvenser.
Ønskes f. eks. området 3500 til 3600 kHz
dækket, vælges krystalfrekvensen 3300 kHz.
Er VFO’en indstillet til 3500 kHz fås blan
dingsfrekvensen 200 kHz, der sammenlignes
med LF-oscillatoren, der- også indstilles til
200 kHz.
På 3600 kHz bliver blandingsfrekvensen
300 kHz og LF-oscillatoren indstilles derfor
også til denne frekvens.
Med et enkelt krystal dækkes altså et om
råde på 100 kHz, og VFO’ens frekvensområde
kan udvides efter ønske, idet der for hvert
100 kHz-område skiftes til nyt krystal 100
kHz højere end det foregående.
Principielt er der intet i vejen for at lade
VFO’en arbejde på væsentligt højere frekven
ser. Op til 15 MHz er prøvet og gav ingen
praktiske vanskeligheder.
Det tiltrækkende ved det her beskrevne

For Blander kredsens Vedkommende kan
C4 benyttes paa tilsvarende Maade. Husk at
markere Udgangsstillingen, idet C4 iøvrigt
normalt skal staa ca. halvt inddrejet og kun
maa ændres, hvis det paa 28 MHz viser sig
umuligt at opnaa Sporing ved Hjælp af Ker
nen plus eventuelt om fornødent en mindre
Ændring af Serietrimmeren.
Husk at en Ændring af C4—C5 eller C6
nødvendiggør en Omtrimning af samtlige
Kredse (samtlige Baand), der hører til den
OZ2KP.
paagældende Kondensator.
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LF-oscillatoren (V1) er en Colpitts-variant,
hvor den frekvensbestemmende del er koblet
løst til røret ved hjælp af de store kapacite
ter C2-C3. Til spolen er anvendt en ferroxcube potkerne. Med den angivne form opnåe
des et Q på ca. 250. Den variable kondensator
må være af stabil konstruktion og have et
variationsområde på ca. 200 pF (f. eks. Toro
tor RK 195). C2 og C3 er silver mica.
Oscillatorens anode- og skærmgitterspænding er stabiliseret. V2 er et bufferrør, hvis
anodekreds er afstemt til 250 kHz og gjort
bred ved shuntning med en modstand. Output
går herfra til fasedetektoren gennem C13 .
VFO’en forfra.

princip er, at kun LF-oscillatoren skal være
mekanisk og elektrisk stabil. Det er imidler
tid på denne lave frekvens en ret simpel sag.
I prøveopstillingen opnåedes — uden særligt
besvær og uden nogen form for temperatur
kompensation
—
en
frekvensstabilitet
på
nogle få Hertz målt over flere timer. Fra kold
start til normal driftstemperatur var fre
kvensdriften mindre end 50 Hz. Dette turde
være tilstrækekligt selv for kræsne ESBamatører. Med temperaturkompensation, ind
bygning af oscillatoren i termostatovn etc.
kan disse tal naturligvis forbedres, men det
har næppe større interesse for amatører.
Det detaljerede strømskema er vist i fig. 2.
Man kan indvende, at 8 rør plus stabilise
ringsrør er meget for en VFO. Ved brug af
dobbelttrioder kan rørantallet reduceres til
5. Prøveopstillingen er blot fremstillet efter
„de forhåndenværende søms princip".
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Vi springer nu i diagrammet til V7 der er
selve
VFO-røret, hvor L6-7
dimensioneres
efter det ønskede frekvensområde. VFO’en er
koblet til en katodefølger (Vs), der giver en
passende lav udgangsimpedans velegnet for
Coaxkabel. Udgangsspændingen er ca. 20
Volt målt over 500 Ohm. Fra den kapacitive
spændingsdeler C42-43 føres en lille del af
VFO-signalet til blandingsrøret V4. V5 er
krystaloscillatoren, hvis signal ligeledes til
føres blandingsrøret (gennem C29). Blandings
rørets anodekreds er bredt afstemt til 200
kHz. Buffertrinet V3 forstærker denne spæn
ding, men dette rørs anodekreds er bredt af
stemt til 300 kHz og induktivt koblet til fase
detektoren. Ved at afstemme L5 og L4 til 200
hhv. 300 kHz opnås nogenlunde jævn for
stærkning over hele dette område.
Fasedetektoren består af L3 (uafstemt), de
to germaniumdioder og balancemodstandene
R9 -10-11.

Jævnspændingen
fra
fasedetektoren
går
gennem et lavpasfilter til gitteret på Ve, der

er et DC-forstærkertrin. Dimensioneringen af
lavpasfilteret er ret kompliceret, idet der dels
skal sørges for, at det er en ren DC-spænding, der tilføres, dels at indtrækning sker
hurtigt nok. De angivne værdier er tyvstjå
let (se nedenfor).
I stedet for det velkendte reaktansrør er
anvendt siliciumdiode (OA 200), der har den
egenskab, at dens selvkapacitet er afhængig
af den jævnstrøm, den gennemløbes af. Så
danne dioder kaldes derfor også „varicaps".
Kapacitetsvariationer på op til 30-40 pF kan
opnås, og indtrækningsområdet kan derfor
blive væsentligt større end med reaktansrør.
Dioden gennemløbes af anodestrømmen i
Ve og er shuntet over VFO’ens afstemningskreds via C3 7 .
Triodedelen af V4 har endnu ikke været
omtalt. Den er strengt taget ikke nødvendig,
men er rar at have til kontrol. Den fungerer
som LF-forstærker og er gennem C2 5 tilslut
tet fasedetektorens udgang, hvor der normalt
kun skal findes ren jævnspænding. En anode
kredsen tilsluttet hovedtelefon vil derfor væ
re tavs. På ganske enkelte frekvenser, hvor
harmoniske af LF-oscillatoren falder sammen
med frekvensen fra en af HF-oscillatorerne,
kan resultatet blive mangelfuld låsning af
VFO’en. Disse frekvenser, der bør undgås,
afsløres ved lytning i hovedtelefonen.
Instrumentet, der er indskudt i V6’s ano
dekreds (brokoblet), er heller ikke absolut
påkrævet, men letter indstillingen af VFO’en
til midten af indtrækningsområdet.
Er VFO’en indstillet helt udenfor dette om
råde, indreguleres instrumentet til omtrent
halvt udslag. Efterhånden som VFO’en nær-

VFO’en bagfra.

mes til korrekt indstilling, vil instrumentud
slaget pludselig ændre sig — op eller ned, alt
efter om VFO-frekvensen er for høj eller lav.
Drejes VFO-afstemningen videre, går instru
mentet gradvis tilbage til sit oprindelige ud
slag, som det når, når VFO’en netop er kor
rekt indstillet. Drejer man endnu videre, æn
drer instrumentudslaget sig igen, men nu i
modsat retning indtil det, når indtrækning
ikke længere opnås, svipper tilbage til sin
udgangsstilling.
Man bør altså ved indstilling sørge for, at
VFO’en står nogenlunde midt i indtræknings
området, således at frekvensvariationer op
eller ned stadig udlignes.
På 3,5 MHz viste låsningen sig at være
sikker over 50 kHz (± 25 kHz) d. v. s., at man
ved mindre frekvensskift overhovedet ikke
behøver at efterjustere VFO’en, men blot kan
ændre LF-oscillatorens indstilling. Den prak
tiske fremgangsmåde bliver altså:
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Princip skema.

Ønsker man at arbejde på f. eks 3550 kHz
indlægges med omskifteren et krystal på
3300 kHz. LF-oscillatoren indstilles på 250
kHz (den er naturligvis direkte kalibreret fra
0 til 100). Man noterer sig instrumentudslaget

sikre sig, at man arbejder på det korrekte
arbejdspunkt på karakteristiken. Det kan
gøres på følgende måde:

og drejer så på VFO-afstemningen, indtil et
kraftigt viserudslag indicerer, at man nu be
finder sig i indtrækningsområdet. VFO’en

modstand (trådpot.meter). Indstil en modtager

finindstilles således, at instrumentudslaget er
som før. Som kontrol kan LF-osc.-indstillin-

Fjern V1 og V5. Læg V6’s styregitter direk
te til stel. Erstat R32 med en 2 kOhm varabel
på VFO-signalet. Ved ændring af katode
modstanden vil frekvensen variere. Der kan
nu optages en kurve, der viser frekvensen
som funktion af gitterspændingen til V6.

gen flyttes lidt op og ned. Instrumentudslaget
skal da variere i takt hermed.

Denne

Justering.

gitterspænding

LF-oscillatoren bringes til at dække områ
det 200-300 kHz. Kontroller med oversving
ningerne på 80 m.

svarer til midtpunktet på den rette del af
kurven.

L2 afstemmes til/ max. output på 250 kHz
(med rørvoltmeter).
Kontroller at VFO’en dækker det ønskede
arbejdsområde, og indstil den til en frekvens
der ligger 200 kHz højere eller lavere end
krystaloscillatorens. Kontroller at krystalos
cillatoren svinger. Juster L5 til max. output,
indstil VFO’en 300 kHz fra krystalfrekvensen
og juster L4 til max. output.
Stop krystaloscillatoren og indstil LF-oscillatoren til midten af dens område. Indstil
balancepotentiometeret (Ru) således at jævn
spændingen målt med rørvoltmeter over Ci4
er nul.
Bemærk:
Gitterspændingen til Ve er ret kritisk. Den
opnås gennem spændingsdeleren R32-33, og
skal for røret 6AK5 være ca. 5,5 Volt ved en
anodespænding målt over C48 på 180 Volt.
Benyttes
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anden

rørtype

er

det

klogt

at

kurve

vil

være

tilnærmelsesvis

ret

over et betydeligt stykke (ca. 100 kHz) for
derefter at krumme kraftigt. Den korrekte
(katodemodstand)

er

den,

der

Til slut vil jeg gerne rette en tak til civil
ingeniør
Rolf
Petersen,
Radioingeniørtjene
sten, for uvurderlig hjælp. Rolf Petersen var
den, der først henledte min opmærksomhed
på dette nye princip, som gennem hans ind
sats er blevet væsentlig forenklet. Min ind
sats indskrænker sig til uvæsentlige praktiske
modifikationer.
Spoletabel:
L1 1,8 mH - 112 vdg 40 X 0,05 litze viklet
på Philipe ferroxcube pottekerne D36/22
8.00 3B3 (Luftgab 2 mm).
L2 2,0 mH, Prahn MF-form 500 vdg 0,1 Ø
Em.
Primær 2 mH (500 vdg 0,1 0 Em). Prahn
MF-form. Sekundær 2 mH med midt
punktudtag (2 X 250 vdg 0,1 Ø Em).
L5 som L2 .
L6-7 Oscillatorspole. For 3,5 MHz: L6 10 vdg
0,40 Ø Em. L7 28 vdg 0,40 Ø Em. Begge
tæt viklet og med ca. 5 mm indbyrdes
afstand på 25 mm Etronitrør.

L3-4

Koblingen mellem senderens trin
Af H. Rossen, OZ3Y.

Koblingen
mellem
senderens
forskellige
trin kan ofte være et problem, som det kan
betale sig at se lidt nærmere på. Den kapacitive kobling med en blokkondensator af stør
relsen 50 a 100 pF har den fejl, at de harmo
niske fra kredsen også overføres til gitteret
på næste trin, derfor må denne metode fra
rådes, i hvert fald i slutningen af en sender
opstilling. Her er særlig tænkt på koblingen
mellem drivertrin og PA. Hvis man afstem
mer buffers anodekreds og tillige PAs gitter
kreds og linkkobler disse sammen, opnås, hvis
koblingen er ren induktiv, den ideelle kob
ling. Det er blot meget vanskeligt at undgå,
at linker og kabel danner en kapacitiv for
bindelse fra den ene kreds til den anden. Med
mindre linken kun består af een vinding og
denne udføres skærmet (af coaxkabel). Til
pasningen opnås som regel ikke med den ene
vinding på mere end 10 og måske 15 meter
båndet, altså må man se sig om efter en anden
metode for kobling mellem trinene.
Da pi-filteret er velegnet som udgangskreds
for drivertrinet, ligger det jo lige for at un
dersøge, om man direkte kan gå fra pi-filteret
ind på PA rørets gitter. Det viser sig, at det
lader sig gøre, når PA røret er en tetrode
eller et „beamrør" fordi styregitteret har en
ret lav impedans.
Betragter man denne form for kobling sam
menlignet med den kapacitive, hvor man vil
le tilpasse ved at „tappe" C ind på spolen, da

kan noget tilsvarende ske ved at ændre på
pi-filterets L/C forhold. Gør man L mindre
og C større opnås noget tilsvarende, at man
„tapper" spolen fjernere fra den „varme"
ende, ved den kapacitive kobling.
Af diagrammet fremgår hvorledes opstil
lingen ser ud. Man vil bemærke, at den tra
ditionelle variable belastningskondensator i
pi-filteret er bortfaldet og erstattet af en 100
pF glimmerkondensator, størrelsen er kritisk,
den monteres direkte på rørfatningen mellem
G 1 og stel. Det siger sig selv, at denne må
optræde som en kraftig shunt for harmoniske,
tillige medvirker den til, at PA trinet bliver
mere stabilt. På 20, 40 og 80 metre kunne der
ikke spores nogen form for ustabilitet. På
10 og 15 meter bemærkes en ubetydelighed,
denne kan fjernes med en lille spole, beståen
de af 4 vdg. 25 mm Ø, løst koblet til L 1 (10
m spolen). Det er vigtigt, at spolen vikles den
rigtige vej rundt, man starter med stelforbin
delsen og derpå samme vej rundt som en for
længelse af tråden i L 1. Spolens „varme"
ende forbindes via en kondensator på 5 a 10
pF til PAs styregitter. En rørtrimmer kan be
nyttes ,når man indskyder en glimkondensator som sikring (i serie med). Spolens kobling
til L 1 justeres kun en gang for alle.
Driverrøret må dimensioneres rigeligt, der
er anvendt en 6146 til at udstyre en 813 i PA.
Et lignende forhold påregnes, når man vil
bruge andre rørtyper.
Hvis der ikke kan opnås tilstrækkeligt med
styring, kan årsagen være et uheldigt L/C
forhold, større L vil som regel hjælpe på
sagen.
Spoledata kan hentes i tidligere „OZ“ eller
den nye håndbog, det øvrige vil fremgå af
diagrammet. — Og hvad opnår man så med
denne pi-filterkobling? — Ja, for
det første klares det med een af
stemningskreds, hvor man tidlige
re brugte to. Man slipper for link
tilpasningen, simplere båndskift
ning. Og det bedste ved det hele,
der opnås en kraftig dæmpning af
de harmoniske. I tilgift har man
så fået et mere stabilt PA trin.
Der er altså mange „facts", der
tæller for, at denne kobling er den
helt ideelle, i hvert fald mellem
drivertrin og PA — prøv den selv!
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Teknisk Brevkasse
_______________________________________________OZ2K
Nr. 137. Jeg vil gerne forsyne min BCLSpille med beat-oscillator, og for at slippe for
Indgreb i Modtageren til Strømforsyning vil
jeg lave den med en Transistor f. Eks. OC 70
eller 71, men jeg har ikke i den Litteratur, jeg
har Adgang til, kunnet finde noget, der til
fredsstiller mig. Kan du hjælpe mig med et
Diagram? Jeg har tænkt mig at bruge en
Spole fra en MF-Trafo, som du foreslaar i
Januar OZ og saa indbygge det hele (undta
gen Batteriet) i en Skærmdaase fra en MFTrafo. Kan det lade sig gøre at faa saadan en
Fyr til at svinge paa den Frekvens?
Svar. Ja, det skulde der ikke være noget i
Vejen for, men jeg vil i Stedet foreslaa dig at
spare Transistoren og i Stedet benytte Triodedelen i „Øjet“ til beat-oscillatoren. Det kan
nemlig udmærket lade sig gøre ved at fore
tage en lille Ombygning som vist i Fig. 137.
Svingningskredsen laves som omtalt i Nr. 136
dog uden Cll. Omskifteren foran Gitteret
skifter fra det normale Gitterkompleks, der
benyttes, naar „Øjet“ skal fungere som saa
dan, til Colpitts-Kredsen naar Øjet skal svin
ge som BFO. CA kan være 1000 pF og RG
100 kOhm, og om fornødent maa RA formind
skes til ca. 500 kOhm, hvilket dog er uden
større Betydning for Øjets normale Funktion.
Kan man faa Spolen placeret saaledes, at en
Aksel paa Kernen kan føres ud af Modtage
ren, kan denne benyttes til at variere Beat
frekvensen omkring MF.

Fig. 13 7.

Nr. 138. 1. Er der udgivet nogle Numre af
OZ, hvor der er beskrevet Anlæg til Fjern
styring af Modelbaade og Fly?
2.
Kræves der Licens for at benytte saadanne Anlæg, og hvor meget forlanges der for at
faa denne Licens?
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3. Hvad er „DX“ Forkortelse for? Og hvad
er en DX-Jæger?
4. Naar man vil have en Kortbølgemodtager
indregistreret, hvor skal man saa henvende
sig?
5. Skal der ogsaa kunnes saa meget Mate
matik for at kunne klare den tekniske Prøve
til Sendetilladelse B eller C, som der kræves
til den skriftlige Prøve?
Svar: ad 1. Ja, i OZ 1958 April Nr. Pg. 78
og fig. findes en Artikel af OZ9NU om Emnet.
ad 2. Saavidt vides udkræves Tilladelse til
Benyttelsen, ingen Prøve, men skriv hellere
til 1. tekniske Kontor, Centralpostbygningen
efter Oplysninger.
ad 3. DX betyder Forbindelse over lange
Distancer, en DX-Jæger er altsaa en Amatør,
der fortrinsvis interesserer sig for saadanne.
ad 4. DR = danish receiver = dansk Mod
tager (amatør). DR-Certifikater udstedes til
EDR’s
Medlemmer
ved
Henvendelse
til
Landsafdelingslederen OZ8JM, se HB-Listen
bag i OZ.
ad 5. Til den mundtlige Prøve fordres, at
„Ansøgeren skal have elementære Begreber
om og kunne udføre enkle Beregninger inden
for o. s. v.“, medens der til den skriftlige
Prøve „specielt lægges Vægt paa“ nogle nær
mere angivne Omraader indenfor det almene
Stof. Desværre har det ikke vist sig muligt at
faa P & T til nærmere at specificere, hvad
man forstaar ved disse Begreber, men baseret
paa mange Erfaringer tør jeg dog oplyse, at
man ved de mundtlige Prøver ikke kræver
større Udregninger, og at man saaledes kan
klare sig med meget lidt Matematik.
Nr. 139. Da jeg for Tiden planlægger et nyt
Højspændingsanlæg
til PA-Trinet, og har
tænkt at bygge det efter medfølgende Dia
gram (Fig. 139), udbedes venligst Kommen
tarer dertil.
Jeg vikler sædvanligvis selv mine trafos,
men da det er meget vanskeligt at vikle en
god symmetrisk Høj spændingstrafo til en nor
mal Dobbeltensretter, naar det ønskes, at
Spændingen skal kunne varieres ved flere
Udtag, har jeg fundet paa denne Kobling, der
ikke fordrer Midtpunkt paa Sekundærviklin
gen. Ganske vist skal der saa benyttes 4 Rør
(eller Ventiler) og godt isolerede Glødevik-

linger til Kvik-Rørene, men da en god Gløde
trafo ikke er svær at lave, maa Ulejligheden
herved og den ekstra Udgift til Rørene rige
ligt kunne spares paa Høj spændingstrafoen.
Til Beskyttelse af henholdsvis PA- og Kvik
rør er tænkt den viste Opstilling, hvis Virkemaade skulde være følgende:
Mellem 0 og - Gitterspænding indskydes
et almindeligt Rør, paa dettes Gitter lægges
en fast negativ Spænding paa ca. 45 Volt fra
et lille Fladcelleelement, der forventes at
kunne holde i Aarevis. Naar Gitterspændingsog Glødetrafoen tilsluttes kobles Gitteret over
til RG (en tilpasset Modstand). Kondensato
ren (CG) vil da langsomt aflades gennem
denne, indtil Relæet i Anodekredsen trækker.
Dette Relæ styrer en Kontaktor, som saa
tilslutter Højspændingsdelen.
Der skulde hermed være sikret, at der ikke
kan sættes Anodespænding paa uden Gitter
spænding, og Kvikrørene vil altid være for
varmet. Er det ikke rigtigt?
Svar. Den paatænkte Opbygning af Høj
spændingsensretteren, og dine Betragtninger
over Vanskelighederne ved at vikle en virke
lig fb Trafo til en normal Dobbeltensretter,
naar Spændingen skal kunne varieres, har jeg
intet at indvende imod. Tværtimod kan man
opnaa en bedre Udnyttelse af Viklerummet i
Trafoen, naar alle Vindingerne er i Brug i
begge Halvperioder, men jeg vil pointere, at
Isolationen mellem de tre Glødeviklinger,
baade indbyrdes og til Primæren, maa være

absolut første Klasse, og kunne taale en
Spænding paa mindst 3'' Gange Anodespæn
dingen for at være paa den sikre Side.
Forslaget til forsinket Start af Højspændingstrafoen ser jo ogsaa meget bestikkende
ud, men dets Realisering vil maaske berede
visse Vanskeligheder, naar Afladetiden for
CG parallelt med RG helst skal være mindst
30—40 Sekunder. Det vil i hvert Fald være
nødvendigt at vælge CG med meget stor Ka
pacitet, og hvis dens Afledningsmodstand ikke
er næsten uendelig stor, tror jeg, RG kan ude
lades, den skal ellers ogsaa være meget stor.
Endvidere bemærkes, at det ikke af Diagram
met fremgaar, hvorfra Kontaktoren faar sin
Manøvrestrøm. Mon man ikke kunde udelade
Kontaktoren og benytte Relæet til direkte at
slutte Primærstrømmen til Højspændingstrafoen? En anden Løsning paa Problemet var
maaske at benytte et indirekte opvarmet Ens
retterrør
i
Gitterspændingsensretteren,
og
indskyde Relæets Vikling i Serie med et Par
NTC Modstande plus eventuelt ydeligere nød
vendig Formodstand mellem 0 og - Det vil
antagelig let kunne give den ønskede Tidsfor
sinkelse, og saa sparer man jo Røret og dettes
Glødestrømsforbrug samt ikke mindst Batte
riet, og risikerer derfor ikke, at Anordningen
ikke virker efter Hensigten, naar Batteriet
engang har tabt sin Spænding.
Nr. 140. Jeg har et Par Spørgsmaal angaaende den af OZ7BO i April 55 beskrevne
ESB-exciter.
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1. Kan man i denne frembringe ESB paa
3- i Stedet for 9 MHz, selvfølgelig med til
hørende Ændring af Spolerne?
2. Kan Spolen efter de 4 Dioder forsynes
med en almindelig Link i Stedet for den brug
te „afstemte Link“?
3. Kan man blande et Signal fra en variabel
Oscillator paa 0,5 til 0,9 MHz med henholdsvis
1’, 3’, 5’ og 7’de Overtone af et 3,5 MHz X-tal
og igen blande dette med de 3 MHz ESB uden
altfor mange „Fløjt". Dette System tænkes
anbragt i Stedet for de to sidste Rør i Kon
struktionen
eventuelt
efterfulgt
af
7BO’s
Baandfilterexciter OZ 51 Pg 210 og desuden
et Klasse B Trin med TB 2,5/300.
Svar. ad 1. Ja.
ad 2. Nej. Størrelsen af det overførte Signal
bliver da for lille, og endvidere faar man ikke
den 2’den harmoniske dæmpet tilstrækkeligt.
ad 3. Da jeg ikke er i Besiddelse af en Elek
tronregnemaskine, kan jeg desværre ikke
paatage mig at gennemregne alle forekom
mende Muligheder for Dannelse af uønskede
Fløjt, men jeg vil rent umiddelbart tro, at
Faren er overhængende. Vil man gøre For
søget, vil jeg ihvertfald tilraade at udføre
Blandingen mellem VFO og X-tal Signalet i
en balanceret Blander.
Endvidere skal./jeg gøre opmærksom paa,
at denne Anordning ikke kan erstatte de to
sidste Rør i Konstruktionen, men kun benyt
tes til at frembringe et Signal, der føres ind
paa det Sted, der i Diagrammet er mrkt. VFO
3-8 Volt. Det maa endvidere bemærkes, at
Exciteren jo er beregnet til at aflevere ESBSignalet paa Sendefrekvensen, og altsaa ikke
skal efterfølges af nogen ekstra Exciter, men
muligvis af et lineært Forstærkertrin før
PA’en, hvis Exciteren ikke direkte kan ud
styre dette Trin.
Se iøvrigt Svaret til Nr. 141 nedenfor.
Nr. 141. 1. Da jeg har besluttet at bygge
en ESB-exciter efter OZ7BO’s Artikel i
OZ April 1955, men mener der maa foreligge
en Fejl i Diagrammet, nemlig i LF-Netværket, bedes du oplyse, om det kan være rigtigt,
at de to Modstande R8 og R9 skal være paralleltforbundne.
2.
Har du nogen Mistanke om, hvilken For
skel der er paa Dioderne 1 N 34 og 1 N 48.
Svar. ad 1. OZ7BO har selv bragt et Par
Rettelser til Diagrammet i OZ Juni 55, hvoraf
jeg skal tillade mig at citere i Uddrag: Trans
formeren T 1 er en normal LF-Trafo og skal
ikke have Midtpunkt.
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I Domefilteret fjernes den til højre tegnede
Forbindelseslinie mellem R8 og R9.
Endelig er T2 og T3 med variabel Jernker
ne. Pilene fjernes. Undskyld. OZ7BO.
Tak for den tilsendte Fotokopi, men hvis
Spørgsmaalene ikke angaar Numre af OZ, der
er ældre end 1936, er en Henvisning til det
paagældende Nummer tilstrækkelig, hvilket
jeg herved meddeler af Hensyn til andre
Spørgere.
ad 2. Ifølge Datablad er den maximale
Modspænding for 1 N 34 60 Volt, maximale
Gennemgangsstrøm 50 mA, mindste Strøm
ved 1 Volt 5 mA og maximale Strøm i Spær
reretningen ved 50 Volt 800 juA. For 1 N 48
er de tilsvarende Tal 70, 50, 4,0 og 830. For
skellen er altsaa saa lille, at den i de fleste
Tilfælde vil være uden Betydning.
Nr. 142. Jeg er meget generet af min Nabos
TV-RX.
Linieoscillatorens
Oversvingninger
ødelægger al Modtagning paa min BC 348 op
til ca. 9 MHz.
Oversvingningerne ligger over hele Skalaen
med ca. 15.6 kHz Mellemrum og „driver" hele
Tiden. Fjernes Antennen fra min Modtager,
er QRM’en væk, den kommer altsaa ikke ind
gennem Lysnettet. Fjernes Antennen fra TVModtageren, bliver min Modtager fyldt med
kraftig Sus over hele Omraadet op til 9 MHz.
TV Ejeren er villig til et Indgreb i „Kas
sen". Findes der Drosler til Dæmpning af dis
se Oversvingninger, og hvilken Type skal der
bruges? Skal de sættes ind paa Linieoscillato
rens Anodetilledning?
Svar. Det er muligt, at en HF-Drossel f.
Eks. en Prahn Minidrossel 2,5 mH vil hjælpe,
men om det er nok, tør jeg ikke love. Det
mest effektive vil nok være at beklæde hele
Kassen indvendig med Metalfolie, der stelfor
bindes via en Sikkerhedskondensator (induk
tionsfri). Det er jo rart, at Naboen er saa
flink, men endnu bedre var det jo, om der
ikke blev givet generel „Sendetilladelse" paa
alle Baand til TV-Kasserne. I Tyskland stilles
der ret strenge Krav om Dæmpning af Udstraaling, og det var ønskeligt, om man her
hjemme gjorde det samme, inden der er kom
met saa mange ud, at en saadan Bestemmelse
er illusorisk.
Til de Spørgere, der af forskellige Grunde
ikke har faaet Deres Spørgsmaal besvaret i
dette Nummer, skal jeg oplyse, at jeg regner
med, at Svarene vil komme i Marts Numme
ret. Undskyld Forsinkelsen. Nye Spørgsmaal
bedes indsendt snarest og senest 25. Februar.
73 de OZ2KP.

TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter
Traffic manager: OZ2NU
P. O. Box 335, Aalborg
Postgirokonto nr. 43746. (EDRs Traffic Department)
Hertil sendes al korrespondance vedrørende Traffic Department
Assistent-Manager: Contest: OZ2KD
—
—

—
—

Bånd-aktivitet: OZ3GW
Diplomtjenesten: OZ6HS

—

—

Int. samarbejde: OZ8T

—

—

V.H.F.-arbejdet: Vacant

I tilslutning til
det hastige referat af resultatet af konferencen i
Geneve, som vi bragte som ledende artikel i sidste
nr. af „OZ“, skal det meddeles, at Geneve-konferencens bestemmelser træder i kraft d. 1. maj 1961,
men samtidigt må vi anføre, at de ændringer disse
bestemmelser medfører for amatørerne ikke er offi
cielle, førend meddelelse herom foreligger på sæd
vanlig vis — i vort tilfælde — fra P &T.
Det vil således heller ikke være tilrådeligt at gå
i gang med konstruktion af sender til 160 m båndet,
ene fordi referatet giver lyse forhåbninger ved
rørende dette bånd.
Derimod vil det være klogt at afvente meddelelse
om, hvilke vilkår der i givet fald er knyttet til
åbningen af båndet.
Fra vor side vil vi holde os i kontakt med P & T
for at blive fuldt ud orienterede om konferencens
indflydelse på de danske radioamatørers vilkår, og
vi vil bede amatørerne i påkommende tilfælde hen
vende sig til os for opnåelse af ønskede informatio
ner.
OZ2NU, Børge Petersen.
Atlantic City Definitionerne
for
„AMATØRTJENESTE“
og
„AMATØRSTATION“
blev opretholdt uforandrede. Et forslag fra Argen
tina
om
at
ændre
definitionen
„AMATØRTJENESTE“ blev forelagt konferencen, men på grundlag
af en diskussion mellem et medlem af IARUs observer-hold og en repræsentant fra den argentinske
delegation blev det trukket tilbage. Forslaget gik
ud på at definere amatørtjeneste som en „aktivitet"
frem for en „tjeneste".
Q-koden er blevet
i høj grad modificeret og udvidet på konferencen.
Af interesse for amatører er bestemmelsen om at
graduere mængden af QRM og QRN ved tilføjelsen
af et tal (1 til 5). QRM 5 vil således angive, at for
styrrelserne er meget kraftige, medens QRM 1 vil
angive, at der ikke er nogen interferens.
Vi skal senere, når vi har modtaget mere detal
jerede oplysninger fra I ARU, bringe Q-koden i sin
nye form.
Mange timer blev anvendt
på en revision af det
til
at se således ud:
A
Alfa
B
Bravo
C
Charlie
D
Delta
E
Echo

fonetiske alfabet,
F
G
H
I
J

som kom
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett

K
L
M
N
O
P
Q
R

Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo

S
T
U
V
W
X
Y
Z

Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whisky
X-ray
Yankee
Zulu

Må vi som afslutning
på disse småbidder fra Geneve fortælle, at 52 ama
tører repræsenterende 15 regeringer eller af andre
årsager deltog i konferencen, og heri ikke medreg
net reg. I’s repræsentanter.
Men de omtalte 52 var samlede ved en speciel
lejlighed, og deres calls er: TG9AA - OE1AD W2SLR - VK3KH - W2YEJ
'- VE3AC - HZ1HZ HB9GM - „ex-AC“ - W3IRB
- ZL2CH - K3BGX ex
W9YUO
DL2AA
VE3JK
ZL2AV
ex W9PUM - W4NDK - W20GK - LU0DL - VE3ZU
- exW2AIP - DL3DU - LU3AF - PY1AFH - ZS6FE G3AAE - VE3ATU - ZL2ASK - VE3CDL - DL3SO G6NZ - exXU2RT - ZL1MW - exJlFT/J2IJ - BV1PH
- OKIWI - DL4ZA - W5EUE
- W4GO - W1BUD W0TSN - HB9PJ - W1LVQ
- HB9EL - HB9IA exLU2CR - K4HXI - VK2JU
- HB9SI - HB9UD DL1XJ.
Men der har med sikkerhed været flere end disse
på selve konferencen.
Forskellige frekvensog inputændringer er pr. 1. aug. 1959 trådt i kraft
for russiske amatører. De fleste af ændringerne
vedrører begynderklassen, men flere VHF-bånd er
bortfaldet for samtlige hams.
Begynderne har mistet topbåndet og har i stedet
fået området 7,0 til 7,1 i 40-m-båndet. 80 m båndet
er blevet udvidet fra det tidligere 3,5 - 3,6 til 3,5 3,65 Mc.
Begynderne har også mistet det meget populære
38-40 Mc-bånd, men har til gengæld fået 28-29,7 Mc.
Ikke alene er båndet 38-40 Mc blevet inddraget,
men de russiske amatører har endvidere mistet
1470-1520 Mc og 5650-5850 Mc.
Nyt DXCC-land.
Der er blevet givet meddelelse om, at Cargados
Carajos (VQ8) er blevet føjet til listen over lande
anerkendte til DXCC.
Cargados
Carajos
er
beliggende
i
det
indiske
ocean ca. 260 miles NNØ fra Mauritius.
Endvidere er tilføjet Willis Islands (VK4). Denne
øgruppe ligger i Koralhavet ca. 240 miles øst for
Port Douglas i Queensland, Australien.
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Alle forbindelser med disse to lokaliteter fra og
med d. 15. nov. 1945 tæller til DXCC.
Ansøgninger modtages dog først efter 1. marts
1960.
Test-kalender.
19.-21. febr. ARRL DX Contest CW 1. del.
4.- 6. marts. ARRL DX Contest fone. 2. del.
18.-20. marts. ARRL DX Contest CW 2. del.
2.- 3. april. Helvetia H 22 Contest.

Javist!
—
Januar
er
selvangivelsernes
måned,
men at det har taget så hårdt på vore DX-ere, at
der ikke har været kraft til at sende os en rapport
overrasker alligevel! — Vi har kun modtaget fem
rapporter denne måned, men vi håber, at der til
næste måned vil fremkomme en hel del flere, thi
I må ikke glemme, at denne rubrik kun har sin
berettigelse, når den kan give udtryk for de aktive
amatørers arbejde.
Fra 5WJ en lang beretning foranlediget af 80 m
DX-ing.
Henrik
spørger,
hvor
er
amatørånden
henne? og tænker da især på den hensynsløse op
træden, som mange udviser ved at kalde CQ næsten
i timevis, såfremt de har hørt en DX (og ikke fået
ham ved første opkald), for kan jeg ikke få ham,
skal de andre heller ikke have fornøjelsen, nej!
Det har selvsagt intet med Hamspirit at gøre, men
kan det være en trøst, får „båndbøllen“ heller ikke
ret meget ud af sin optræden, kun er at håbe for
ham, at han med tiden lærer den dyd at lytte mere
end at sende. — 5WJ slår til lyd for, at de første 15
kHz reserveres for DX, jeg mener at kunne fastslå,
at i al fald de første 10 kHz fortrinsvis søges af DX
interesserede, så låd venligst området fra 3,5 til 3510
være fredet til DX-sport. En anden ting, som giver
anledning til irritation, er de lange CQ opkald ulen
opgivelse af call, send 3 gange CQ og tre gange
kaldesignal,
det
lyder
straks
mere
indbydende.
Rekord i CQ må det vist kaldes, da en station en
aften kaldte CQ 62 gange inden de-SP!!!, men det
forekommer virkelig!
Fra Svend — 7SN — kom en beklagelse over, at
DX-mands
testens
fortsættelse
ikke
var
adviseret
i decbr. OZ, så aktiviteten straks fra nytår kunne
være sat ind. Hw? — 2 KD. —•
Ulf — 6RL — glæder sig over tre nye lande
CR6 - CR7 og YA1 i WAE testens første afdeling
og vi med ham, til lykke!
Jeg selv glædede mig over modtagelsen af QSL
fra MP4QAO for 80 m CW QSO, bekræftet land
nr. 138.
En ekspedition til Malpelo (HKØ) starter den 15.
februar, varighed sandsynligvis 5 dage, der vil blive
døgndrift med tre forskellige stationer, call skal
blive HKØTU. Deltagere bliver HK Boys og W4KVX,
W9EVI og W3PZW! — .ZD2AMS vil tilbringe sin
ferie i FD land og håber at måtte arbejde derfra
med call FD8AMS eller ZD2AMS/FD, start 7. febr.
med AM og CW på 14-21 og 28 Mc.
W3KA samt W4JNE og W4KFC vil fra den 16.—
23. februar gennemføre en stort anlagt Swan-DXpedition, den første week-end skal vies USA contesten
og den øvrige tid DX-QSO — CW frekvenser 3507 7007 - 14040 - 21040 og 28040 — AM frekvenser 7250 14240 - 21325 - 28750 — SSB frekvenser 7205 - 14295 21 4110 og 28650 kHz.
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VQ8BBB er tilfreds med 2-3 QSO pr. dag, så der
skal man være smadderheldig. — AP3D og AP2V
befinder sig i Østpakistan. — OK7HZ er for øje
blikket
i
Bagdad
under
kaldesignalet
OK7HZ/YI
på 14310 emd SSB. — ZK2AB og VR1B er også blevet
udrustet med SSB grej!
Angående 160 m, som forhåbentlig snart bliver
aktuelt, kan oplyses, at søndag den 17. januar, da
forholdene også var ganske udmærkede på de an
dre bånd, lykkedes det W2EQS - W2GGL - W4KFC
og W2TW at worke Europa på 160 m, endvidere er
ZC4IP - KP4CC og UO5AA QRV — G5WP havde
QSO den 26. decbr. kl. 08,30 med ZL2ANT — OD5LX
er QRV på 1975 kHz kl. 04,30 GMT hver lørdag og
lytter på 1800 til 1820 kHz, så også på dette bånd
ligger mange interessante DX-stationer!
Månedens
sparsomme
rapporter
viser
følgende
aktivitet:
3.5 Mc CW:
OZ5WJ: HB9LA - GC3 - UB - UC - UQ - LA.
OZ7SN: PAØFD - PAØARL - SP9ZD - DJ4JT.
OZ6RL: OHØNB - PA - SM - SP - UA3.
OZ3GW: UA9CM - UA9KAG - UP2AT - VOIDX.
OZ2KD: W4JAK - K2DGT - W1RAN - W3JBX.
OZ2NU: DL - OE - HB - SP.
7 Mc CW:
OZ6RL: OHØNC - IT1 - ZB1 - Wl-3.
OZ7SN: SM7ID - UA1GZ - DM3NA - UB5KIJ.
OZ2KD: PY1ADA - IT - Wl-2-3-4-8-0 - EA.
OZ2NU: LA5AD/P (Spitzbergen) - F2CB/FC UM8ADF - 4X4FZ.
7 Mc fone:
OZ2NU: DL - G - HB - UR.
14 Mc CW:
OZ6RL: IT1 - KV4 - OX - VU2 - Wl-2-3-4-8-9-0.
OZ7SN: OY1X - OY1R - FF80K - EL4A.
OZ2KD: ZD2JKO - FQ8HO - XZ2TH - GD3FBS.
OZ2NU: WØGYL - W6TT - KP4SZ - K9QBJ.
21 Mc CW:
OZ3GW: HB9HX - OZ6HS - VE3QE - W1HWH.
OZ7SN: EA6RF - VK2KZ - OY2Z - UA9JR.
OZ6RL: CR7IZ - OY1R - ZL1 - YA1AO.
OZ2KD: VK6SM - FE8AH - (Adr. pse 7BG) - ZS6.
OZ2NU: OX3DL - VQ3RG - W2PZI - K0JPJ.
28 Mc CW:
OZ7SN: OA4FM - BV1USC - ET2US - F2CB/FC.
OZ6RL: CR6AI - SM5/MM - VQ2-4 - ZS6.
OZ2KD: KZ5TD - MP4BVC - OD5LX - 5A3TR.
OZ2NU: ZS6IW - KZ5TD - VK6RU - VQ4HT.
28 Mc fone:
OZ7SN: RA6XAA - OQ5RS - ZC4SJ - VQ4DT.
Båndoversigt.
3.5 Mc:
YA1AO har flere gange hørt Europa på dette
bånd og er også QRV, men nil QSO indtil nu. I DL
er flere gange omkring kl. 19,00 hørt W6-7, kl. 18,30
er hørt UL7HB og omkring kl. 03,00 KL7. — OZ5WJ
hørte foruden PY - LU og W også PK og VP5, så
der er fine DX muligheder for tiden.
7 Mc:
Også på 40 m kan findes mange fine ting, således
er i Mellemeuropa hørt VP2KE - Wl-0 - VE6-7 HK7MM - UM8KAB - KG4AQ - UL - UI - ZS5JV
og ZD2GUP.

14 Mc:
Blandt
mulighederne
på
20
m
kan
nævnes
LA1NG/P - JZ0DA - FG8AC - MP4TAF - VS90C FR7ZD - FG7XC - CP3CD og HH2NV, dog er for
holdene noget varierende, men der skal også have
været ganske fine forhold til tider.
21 Mc:
På 15 m har vi om formiddagen YA1AO og om
eftermiddagen bl. a. med A3 FB8CD - TG9TI og
med CW VS9GM - BV1USB — med SSB har vi
HV1CN og MP4MAB.
23 Mc:
Her er med fone alle russiske distrikter at finde,
blandt andre fone stationer kan nævnes VQ5EK CT2AH - VP9DL - VP4LA - XE2BM og ZD4JJ.
Med CW var nylig KX6BQ og KX6BZ QRV også
d. 17. jan. omkring kl. 09,30. — VU2ANI var den
16.-17, jan. mellem kl. 09,00—11,00 meget let at kon
takte, forsøgte også med fone, men forstyrredes for
meget af UA-QRM’en og foretrak CW.
Dette var alt for denne gang, og jeg forventer
nogle flere rapporter til næste OZ.
73 — DX — OZ3GW.
DX-mandstesten 1959.
Nedenstående liste giver mig ikke anledning til
mange kommentarer, blot er det tydeligt, at 4RT
de sidste måneder af året har gjort et stort stykke
arbejde for at vinde testen, hvilket sikkert vil lyk
kes.
Den næste liste for 1959-testen vil komme i OZ
maj.
Med hensyn til 1960-testen modtager jeg meget
gerne tilmeldinger, det er ikke mange, der hidtil
har meldt sig, men det kommer forhåbentlig.
OZ2KD/KNUD
DX-mandstesten 1959.

Oversigt pr. 28. januar 1959.
14
7
3,5
32
108
OZ2KD
16
18
40
92
OZ4RT
85
OZ6RL
12
35
14
25
5
OZ6HS
6 13 18
OZ5SQ
21
18
31
OZ7SN
OX3DL
8 19 58
12
15
40
OZ7BG
OZ7EX
8 23 59
24
Q
OZ3GW
27
8
39
30
QZ2NU
0
0 109
OZ5KG
0
0
1
OZ70N
OZ4IP
0
0
4
OZ70F
2
10
43
OZ6NF
0
31
2
OZ7BQ
2
7
20
OX3UD
0
0
26
OZ6HD
0
0
23
OZ9AO
2
0
18
2
2
OZ1W
4
OZ4FA
4
3
2
OZ3SN
1
0
4
OZ1JW
0
0
6
OZ4PE
7
0
0
OZ5KD
0
0
7
OZ6EG
0
0
0
OZ7DX
2
0
1
OZ5PD
0
0
3
OZ8HC
1
1
0
OZ9HC
0
0
2
OZ1AG
1
0
0

21
79
104

88

65
60
59
32
22

28
38
36

19
45
30
26
34
25

35

11

0

45
2

15

8

0
29

6

0

0
0
0
0
4
1

2

1
0
0
0
1
0
0

0
0

63
43
38
28
33
19

0
33
5
34
32

1

6

71
40
9

19

0
0

10

6

6

0
2

0
0
0
4
1
0
0
0
0
4
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

4

ialt
336
333
277
182
160
155
151
147
141
136
126
124
91
83
76
39
29
28
27
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I Januar var Forholdene paa 2 Meter gennemgaaende daarlige. De eneste Lyspunkter var en kort
varig, men kraftig Aurora den 10. (OZ7BR wkd
LA9T og SM6PU) samt en troposfærisk Aabning
den 21., der var ledsaget af Aurora-conds., dog ikke
i paafaldende Grad. Den 2. Januar blev OIZ7BR’s
CW sigs hørt af OE3SE, hvilket imidlertid kun
skete brudstykkevis og kortvarigt; det drejede sig
nemlig
om
et
Meteor-scatter-Forsøg.
Ialt
hørte
OE3SE fire Brudstykker fra OZ7BR, nemlig eet
kortvarigt „burst“ med S7, netop tilstrækkeligt til
Identifikationsformaal, samt tre smaa „pings“. Der
imod hørte OZ7BR intet til OE3SE. At Forsøget
saaledes kun lykkedes den ene Vej skyldtes, at Par
terne — vistnok paa Grund af en Misforstaaelse,
der skyldtes OE3SE — havde lagt Forsøget paa et
Tidspunkt, der faldt væsentligt efter, at den paa
gældende Meteor-Byge havde kulmineret.
OE3SE arbejder paa 144.750 Mc med 160 Watt
Input. Antennen er en 18-Elements Yagi Beam.
OE3SE og OZ7BR har besluttet at fortsætte For
søgene, naar der igen indtræffer Meteorfald. Her
er en „Meteorkalender“ for Resten af Aaret:
21. April
6. Maj
7.'-13. Maj
21. Maj
3. Juni
8. Juni
25. Juni
2. Juli
12. Juli
12. Juli
12. Juli
25. Juli
82. Juli
10.-14. August
9. Oktober
20.--23. Oktober
3.--10. November
14. November
16.--17. Novbr.
13.--14. Decbr.
22. December

Lyriderne
fl-Aquariderne
Pisciderne +)
O-Cetiderne +)
Perseiderne
Arietiderne
54-Perseiderne +)
-Tauriderrfé
-Orioniderne + )
-Geminiderne +)
-Geminiderne +)
-Aurigiderne +)
-Aquariderne
Perseiderne
Giacobiniderne
Orioniderne
Tauriderne
Bieliderne
Leoniderne
Geminiderne
Ursiderne

8
Nat
12
30
20
40
60
50
Dag
30
50
60
32
20
10'
50
varierer
15
10 i Nat
varierer
12
60
13

Tallene til højre angiver det Antal Stjerneskud,
man skal kunne se fra sin QTH under gunstigst
mulige Betingelser. De opførte Datoer er de bereg
nede Maxima for de paagældende Meteorsværme.
Da det tager Jorden flere Døgn at passere igennem
en Meteorsværm, bør man aflytte Baandet et Par
Dage før og efter de anførte Tider. Dagsværmene
kulminerer mellem kl. 06,00 og Kl. 12,00 DNT; Nat
sværmene kulminerer mellem Kl. 00,00 og Kl. 06,00.
+ ) betegner Sværme, hvis Regelbundethed endnu
ikke er klarlagt.

16
11

9
7
7
7
4
4
3
2

2

1

Tirsdags-Testen 1959.
OZ8ME 139 Points
OZ3NH 130 Points
OZ7BR
OZINK
OZ5AB
OZ9AC
OZ1HD
OZ4KO
OZ5MK
OZ7HZ
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OZ8ME var i Gang alle Testens 9 Aftener. OZ3NH
var kun i Gang 8 Aftener, og det ser jo i høj Grad
ud til, at dette blev 8ME’s Redning. Det gennem
snitlige Antal QSO pr. Aften var 13. Højeste Gen
nemsnit blev opnaaet af INK — Skade, at han
opgav saa tidligt! Det samme kan siges om OZ4KO,
der ogsaa havde været sikker paa en fin Placering.
Nogle af Deltagerne var kun med 1 Gang, nemlig
5AB, 5MK og 7HZ.
Et festligt Diplom til Vinderne i denne og frem
tidige Tester er nu under Udarbejdelse og vil fore
ligge om et Par Maaneder.
Vi minder paany om, at Tirsdags-Testen kører
videre i 1960 med samme Regler: 1 Point pr. QSO.
Første Tirsdag Aften i hver Maaned. NB: Udenforstaaende Amatører, der tager QSO med Testens
Deltagere, er ikke forpligtet til at indsende Log.
Log indsendes for hver Maaned — inden den 25. —
til OZ5MK, Mogens Kunst, Møllekrogen 11, Lyngby,
og 5MK ser meget gerne, at de indsendte Logs led
sages af Kommentarer til Testens Forløb, Forhol
dene og de iøvrigt i Maanedens Løb opnaaede
Resultater.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

OZ8JG
OZ2BA
SM7BOR
SM5LZ
SM7CSC
OZ2G
OZ1PL
OZ7R
SM7CLC
SM6CJI
SM7BRA
OZ1NF
OZ6FL
OZ7HZ
SM5FJ

10089
9114
8432
6734
6030
5745
5540
5440
5436
5250
5219
4318
4214
3584
3100

30. SM5AMW
31. OZ4OL
32. OZ4KO
33.OZ8OS
34. OZ3M
35. SM5TC
36. OZ1HD
37. OZ5BK
38. SM5AKP
39. SM5ADZ
40. OZ3BK
41. SM6YH
42. OZ6PB
43. OZ9HN
44. OZ8BA

936 „
780 „
688 „
540 „
420 „
416 „
406 „
400 „
360 „
300 „
258 „
178 „
166 „
134 „
96 „

Testen prægedes af meget daarlige Forhold. Til
Trods herfor var Deltagelsen særdeles stor, hvilket
vi fortolker som en øget Interesse for VHF. Des
værre har alt for mange fine QSO maattet kasseres
paa Grund af forkert nedskrevne Koder. Paa den
anden Side synes Antallet af „Logskulkere" at blive
mindre for hver Test, hvilket er meget glædeligt.
73, UK7 Testkomite.

Nordisk VHF-Test den 12, og 13. Marts 1960.
UK7 indbyder hermed alle licenserede Amatører
i Danmark, Norge, Finland og Sverige til den sæd
vanlige Martstest paa VHF.
Testen er delt i 2 Perioder:
1. Periode: Lørdag d. 12.-3.:
432 Mc.
—Kl. 20,00 — 24,00
144 Mc.
—Kl. 21,00 — 24,00
2. Periode: Søndag d. 13.-3.:
432 Mc.
—Kl. 08,00 — 12,00
144 Mc.
—Kl. 09,00 — 12,00
Hver Station maa kontaktes een

DNT
DNT
DNT
DNT
Gang paa

hvert

VHF-Band fra 144 Mc og opefter i hver Periode.
Cross-Band QSO gælder ikke. Saavel CW som Fone
maa anvendes.
QSO med andre Lande end de nordiske maa med
tages i Pointsberegningen.
Under hver QSO udveksles et Kodenummer be~
staaende af en RS- eller RST-Rapport efterfulgt af
et trecifret Løbenummer samt QTH.
Pointsberegning: Samlede Antal QSO X sammen
lagte Antal Km for samtlige QSO uanset det an
vendte Baand. Hver Deltager udregner selv sine
Points.
De indsendte Testlogs skal angive: Tid, Baand,
Modstation, sendt og modtagen Kode, Bølgetype og
Afstand i Km, efterfulgt af en tom Rubrik til Test
komiteens Notater — i den her nævnte Række
følge.
Logs, som helst skal være skrevet paa StandardLogblade, indsendes senest den 26/3 1960 til SM7BE,
Åke Lindvall,
Tullgatan 5 A,
Lund,
Sverige.
UK7’s Testkomite udtaler Haabet om livlig Del
tagelse og ønsker alle en hyggelig Test med mange
nye Kontakter.
Resultatet af
1. OZ5AB
2. SM7BE
3. OZ3NH
4. OZ2AF
5. OZ7BR
6. OZ8ME
7. SM7CNF
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VHF-Juletesten den 27/12
33379 points 23. OZ5MK
15994
24. SM5UU
15515
25. OZ7LX
14651
26. SM7BGF
12820
27. OZSSW
10810
28. SM6PU
10700
29. SM5AAS

1959.
2751 points
2160 „
1968 „
1551 „
1330 „
1200 „
1071 „

Udenlandske VHF-Tester i 1960.
5.-6. Marts: IARU 144 Mc Test.
8. Maj: RSGB 2-Meter Field Day.
3. Juli: RSGB 2-Meter Field Day.
3.-4. September: Europæisk VHF Field Day.
2-Meter Klubbens Møde den 27. Januar.
OZ7BR berørte i sine indledende Bemærkninger
forskellige Emner af almindelig Interesse for Med
lemmerne,
deriblandt
Klubbens
økonomiske
Status
og Spørgsmaalet om, hvordan vi bør disponere for
Fremtiden. I snart en Aarrække har vi haft det
Kontingentsystem, at hvert Medlem betalte 17 Kr.
een Gang for alle, og det har vi kunnet nøjes med,
idet vi hidtil har haft gratis Husly, først hos 3EP
og senere hos Fabrikant Prytz. Bestyrelsen mener
imidlertid, at vi bør sikre os mod den Mulighed, at
vi en skønne Dag — maatte det aldrig ske — bliver
nødt til at betale for et Mødelokale. Og derfor,
sagde 7BR, har vi tænkt os fremtidig at opkræve
et beskedent Kontingent, nemlig 1 Kr. pr. Møde
aften eller 10 Kr. om Aaret, idet vi regner med, at
dette vil være i alle Medlemmers Interesse.
Derpaa gav 7BR Ordet til 9BS, der fortalte om
de smaa 1260-Mc Stationer, som han og 9AC havde
konstrueret. Da det drejede sig om det første For
søg paa denne høje Frekvens, havde 9AC og 9BS
ud fra den fornuftige Betragtning, at man maa
krybe, før man kan gaa, valgt at nøjes med primi
tivt
Udstyr,
nemlig
efter
Transceiver-Opskriften,
saa at det samme Rør skiftevis virker som SenderOscillator
og
superregenerativ
Detektor.
De
an
vendte Rør var af Skive-Typen og arbejdede som
Sender-Oscillator med en Anodestrøm paa 18 mA
ved 105 Volt. Output laa et Sted mellem 400 og 500
Milliwatt.
Svingningskredsen
var
af
Koaksialtypen
med Røret anbragt inden i denne. Frekvensstabili
teten af en saadan Sender er ikke særlig god, og
under Driften var det nødvendigt at efterstille for
ikke at drive ud af Baandet. Bølgelængden, 23 cm,
var iøvrigt let maalt ved Hjælp af et Centimetermaal af Staalbaand, anbragt paa Gulvet. Det viste
sig ikke muligt at faa Røret til at superregenerere
selv-quenchende, og der maatte anvendes en sepa
rat Penduloscillator paa 80 kc, der svingede med
en Amplitude paa ca. 25 Volt, og hvormed Røret
blev drevet ind og ud af Sving. I Modtagerstillingen
arbejdedes der med en Anodespænding paa mellem

15 og 20 Volt; denne blev udtaget fra et Potentio
meter anbragt over Højspændingen. Som Antenne
anvendtes en Stump Traad ca. en halv Bølgelængde
lang, som stak lodret ud fra Koaksialkredsen og
inde i denne endte i en lille Sløjfe, hvormed den
koblede Energi ud. Bag den lille Stump Antenne
var opstillet et Par Stykker Aluminiumsplade i en
Vinkel paa 45°; disse var adskillige Bølgelængder
lange og har saaledes bevirket et Gain paa i hvert
Fald over 12 db.
De to Stationer var praktisk talt identiske, ogsaa
i ydre Udformning. De var opstillet i hver Ende af
det lange Lokale, og der opnaaedes uden Vanskelig
hed QSO mellem dem, ogsaa naar den modtagende
Detektor blev sat ud af Superregeneration. Naa,
Spøg til Side, det skulle vel ogsaa kunne lade sig
gøre. I Virkeligheden er bedste DX 200 Meter, og
naar der ikke forlængst er opnaaet langt bedre
Resultater, skyldes det, at 9AC og 9BS allerede er
langt inde i Planer om det næste 1260-Mc Projekt,
der — selvfølgelig — gaar ud paa Bygning af en
krystalstyret Sender og en do. Converter, der skal
transponere ind i en — ligeledes krystalstyret —
432-Mc Converter.
Til sidst skal det bare for en Ordens Skyld næv
nes, at vi ogsaa fik at se og høre, at der optræder
en meget betydelig Skyggevirkning paa saa høje
Frekvenser. Medens 9SB sendte til 9AC, stille 7FB
sig op umiddelbart foran 9AC’s Antenne, og Signa
let fra 9SB forsvandt næsten helt. — Og saa var
1PL endda saa ufin at paastaa, at den Frekvens, der
blev arbejdet paa ,i Virkeligheden ikke var 1260 Mc,
men slet og ret 80 kc; 9AC tog dog straks Livet af
denne Ondskabsfuldhed ved at udtage 80-kc Oscil
latorrøret af sin Station. Og de, der befandt sig i
Nærheden, aandede lettet op.
Der lød et kraftigt Bifald, da 7BR takkede 9AC og
9BS for den interessante og vellykkede Demonstra
tion, som forhaabentlig ikke bliver den sidste i
Rækken, hvad 1260 Mc angaar.
2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes Onsdag den 24. Februar Kl. 20,00 i Lokalet
paa Sonofon Radiofabrik, Gentoftegade 118 (Indgang
i Gavlen). Programmet lyder paa Spørgeaften. Vi
mener dermed, at vi opfordrer alle VHF-Amatører,
som har et Problem, til at komme til Stede og
forelægge dette. Vi haaber, at ingen, heller ikke
Begynderne, vil holde sig tilbage.
For Marts og April
har vi foreløbig fastlagt henholdsvis
rings- og Følsomhelsaften" og en „TVI-Aften“.

en

„Kalibre

Udenlandske Nyheder.
QST, December 1959: En 2-Meter Converter med
Støjtal under 2 db. (Cascode med 2 Stk. 417 A, kry
stalstyret
Ose.
Udførlig
Chassis-Skitse
med
alle
Maal. Let at lave „lige saa god“).
QTC,
Februar
1960:
Temperaturstabiliseret
VFO
for 2 Meter. 3 Rør, erstatter et 8-Mc Krystal.
QST, Januar 1960: VFO og SSB paa 2 Meter ved
Hjælp
af
Blanding.
Et
krystalstyret
Signal
paa
117,6 Mc ( Krystallets Arbejdsfrekvens 39,2 Mc,
„PA“-Rør 03/12) blandes med et VFO-Signal, hvis
Frekvens kan varieres mellem 26,4 og 27,4 Mc.
Blandingen foregaar i en 03/12, der er indstillet til
at give 3 Watt Output.
RSGB Bulletin, Januar 1960: Et Gitterdykmeter
til 70-160 Mc. Dobbelttriode med Instrumentet i Bro
kobling (positivt Udslag!). Meget udførlig Beskriv
else med Tegninger, let at lave „ligesaadan“.
Mogens Kunst, OZ5MK.

Læserne skriver:
EN TILBAGEVISNING
OZ2AF, K. Grønbeck, har i et indlæg i „OZ“ for
december 1959 side 277 i forbindelse med en —
iøvrigt ikke underbygget — påstand om, at Køben
havnsafdelingens
generalforsamling
i
oktober
var
„ulovlig“, mod mig rettet nogle ubeføjede angreb,
som jeg herved nødsages til kort at tilbagevise.
Som bekendt var der en fejl i den oprindelig
offentliggjorte dagsorden, og på det grundlag blev
generalforsamlingens
lovlighed
af
flere
medlemmer
betvivlet. Som det imidlertid ligeledes turde være
deltagerne bekendt, kom det under forhandlingen
frem, at vedtægterne ikke foreskriver andet end en
„indkaldelse", altså ikke en samtidig offentliggørelse
af en dagsorden, og derfor kræves der til en ved
tægtsmæssig lovlig indkaldelse kun rettidig medde
lelse i „OZ“ om tid og sted. Derfor var det også min
pligt som dirigent, efter at dette forhold var klar
lagt,
at
konstatere
generalforsamlingens
lovlighed.
Det må beklages, at 2AF i den forbindelse — iøv
rigt uden at der er givet mig lejlighed til samtidigt
svar — retter angreb på min person.
På samme måde har han i indlægget angrebet
min
af
generalforsamlingen
eenstemmigt
godkendte
aflæggelse af regnskab for byggefondens virksom
hed i det forløbne år. Som det er deltagerne be
kendt, spurgte jeg, om der ønskedes udførligere spe
cifikationer,
ligesom
det
pointeredes,
at
møllens
værdi som sædvanlig ikke var medtaget. Da der
ikke ønskedes yderligere, og da vedtægterne ikke
foreskriver nærmere, gik man over til næste punkt.
På noget lignende måde er det nævnte punkt over
stået på generalforsamlingerne i mange år, uden
at
det
har
givet
anledning
til
kritik,
endsige
som her til fornærmelige angreb. Lad os være fri
for den slags i vor forening og i vort blad.

73 — OZ1LE, Knud S. Levinsen.

BETRAGTNINGER FRA EN ÆLDRE AMATØR
Jeg vil gerne rette en tak til OZ3FM og OZ8I for
deres svar på OZ5HO’s betragtninger. Det glæder
mig, at der endnu findes fornuftige medlemmer i
EDR. Det indlæg, som OZ5HO har indsendt, burde
ikke være optaget i bladet. Den slags hører hjemme
på en generalforsamling. Som forhenværende for
mand for den københavnske afdeling og næstfor
mand i EDR ved jeg, at det koster meget arbejde
at være med i bestyrelsen for EDR. Dette arbejde
er i mange tilfælde utaknemmeligt. Vi skal være
meget forsigtige med at kritisere bestyrelsen og
formanden i EDR, og i hvert fald ikke gøre det
offentligt i OZ. Resultatet vil i mange tilfælde
være, at vi mister en god bestyrelse eller formand.
Det er af stor betydning, at vi har en formand, der
er så kultiveret som OZ6PA. Jeg vil håbe, at for
manden ikke ærgrer sig for meget over 5HO, men
at vi får lov til at beholde ham som formand i
mange år. Jeg tror ikke, at det har været OZ5HO’s
mening at genere vor nuværende formand, men
jeg kunne tænke mig, at det var en anden, der
havde støbt kuglerne, og at OZ5HO, der som ny
amatør ikke kender så meget til EDR, kun har lagt
navn til betragtningerne. Lad os i fremtiden blive
fri for den slags læserbreve.
Vy 73 — OZ7SN, medlem nr. 179.
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REPLIK FRA EN NY AMATØR
Jeg takker de herrer, som i OZ jan. „svarede" på
mit indlæg i OZ dec. Desværre ledte jeg forgæves
efter en objektiv vurdering af de forskellige for
hold, som jeg kritiserede i OZ dec. Udover de rent
subjektive
betragtninger
om
formandens
fremra
gende egenskaber, der er ganske irrelevante, når
vedtægter står til debat, fremfører den ene af de to
læsere, at jeg „har hørt efter usandfærdige beret
ninger om kun et HB-møde om året". Jeg tillader
mig at henvise til GF-referat i OZ okt., side 215,
hvoraf det uimodsagt fremgår, at Århus afdelingens
formand kun modtog et eneste referat af HB-møderne i det forløbne år. Men det er måske referatet,
den nævnte læser tænker på, når han taler om
usandfærdighed? Det ville vist have været klogere
at anføre datoerne for de pågældende møder. Des
uden anfører læseren et postulat om, at jeg skrev,
at EDR ledes udefra. Jeg efterlyste, hvem der har
ledet foreningen ud fra den begrundelse, at der kun
havde været afholdt et HB-møde. Den nu frem
komne oplysning om formandens faste hånd er til
strækkelig svar på mit spørgsmål, men det røber
samtidig, at ikke alle inden for HB er sig deres
ansvar som delagtig i ledelsen bevidst. Læseren
påstår herudover, at vort formandsvalg finder sted
akkurat som i 98 °/o af alle landets foreninger. Jeg
tror, at han ved henvendelse til foreningsregistret
ville få sin fejlagtige opfattelse berigtiget, når han
vel at mærke husker at anføre, at det drejer sig om
en landsforening, hvor mindst 95 % af medlemmerne
af forskellige grunde udebliver fra GF. I „svaret"
til mig angives mit indlægs omfang til 3 sider, det
var på 1½ — højst uheldig omgang med tal (navn
lig for en kasserer).
Da det er EDRs fremgang og trivsel, der må være
det væsentlige for os alle, skal jeg endnu en gang
anbefale, at vedtægterne — foreningens grundlov —
får en hensigtsmæssig og fornuftig udformning. Be
tydningen heraf må da være helt klar for enhver.
Desuden anbefaler jeg, at ethvert medlems soleklare
ret og pligt til at kritisere ikke tilbagevises ved
usaglige,
sentimentale
betragtninger
over
forman
dens uforlignelighed. Og husk endelig på, at kraft
betonede udtryk ikke gør en i forvejen mangelfuld
argumentation bedre.
Vy 73 OZ5HO.
KASSEREREN MEDDELER:
Vedr. håndbogen.
Der er nu (pr. 1. februar) ca. 600 medlemmer, som
har forudbestilt og betalt den nye håndbog. Herud
over har jeg liggende ikke betalte bestillinger fra
ca. 125 medlemmer. Disse sidste — samt iøvrigt
interesserede i håndbogen — bedes venligst snarest
indbetale de 32,50 kr. på girokonto 22116. Husk —
kun salg til medlemmer og kun 1 bog til hver.
Jeg regner med, at håndbogen er klar til afsend
else omkring 1. marts.
Vedr. kontingent.
Girokort til indbetaling af kontingent for året
(1. april 1960 - 31. marts 1961) og april kvartal 1960
er udsendt. Prøv nu om du ikke kan huske at få
beløbet afsendt inden den 15. marts. Du sparer her
ved kassereren for et stort ekstraarbejde med først
at skulle inddrage OZ og senere, når kontingentet
indgår, at skulle anmelde det påny, og du sparer
også foreningen for en ikke helt ringe udgift til
ekstra porto.
Husk dit kontingent.
Med venlig hilsen
kassereren.
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Til alle licenserede amatører
Det blev på hovedbestyrelsesmødet søndag
d. 24. januar 1960 vedtaget at udgive en ny
QTH-liste.
Da vi i tidligere QTH-lister har haft en
kritik af, at mange adresser var forkerte, når
listen udkom, må vi anmode licenserede ama
tører om følgende:
Undersøg, om I har meddelt Post- & Tele
grafvæsenet, at I er flyttet, især de, som er
flyttet inden for de sidste 3 år. Det har nem
lig vist sig, at mange stadig står på deres
gamle adresser, som de er flyttet fra for år
tilbage. Om det er P&Ts kartotek, der ikke
er ført a jour, eller det er jer selv, som har
glemt at melde flytning, skal være usagt, men
altså for en sikkerheds skyld, UNDERSØG
OM JERES ADRESSER ER RIGTIGE PR. 1.
FEBRUAR 1960. Den nye QTH-listes adresser
bliver trykt på amatørernes eget ansvar. Det
betyder jo meget, at en QTH er rigtig, når en
ny liste udkommer. De, som flytter inden for
den tid, redaktionen arbejder med tilrette
lægning og trykning, må omgående meddele
kassereren, OZ3FM, om den nye QTH, så
skal vi i det omfang, det er muligt, få alle
nye med.
Denne liste skulle komme ca. 15. juli—1.
august, således at de, der får licens i maj—
juni, skulle nå at komme med i den.
ALTSA
HUSK
AT
UNDERSØGE,
OM
JERES ADRESSER HOS P&T ER I ORDEN,
så vi, når P&Ts nye liste pr. 1. april kommer,
har alle med på de rigtige adresser.
OG GØR DET OMGÅENDE.
Vy de 73 OZ5RO, sekretær.

*

Har du
sikret dig
den nye
HÅNDBOG?

FRA AFDELINGERNE
Arrangementkalenderen
Hver

onsdag

aften

træningsrævejagter.

Oplysning

om tider hos OZ2XT på nr. 1040.
10.
24.

april: Dagrævejagt, Kbhv. afdi.
april: Dagrævejagt, Kbhv. afdi.

7.

maj: Natrævejagt, Kbhv. afdi.

12.
maj:
Autorævejagt
m.
22. maj: Dagrævejagt, Kbhv. af dl.

Automobilsportsklubben.

26. maj: Skægrævejagt, Kbhv. af dl.
4. juni: Natrævejagt, Kbhv. afdi.
18. juni: Natrævejagt, Kbhv. afdi.
Meddelelser

til

arrangementkalenderen

bedes

sendt til OZ4AO, der må have disse senest d. 25.,
hvis det ønskes at få dem med i førstkommende OZ.
73 de OZ4AO.

10 AARS FØDSELSDAG
I EDRs AMAGERAFDELING
Lørdag den 12. marts møder alle ven
ner af EDRs Amagerafdeling op for at
gratulere.
Skotøjsæsken
med
de
vel
smurte har vi under den en arm og YL
under den anden. Vi kommer lokalt
eller langvejs fra, enkeltvis eller i de
putationer, vi kommer. Henne ved dø
ren står formanden OZ1CC for hjerte
ligt at tage imod, og ovre ved baren
står
OZ2XU,
hyggelig
og
vennesæl,
smilende og hjertelig. Hvem kan stå
for denne atmosfære af at være vel
kommen og savnet. Det kan ingen, og
derfor
kommer
vi
allesammen.
Vi
kommer for at sige tak for alle de hyg
gelige aftener, vi har haft i denne afde
ling gennem årene, og for at genopleve
noget af den stemning, der altid har
været over de store møder i Amagerafdelingen.
Der
bliver
trængsel
ved
den
billige
cafeteria,
som
overtjener
OZ2XU har indrettet, og til de priser,
han møder med, skal der nok blive
udsolgt, både af sodavand og så meget
andet.
Sådan en aften, hvor man møder med
medbragt mad, hvor udgifterne er små
og man ikke skal „flåes“, må ikke for
bigås. Naturligvis kommer de lokale,
men også provins og Københavnsafde
ling vil sikkert møde op for at gra
tulere.
Vi ses i Amagerafdelingen den 12.
marts.
OZ6PA.

KØBENHAVN
Afdelingen
holder
møde
hveranden
mandag
i
„Cirkelordenens Selskabslokaler", Falkonerallé 96,
o.
g. Der er parkering i gården med indkørsel fra
Franckesvej.
QSL centralen er åben fra 19,30 til 20,00, hvorefter
mødet begynder. Nye medlemmer bedes henvende
sig til OZ9SN, som da vil give orientering om afd.
arb. Selvfølgelig kan man også spørge andre af
bestyrelsens medlemmer.
Formand:
OZ5RO,
O.
Blavnsfeldt,
Frederiksborgvej 201, Kbh. NV. Tlf. Sø. 4587 (afdelingens telefon).
— Næstformand: OZ4SG, Søren Kristensen, Godthåbsvej 172, st. th., Kbh. F. — Kasserer: OZ4AO,
Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, Kbh. F. Tlf. Go.
1902 V. Giro 59755. — Sekretær: OZ9SN, Sv. Nielsen,
Langdysen 34, Herlev.
Siden sidst.
Den 4. jan. vistes en film, som venligst var lånt
os af SAS. Efter filmen var der lejlighed til en hyg
gelig sludder.
Den 18. jan.: 3Y fortalte om BCI og TVI og om,
hvorledes man bygger sin tx, så den slags undgås.
Der var meget at lære. En tak til 3Y.
Program:
15. februar: Egon Hansen fra Philips fortæller om
Ferritmateriale og dets brug.
29. februar:
Nogle af håndbogskonstruktionerne
vises og demonstreres.
14. marts: OZ7DR taler om ESB og har sin mod
tager med.
Vy 73 OZ9SN.
AMAGER
Fungerende formand: OZ1CC, Tversted, Hastings
vej 46, tlf. Su. 2991.
Mødeaften indtil videre hver anden torsdag kl.
19,30, Strandlodsvej 17. Hurtigbus fra Holmens Bro
til stoppested Lergravsvej.
Siden sidst.
21. januar besøgte Amager afd. NKTs valseværk
på Palermovej, og med ICC som kyndig og sted
kendt fører beså vi de forskellige afdelinger, der
var i drift (det var jo aftenholdet), lige fra støberiet
til de færdige produkter, såsom indpakningsstaniol
til rugbrød og ost som til rør til dejlige Beam-antenner, alt i alt en interessant rundgang på 2½
time, og jeg vil benytte lejligheden til at takke ICC
for hans indsats for at få dette besøg arrangeret. Til
den 10-årige stiftelsesfest henvises til en særlig
notits i OZ andetsted.
Program:
11. februar: Intet møde.
18. februar: Klubmøde.
25. februar: Intet møde.
3. marts: Generalforsamling.
Lørdag 12. marts: 10-års stiftelsesfest kl. 19,00 i
klubhuset. Husk tilmelding og spisebestik.
OZ1CC, Su. 2991, OZ2XU, Amg. 3812 V.
Vy 73 de OZ2XU.
AALBORG OG OMEGN
Formand: OZ1BP, B. Pedersen, Bornholmsgade 66,
Aalborg, tlf. 3 41 19. Sekretær: OZ3PS, H. Sørensen,
Ny Kærvej 1, Nørresundby. Kasserer: OZ4WZ, B.
Hansen, Hjortøgade 8, Aalborg, tlf. 2 58 45. Bestyrel
sesmedlemmer: B. Frandsen, OZ6BF, Bornholmsga
de 76, Aalborg, og Ole Bendtsen, Aagade 31, Aalborg.
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Den 26. januar havde vi filmsaften på vandrer
hjemmet
i
forbindelse
med
afslutningsfesten
for
rævejagterne i 1959. Det blev en vellykket aften,
hvor vi bl. a. havde den glæde at se mange nybe
gyndere møde op. Det var også hyggeligt at se, at
udenbys amatører igen kunne finde til Aalborg.
Aftenen begyndte med filmsforevisning, hvor vi så
de 4 interessante film:
1.
Fjernsynstransmissioner
via
relæstationer
og
transmissionsvogne.
2. Radarets store betydning for trafikken i luften
og på vandet.
3. Besøg på R. C. A. laboratorierne i USA, hvor vi
så videnskabsmændene i arbejde.
4. Besøg på det store elektricitetsværk „Kyndbyværket“.
Herefter gik vi til kaffebordet for at sunde os
lidt til næste punkt på dagsordenen, nemlig det
kæmpestore amerikanske lotteri, som blev udsolgt
i løbet af et øjeblik, idet alle jo gerne ville vinde
een af de mange gevinster, som bl. a. bestod af en
fornem
lampet,
bogen:
„Populær
radio
mekanik",
forskelligt værktøj og forskelligt radiogrej.
Som
sidste
punkt
uddeltes
rævejagtspræmierne
for 1959. OZ4WZ tegnede sig for titlen „Ræve
jagtmester for 1959“ og fik overrakt en fin sølv
pokal. Iøvrigt blev de endelige resultater for ræve
jagterne 1959:
1. OZ4WZ med 1755 points.
2. OZ3PS med 1494 points.
3. Bent Christiansen med 1161 points.
4. OZ1BP med 904 points.
5. OZ8TJ med 881 points.
6. OZ5HT med 790 points.
7. Ole Bendtsen med 233 points.
8. OZ5XY med 125 points.
9. Leo Bitch med 25 -points.
Til slut er der så kun at sige på gensyn hver tors
dag aften i vores hyggelige klublokale på vandrer
hjemmet, Kornblomstvej.
Vy 73> P. b. v. 4WZ og 6BF.
AARHUS
Lokale: Vagtelvej 9.
Formand: OZ6EJ,
skov.

E.

Jensen,

Langengevej

3,

Ris

Siden sidst.
I december havde vi d. 2. en slags blandet auktion/
udsalg af surplusgrej. Handelen var livlig og gav
en rar skilling til kassebeholdningen. Vi satte punk
tum for 1959 med en dejlig julekomsammen i
Haandværkerforeningen d. 9., hvor vi så film, havde
amerikansk lotteri, kaffebord og et forrygende gåseog andespil. I januar lykkedes det d. 6. at få 2LX
til at gentage sit foredrag og demonstrationen af
sin ESB-sender. D. 20. havde vi klubaften, og til
slutningen viste, at selv snestorm kan ikke holde
gutterne fra en hyggelig sludder om de’ aktuelle
radioproblemer.
Lokalsludderen foregår iøvrigt på 10 meter om
aftenen, når båndet er lukket for DX. Ikke mindre
end 13 stationer er igang og flere undervejs. Alle
afskygninger af grej anvendes, lige fra maksimalt
tilladeligt input og beam-antenner til små 2-watter
med indendørs dipoler.
Program:
Onsdag d. 17. febr. kl. 20
gen,
Klostergade:
OZ5OF
transistorer.
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Haandværkerforenin
holder
foredrag
om

Onsdag d. 3. marts kl. 20 i klublokalet: Demon
stration af grej.
Nybegyndere og Old-Timers opfordres til at med
bringe grej til beskuelse.
73 de 8XP.
ESBJERG
Mødested: Lokalet i det gamle soldaterhjem på
Hjertingvej kl. 20.
Formand: S. B. Hansen, OZ6SB, Skolegade 70 A.
Kasserer: A. L. Wentzel, P. Skramsgade 7, tlf. 2305.
Sekretær: H. Bang, OZ6BG, Palnatokes Alle 23, 1. th.
Best.medl. F. K. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, tlf.
2691, og F. Elstrøm, OZ9BO, Skolegade 70 A.
Siden sidst:
Der var mødt mange til auktion den 13. januar,
uden at købe- og salgslysten dog stod i forhold her
til. Samme aften genoptog vi en gammel tradition,
som syntes at falde i god jord — nemlig aftenkaffe
med brød. Der vil også fremtidig være kaffe eller
te til alle, og det til en billig penge.
På grund af 6BG’s sygdom udgik foredraget om
afdelingssenderen den 27. januar. I stedet for holdt
7NB med øjebliks varsel et fremragende foredrag
om ESB og DSB, så forståelsen af disse modulati
onsarter stiger her i Esbjerg, hvor i øjeblikket 3CB
og 7NB er aktive på ESB.
Det ny program:
Onsdag den 17. februar: Klubaften.
Onsdag den 24. februar: Generalforsamling. Dags
orden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen vil fremlæg
ge forslag til ændring af vedtægternes § 5 angående
afdelingskontingentet
og
dets
opkrævning
for
at
skabe klarere linier end hidtil. Mød op og giv dit
besyv med, men husk at afdelingskontingentet skal
betales senest generalforsamlingsaftenen.
Lørdag den 27. februar: Fastelavnsfest i klublo
kalerne. En rigtig festaften med og for xyl og yl.
Onsdag den 2. marts: Klubaften.
Onsdag den 9. marts: 6BG om afdelingssenderens
opbygning og virkemåde.
Onsdag den 16. marts: Klubaften.
For at stimulere interessen for klubaftenerne vil
6BG forsøgsvis lave nogle begynderaftener, hvor en
lille amatørstation gradvis bygges op trin for trin.
De enkelte konstruktioner forklares, og der laves
små forsøg med dem. Disse aftener er nærmest
tænkt som et praktisk supplement til den teoretiske
undervisning på aftenskolen, men mon ikke også
de lidt ældre amatører kunne have nogen fornøjelse
af det, så se ud i lokalerne onsdag den 17. og frem
over.
Vy 73 de OZ6BG.
HOLBÆK
Tirsdag d. 23. februar mødes vi på „Dannevirke"
kl. 20, har „du" nogen ideer eller problemer, så kom
frem med dem, så kan vi diskutere dem. Der er
måske en eller anden, der mangler en ide, som du
er i besiddelse af, så mød op „OB“, så vi kan få en
hyggelig aften.
Vy 73 OZ8HC.
HORSENS
Klubhuset: Østergade 108. Formand: OZ9SH, S.
Chr. Hansen, Kragsvej 49, tlf. 215 67. Kasserer:
OZ4GS, Sv. Sigersted Sørensen, Borgmestervej 58,
tlf. 2 18 34. Sekretær: OZ9ER, Erling Nielsen, Sund
vej 17.

Siden sidst:
Efter det udmærkede og letfattelige foredrag ved
50F d. 21. jan. er vi overbevist om, at de 25 til
hører, der var mødt op denne aften, virkelig fik et
indblik i transistoren og dens virkemåde.
Programmet:
Mandag kl. 20,15: Morsekursus.
Tirsdag kl. 20,15: Byggeaften for begyndere.
Onsdag kl. 20,15: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20,15: Byggeaften for seniores.
Lørdag d. 27. feb. kl. 19,00: FASTELAVNSFEST.
Klubben er vært ved et par halve stykker med sild,
derudover
medbragte
klemmer
eller
bestilling
på
smørebrød kan afgives til maleren eller 9SH, tlf.
2 15 67 senest torsdag den 25.
4GS + 2BF arrangerer diverse underholdning, og
når den rigtige stemning er nået, ta’r vi en svingom
til levende musik.
Alle er velkommen med x og yl.
Vy 73 9ER.
LOLLAND-FALSTER
Desværre satte det ind med snevejr, så at der ikke
blev noget ud af mødet i sidste måned, men vi
håber, at vejrguderne er os mere venligt stemte
denne gang, så vi kan komme rigtig mange, idet
5VP har lovet at komme og fortælle om bygning og
trimning af convertere.
Det bliver jo også i Maribo og som sædvanlig kl.
19,30 på Nielsens hotel, og datoen er den 27. ds.
Og så kan vi godt begynde at tænke lidt i ræve
jagt. Det er netop rigtigt vejr til at sidde og pusle
rx’en istand, så ob’s gør det nu, da årets første jagt
finder sted allerede 6. marts, vi har valgt vort gamle
revier Sakskøbing atlasblad A 4424, og vi mødes ved
Radsted kirke kl. 9,00. Der bliver kalibreringsud
sendelse den 5. marts kl. ca. 19—20 på 1825 kHz.
På gensyn i Maribo d. 27.
73 de 7NA.
NYBORG
Formand: OZ4WR, John Hansen, Møllevænget 3.
Lokale: Samme sted.
Vi er nu gået over til kun at afholde møde den
f ø r s t e m a n d a g i m å n e d e n . Der bliver in
gen træning i telegrafi til disse mødeaftener. Mød
nu op den ene gang om måneden og lad os få et
par fornøjelige timer sammen.
Byggeaftenerne hver onsdag er nu i fuld gang.
Der er 7 rævemodtagere under bygning i øjeblikket,
så det tegner godt. Den første byggeaften fik for
øvrigt en fin indledning, idet 4MA og 9TH viste
farvelysbilleder
fra
danmarksmesterskabet
i
ræve
jagt 1959, hvor de begge deltog. Det var første gang,
de havde været med i en rævejagt! De muntre kom
mentarer, der faldt til de forskellige billeder, satte
prikken over iet. Så det var med fin rævestemning,
vi gik i gang med bygning af rævemodtagerne.
Vy 73 OZ4WR.
ODENSE
Formand: OZ6RL,
Odense, tlf. 12 93 70.

Ulf

Krarup,

Aaløkkehaven

3,

Siden sidst:
Torsdag d. 28. jan. 1960 blev der afholdt films
aften.
Desværre
blev
aftenens
hovedfilm
(Edisonfilmen)
ikke
vist.
Den
amerikanske
ambassade
havde ved en fejlekspedition ikke sendt den sam
men med de andre film, som vi modtog d. 28. om
middagen.
Da
dette
blev
foreholdt
ambassaden,

lovede de at sende den med flyveren fra København
til Beldringe, men endnu et uheld skulle vise sig.
Samtidig med at maskinen lettede i København
begyndte det at sne på Fyn, og det endte med, at
maskinen måtte vende tilbage til København efter
at have kredset over Beldringe uden at kunne
lande. Vi måtte derfor nøjes med de 3 småfilm, som
var annonceret samt en film om flydende fabrika
tion af småmotorer hos Thrige. Denne film blev i
hast fremskaffet, da vanskelighederne med Edisonfilmen begyndte.
Det var bestyrelsen en glæde og opmuntring, at
der på trods af det kraftige snefald var mødt ca. 50
medlemmer med damer. Det blev, trods forhindrin
gerne, en hyggelig aften, og ved kaffebordet gik
snakken livligt.
Programmet:
Torsdag d. 25. februar har OZ7DR lovet os at for
tælle om oscillatorer og mixere. Det er sikkert et
emne, som har stor interesse blandt medlemmerne,
og vi har derfor reserveret den samme sal, som blev
anvendt til filmsaftenen i sidste måned. Der er
som sædvanlig kaffe med hjemmebag (å kr. 1,75)
efter foredraget.
Vy 73 8NO.

NY E MEDL EMMER
7531 - Jørn Lysgaard-Madsen, Gedbjerg, Oksbøl.
7532 - Niels P. Jepsen, Vogterhus 42, Give.
7533 - Finn Solander, Ludvig Hansensvej 29, Nyborg.
7534 - Søren T. Frederiksen, Vindingevej M, Nyborg.
7535 - Ib Ussing, Torsvang 101, Lyngby.
7536 - V. Feising, Smidstrupgård, Vedbæk.
7537 - Erling Mathiasen, Forsinge.
7538 - Normann Kristensen, Lomborg, Ramme.
7539 - Leo Bitsch, Cort Adelersgade 17, 1., Ålborg.
7540 - Knud Dom Johansson, Sæteren 4, Vejle.
7541 - Henry Møller, Borups alle 284, 3. tv., Kbh. NV.
7542 - OZ7KU, K. Kling, Skovløbervej 7, Kbh. NV.
7543 - OZ5TV, Niels Nielsen, Frejlev, Ålborg.
7544 - Flemming Knudsen, Toftøjevej 15 B, Vanløse.
7545 - Kjeld Randby, Pr. Gormsvænget 4, Fruens
Bøge.
7546 - Per Jørgensen, Søndergade 69, Middelfart.
7547 - Bent Munkesø, Andersen Nexøvej 8, Søborg.
7548 - Sv. Aage Vestengen, Busemarke, Borre.
7549 - Benny Lykke Christensen, Eskildstrup.
7550 - Bjørn Jacobsen, Turistvej 182, Bistrup,
Birkerød.
7551 - H. Haureberg, Teglstrupvej 6, 2. tv., Kbh. Ø.
7552 - OZ3QB, Svend Thyregod, Andrup, Esbjerg.
7553 - OZ9VP, Vagn O. Pedersen, Hylkedalvej 4,
Kolding.
7554 - Vilbert B. Andersen, Juni alle 11, Herlev.
7555 - Robert Mårtens Petersen, Martensvej,
Karrebæksminde.
7556 - Oskar Hilbert Jensen, Redsted Mors.
7557 - Steen Larsen, Broagergade 1, 4., Kbh. V.
7558 - C. B. Møller, Skovbakken 2, Skive.
7559 - Peder R. Iversen, Priorløkkevej 106, Horsens.
7560 - Leif Trudsø Poulsen, Vestergårdsvej 3, Viby J.
7561 - Bjørn R. Christensen, Smørumvej 197,
Brønshøj.
7562 - Matthias Thordarson, Biilowsvej 32 A, 1. tv.,
København F.
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7563 - Knud Brejning, Fårup mark, Jelling.
7564 - John Linnemann, Egelykkevej 1, Hj allese.
7565 - Erik Køie, Rughavevej 21, Odense.
7566 - Erling Rasmussen, Augustvej 112, Herlev.
7567 - Stephan A. Muller, Pilegårdsvej 20, 2. th.,
Herlev.
Atter medlem.
585 - QZ9LA, L. Riis Nielsen, Egebjerg, Horsens.
3750 - OZ5AP, Axel Pedersen, Illerupvej 57, Århus.
4751 - Carl Vilhelm Jensen, Møllevej 27, Thisted.
5931 - Johannes Pedersen, Skolegade 48, Ikast.
6239 - OZ8IT, Ib Thorefeldt Nielsen, Kottesgade 25,
Odense.
6606 - O. Aaby Jensen, Nørgårdvej 4, Struer.
7002 - Buster Christensen, Strandvejen 25, Sædding
strand, Esbjerg.
7011 - Ole Jørgensen, Hovedgaden 48, Hvalsø.

QTH -RUBRIK KE N
1038

OZ4AH, Allen Hansen, Nybyvej 3, Åkirkeby,
lokal.
1043 - P. a. Porta, Gottfried Kinkelstrasse 23,
Wiesbaden/Biebrich, ex Heidelberg.
1450 - OZ2SL, Hans Sylvan Lund, Regensgade 11, 3.,
København K, ex Århus.
2488 - OZ6IA, Knud Hansen, Biensalle 16, st.,
København S, lokal.
2957 - OZ6PK, Poul Friborg Knudsen, Ørumvej 36,
Hvidovre, lokal.
3298 - OZ3IB, Ib Kjær Rasmussen, Agrivej 10,
Risskov, ex Århus.
3465 - OZ9PL, Preben,. Lustrup, 10268 Hawthorne
Drive, Orland Park, Chicago, Illinois, U.S.A.,
ex Århus.
3759 - Børge Jylling, Eggersvej 17, Hellerup,
ex Nr. Sundby.
3777 - OZ2PN, P. Nielsen, Amtoftevej 11, Vejlby,
Risskov, ex Århus.
3820 - OZ4IP, Th. Ibsen Pedersen, Skovvej 9,
Brejning, lokal.
4383 - OZ9GC, Ejvind Thomsen, Damgårdsvej 10,
Birkerød, lokal.
4644 - B. Madsen, Lønne, Nørre Nebel, ex Varde.
5062 - Mogens H. Pedersen, Lillevangsvej 50,
Farum, ex Kbh. 0.
5342 - Gunnar Poulsen, Tødsø, Nykøbing Mors,
ex Sønderborg.
5355 - P. Mourier-Petersen, c/o Dalgaard, Kansler
gade 4, 1., København 0, ex Randers.
5820 - OZ5KU, Kurt Jensen, Viborgvej 117, st. th.,
Hasle, Århus, ex Ålborg.
5856 - OZ5DX, Hans Otto Pyndt, Udstolpe,
Sakskøbing, ex Hellerup.
5967 - OZ7TB, 435440-1888, B. Voigt, Korvetten „Tri
ton",
Købmagergades
postkontor,
København
K, ex Ålborg.
5980 - OZ8WK, Jørgen Klausen, Saltvig, Bandholm,
ex Sønderborg.
6100 - OZ2NE, Jørgen Nielsen, Brøndbyvester Torv
71, Hvidovre, ex Glostrup.
6208 - Henry Pedersen, Sjællandsgade 27, 4., Kbh. N,
lokal.
6332 - OZ5PW, P. White, c/o Chr. Jørgensen, Jern
banegade 6, Skærbæk, ex Nordborg.
6359 - OZ4NJ, Jørgen Nielsen, P. P. Ørumsgade
40, 5., Århus, ex Vejle.
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OZ7HX, Mogens Lynge Petersen, Bella-Vista,
Lumsås, ex Asnæs.
6926 - Chr. N. Lund, Buen 24, Tønder, lokal.
7187 - Hardy Rom Poulsen, Elmevej 5, Tønder,
ex Løgumkloster.
7413 - OZ4IW, Jens Jørgen Ipsen, Poppelhegnet 14,
2. th., Lyngby, ex Øster-Marie.
7435 - OZ3GH, Gunther Hansen, Pedersvej 60, Køge,
lokal.
7442 - Torben Hansen, M/S „Samoa“, ØK, Holbergsgade 2, Kbh. K, ex Orehoved.
7484 - Erik Olsen, Kontorvej 41, Søborg, ex Kbh. NV.
7514 - John Hansen, Holsteinborgvej 18, 2. th.,
Vanløse, lokal.
Oz
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Adr. :Postb.79, København K. (Tømmes 2 gange ugentlig)
Giro-konto: 22116.
Redaktører:
Teknisk: OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, Kbh.,
Søborg, tlf. 98 13 01. (Hertil sendes teknisk stof).
Ansvarshavende for dette nr.: Arne Christiansen.
Hovedredaktør: Formanden, OZ6PA, Poul Andersen,
Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
(Hertil sendes alt øvrigt stof senest den 1. i måneden).
Hovedbestyrelse:
Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15,
Kbhvn. S., tlf. Amager 3664 v.
Næstformand: OZ2NU, Børge Petersen, Dybrogård, GI
Hasseris, Ålborg, tlf. 3 53 50.
Kasserer: OZ3FM, Emil Frederiksen, Nørretcrv 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.
OZ4AO, S. Aa. Olsen, Folkvardsvej 9, Kbhvn. F., tlf.
Go 1902 v.
Medlemmer af kreds 2: Sjælland -4-København med
omegnsdistrikter, Møen, Lolland, Falster, Bornholm,
Færøerne og Grønland.
OZ2MI, fru Mimi Engberg, Vesterskovvej 47, Nykø
bing F., tlf. 85 31 44.
OZ3Y, H. Rossen, Svendstrup, Korsør, tlf. Frølunde 102.
Medlemmer af kreds 3: Fyn med omliggende øer.
OZ6RL, U. J. Krarup, Åløkkehaven 3, Odense, tlf.
12 93 70.
Medlemmer af kreds 4:Jylland,Læsø,Samsø og Anholt.
OZ3FM, E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf.
2 20 96.
OZ9SH, S. C. Hansen, Kraghsvej 49, Horsens, tlf. 2 15 67.
OZ2NU, B. Petersen, Dybrogård, GI. Hasseris, Aalborg,
tlf. 3 53 50.
OZ2KH, P. Hansen, Borkvej 9, Nørre Nebel, tlf. 4.
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf.
(dag) 6111.
Traffic-manager:
OZ2NU, Børge Petersen, Postbox 335, Aalborg.
Landsafdelingsleder:
OZ8JM, J. Berg Madsen, Hobrovej 32, tlf. (dag) 6111,
Randers. Hertil sendes anmodninger om DR-nummer.
QSL-centralen:
EDRs QSL-central, V/OZ6HS, Harry Sørensen, Ing
strup.
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.
Trykt i Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
Eftertryk af OZs indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

