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En storsuper.
Af OZ7HL.

Der er mange forhold at tage i betragt
ning, når en stor super skal bygges, og hver 
amatør har sin ganske bestemte mening om 
hvad der bør lægges særlig vægt på. Her 
viser OZ7HL, sin løsning af problemerne.

Den modtager, der her skal beskrives, er, som det 
ses af diagrammet, ingen særlig nyhed, men der er 
måske alligevel noget i den, der kan bruges til andre 
modtagere. Den er særlig beregnet til fone arbejde, 
men er også udmærket til cw brug. Modtageren vil 
måske for mange synes stor, men der kan dårligt 
være færre rør i den, hvis man vil have det med, 
der findes i denne modtager.

Spolecentralen har altid været amatørens smer
tensbarn, for det er næsten umuligt — og i alt fald 
meget besværligt — at lave en virkelig god spole
central. I denne modtager er spørgsmålet løst ved 
at anvende den ny Prahn spolecentral med tilhø
rende MF-transformatorer, 2. oscillator og beatspole.

I modtageren er der benyttet dobbelt blanding 
med 1600 og 447 kHz MF. 447 kHz er anvendt, da 
det så senere vil være let at indbygge et krystal
filter. Vil man ikke det, så kan man bruge 1600 og 
110 kHz, evt. anvende to stk. 110 kHz trafo i bånd
filterkobling og spare et rør i mellemfrekvensfor
stærkeren, og så alligevel få en fremragende selek
tivitet.

Modtageren består iøvrigt af følgende trin:
HF med EF50, første blandingsrør EF50, en tri

odekoblet EF50 som særskilt oscillator, andet blan
dingsrør er en 6K7 (EF9), med en triodekoblet EF50 
som krystalstyret oscillator, derefter kommer to 
trin 447 kHz MF, Duodioden 6H6 (EB4) som signal

ensretter og AVC, et trin LF med 6C5 (EBC3), og 
udgangsrøret 6K6 (EL2). Endvidere et 6H6 som 
støjbegrænser, 6SK7 som beatoscillator, samt S
meter og 200 kHz oscillator, anodespændingsens
retter med AZ4, og indbygget højttaler.

Modtageren er bygget på et chassis af 2,5 mm 
aluminium plade og måler 420X240X80, forpladen 
måler 445x260x2,5 mm. Den bageste forplade kan 
man benytte, om man vil, i modtageren her bærer 
den alle potentiometre og omskiftere.

Chassiset til modtageren må være så stabilt som 
muligt for, at modtageren skal holde kalibreringen, 
det skal helst være så stift, at man kan løfte i 
modtagerens ene hjørne uden at afstemningen for
rykkes.

Af fotografier og diagrammer ses placeringen og 
opbygningen, der bør være således, at alle lednin
ger — især de varme — bliver så korte som muligt. 
Betjeningshåndtagene er forneden fra venstre føl
gende:

Nr. 1 er funktionsomskifter: Stilling 1: stand by; 
stilling 2: modtager inde; stilling 3: start af sender.

Nr. 2 er omskifter for beat, støjbegrænser og AVC, 
stilling 1: beat inde, AVC og stbg. ude; stilling 2: 
beat, AVC og stbg inde; stilling 3: beat ude, AVC og 
stbg. inde; stilling 4: beat og stbg. ude, AVC inde.

Når AVC er slået fra, er der manuel kontrol med 
knap nr. 3 af HF og MF.

Knap nr. 4: skaladrev.
Knap nr. 5: indstilling af tærskelværdi for støj

begrænser.
Knap nr. 6: spoleomskifter.
Knap nr. 7: antennetrimmer.
Venstre afbryder under højttaler: omskifter for 

ekstra højttaler.
Højre afbryder under højttaler: omskifter for 

hovedtelefon.
Venstre knap under S-meter: volumenkontrol.
Højre knap under S-meter: beat afstemning og af

bryder for 200 kHz osc.
Monteringen må foretages med megen omhu, især 

lodninger må være fine, kolde lodninger, for 
meget loddetin, en tynd stribe tin til stel, og kva
lerne er der.

En kort gennemgang af diagrammet:
Der er egentlig ikke meget at sige om de 3 første 

trin. Antennen er gennem en bølgefælde for 1600 
kHz koblet til gitterkredsen for HF-røret, hvis for
stærkning reguleres ved AVC på styregitteret gen
nem en modstand på 1 Megohm, samt ved en katode
kontrol for HF-røret alene.

Signalet overføres til 1. blandingsrør via en blok 
på 10 pF, og der blandes på styregitteret over en
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blok på 1 pF fra første oscillator. Der er ikke AVC 
på første blandingsrør.

Signalet går videre til 1. MF-trafo, der er af
stemt til ca. 1553 kHz.

Oscillatoren til 2. blandingstrin er krystalstyret 
piå 2000 kHz, og som det ses af fotografiet er hele
2. oscillator placeret oven på chassiset med alle 
komponenterne godt skærmet. Da blandingen fore
går på 6K7’s skærmgitter, der er direkte forbundet 
til oscillatoranoden, skal begge rør være isat ved 
justering af oscillatorkredsen, selv om den er meget 
bred som følge af krystallet. AVC-regulering på 2. 
blandingsrør kan tillades, da krystallet hindrer fre
kvenskastning. S-metret ligger i anoden på 2. blan- 
dingsrør, som beskrevet af OZ7T i OZ, oktober 47.

Derefter følger 2 trin MF på 447 kH . Om disse 
skal bemærkes, at en gennemført afkobling er nød
vendigt, og at der er AVC på begge trin.

Via 3. MF-trafo går signalet til diode I for ens
retning og AVC. Diode II er den bekendte støjbe- 
grænser fra AR88, beskrevet i OZ, juni 47. Tærskel
værdien for begrænsningen kan indstilles fra 100 % 
og ned, og den virker fb både for kontakt og motor

støj. Den ind- og udkobles med omskifter 2, som 
nævnt tidligere. Den manuelle HF-kontrol ligger i 
potentiometret X, som lægger en gitterspænding ind, 
som tages fra en seriemodstand i minusledningen.

Anodespændingen er godt filtreret, og nettrans
formatoren har statisk skærm. Der er HF-filter i 
nettilslutningen, samt sikring, alle rørs glødetråde 
er lagt til stel, og den anden glødestrømsledning er 
ført i skærmflex.

200 kHz oscillatoren, der er beskrevet i OZ, juni 
48, er til stor nytte ved kalibrering og kontrol, og 
jeg vil på det bedste anbefale at indbygge en sådan. 
Der er ikke speciel båndspredning, men da der er 
benyttet en kondensator med en variation på ca. 
180 pF, fylder båndene på MP-skalaen som følger:
28 —30 MHz 136 grader med den lange viser
14 —14,4 MHz 50

7 — 7,2 MHz 35
3.5— 3,8 MHz 100

Vil man kun have båndene på skalaen, kan man 
anvende en kondensator på 3X50 pF.

Angående selektivitet, så har jeg, da jeg mangler 
målegrejer dertil, ikke foretaget nogen målinger, 
men jeg synes, den er ret god, og som tidligere 
nævnt: modtageren er beregnet til fone.

Følsomheden er efter mit skøn også fin.
OZTHL.

Medlemmer og medarbejdere ønskes en 

glædelig jul og et godt nytår. 

Redaktionen.
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En 2m Super med S-Meter og Støjbegrænser.
*

Struer Afdelingen har efterhaanden skaffet, 
sig Ry for at være en af Landets mest ener
giske og initiativrige. OZ3LM, dens Formand, 
har en væsentlig Andel i dette, og han har 
sammen med OZ2RI særlig interesseret sig for 
VHF-Arbejdet. Her beskriver han sin 2 Me
ter Super, med hvilken han har opnaaet ud
mærkede Resultater. Lad os haabe, at denne 
Artikel vil give et Dødsstød til de mange Su
perregger, der endnu fylder og ødelægger 
vore VHF-Baand.

Arbejdet paa 145 MHz er endnu ikke meget ud
bredt her i Danmark, men der er dog stadig flere 
og flere, der søger op paa de høje Frekvenser, og 
jeg mener derfor, der vil være en Del, der kan have 
Interesse af denne Beskrivelse. — Lad mig med det 
samme gøre klart, at det ikke drejer sig om noget 
ekstraordinært, men om en ganske almindelig Su
per, bygget udelukkende til 145 MHz Baandet.

OZ2RI var den første her i Struer, der byggede 
Grej til 145 MHz, men jeg fandt hurtigt ud af, at 
her var et interessant Felt, som maatte prøves. — 
Efter først at have bygget en Sender og lavet for
skellige Forsøg med den i Forbindelse med 2RI’s 
udmærkede superregenerative Modtager (1V2), kom 
Turen til Modtageren. — Efter de Erfaringer, vi 
havde høstet med den superregenerative Modtager, 
stod det mig klart, at denne Modtagertype slet ikke 
opfylder de Krav, man bør stille til en god Mod
tager, og jeg besluttede at forsøge med en Super. — 
Efter en Del Forsøg og Eksperimenter, blandet med 
en ihærdig Studeren i amerikanske Radiotidsskrif
ter, blev den Modtager til, som her skal beskrives.

— Jeg kan med det samme nævne, at Modtagerens 
Følsomhed er bedre end 2 uV, og at Støj-Signalfor
holdet er ualmindelig fint, saa det er muligt at ud
nytte Modtagerens Følsomhed fuldt ud, hvilket ikke 
er Tilfældet med en superregenerativ Modtager. — 
Til en Sammenligning mellem de to Modtagertypers 
Ydeevne, kan jeg nævne følgende Resultater fra et 
Forsøg over en Afstand paa 83 km. — Med Superen 
var det muligt at høre Signalerne fra en 5 Watt 
Sender R5 S5, medens det med den superregenerati
ve Modtager ikke var muligt at høre Signalerne fra 
en 50 Watt anodemoduleret Sender med mere end 
R1 S1.

Diagrammet viser, at der i HF, Bl og de to MF

Fig. 1
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er anvendt de stejle Miniaturerør 6AK5, og at Os
cillatorrøret ogsaa er et Miniaturerør 9002. — Som 
Antennekabel er brugt 300 Ohm „twin lead“, og at 
det er koblet usymmetrisk til HF-Kredsen, men 
kunde lige saa godt være koblet symmetrisk med 
en Link. — Forstærkningen i HF-Trinnet reguleres 
med Potentiometeret R2. — Koblingen til Blan- 
dingsrøret sker kapacitivt gennem C7, der er til
sluttet L2 ca. 1 Vinding fra den kolde Ende. — Da 
Oscillatoren skulde kobles meget løst til Blandings- 
røret, og Feltet ira Oscillatoren viste sig at være 
stærkt nok til at overføre en passende Oscillator
spænding til Blandingsrøret, er der ikke foretaget 
anden Kobling, og Oscillatoren er da ikke afskær
met. —-Denne meget løse Kobling bevirker ogsaa, 
at der bliver en meget lille Trækning. — Mf-For
stærkeren arbejder med en Frekvens paa ca. 7 MHz 
og afviger derudover ikke væsentligt fra en almin
delig MF-Forstærker, lige med Undtagelse af de 
ekstra Afkoblinger, der er foretaget fra Anode og 
Glødetraad. — Ensretningen foregaar i den ene Del 
af 6H6, og Diodemodstanden er delt op i 2 Mod
stande R21 og R22 af Hensyn til Støjbegrænseren. 
der er en Seriebegrænser. — Støjbegrænserens 
Virkemaade er kort den, at Diodestrømmen vil 
frembringe et Spændingsfald over Diodemodstan
dene R22 og 23, saaledes at Spændingen i Punktet 
d bliver negativ i Forhold til Stel og Punktet e. — 
Denne negative Spænding paatrykkes Begrænser- 
diodens Katode gennem R23 og R24, og Dioden bli
ver ledende og vil overføre LF-Signalerne til C25.

— Da R23 og C24 er store, indføres en Tidskonstant, 
der vil bevirke, at en hurtig Stigning i Spændingen 
over Diodemodstanden vil gøre Diodeanoden nega
tiv, og Dioden vil ikke længere være ledende. — 
Afbryderen S1 tjener til at sætte Begrænseren ud 
af Funktion. — Avc-Spændingen tages fra Ensret
terdioden, og Reguleringen sker kun paa de 2 mf
Rør. — S-meteret er anbragt i den fælles Anode
og Skærmgittertilledning og bestaar af et alminde
ligt Drejespoleinstrument, der ikke behøver at 
være særlig fintfølende, idet den samlede Strøm er 
ca. 20 mA. — S-Graderne bliver jævnt fordelt over 
Skalaen, især hvis man flytter det mekaniske 
0-Punkt udenfor Skalaen, saaledes at det er mu
ligt at udnytte hele Skalaen. — Skalaen er kalibre
ret i Spring paa 6 db. — LF-Forstærkeren afviger 
ikke fra det normale og skal ikke kommenteres 
nærmere.

Selve Opbygningen er foretaget paa et Chassis af
2 mm Aluminium, der maaler 320 x 250 x 65 mm — 
Placeringen fremgaar af Fotografiet Fig. 2. — Til 
venstre nærmest Forpladen ses HF-Trinnet med 
Antennekablet, derefter kommer Blandingstrinnet 
og bagest Oscillatoren. — Som Afstemningskonden- 
sator er benyttet Prahn Lufttrimmere, der er kob
let sammen til en Tregangskondensator, og det er 
faktisk det, der har voldt mest Besvær ved hele 
Modtageren, idet de anvendte Kondensatorer var 
meget skæve i Akslerne, men ved at anvende et 
Kardanled mellem Blandingstrinnet og Oscillatoren 
lykkedes det at faa en tilstrækkelig Stabilitet. — 
Lufttrimmerne er Type LTD 15, hvor nogle af Pla
derne er fjernet, saa at kun 2 Statorplader og 2 
Rotorplader er tilbage. — Den ene Rotorplade gaar 
imellem de 2 Statorplader, medens den anden, der 
sidder bagved, er drejet 1800 i Forhold til den før
ste og samtidig fjernet yderligere ca. 1 mm fra Sta- 
torpladerne.

Hermed opnaar man at faa en udmærket Baand- 
spredning, saaledes at Modtageren kommer til at 
dække et Omraade fra ca. 140 til 150 MHz. — For
længerakslerne mellem Kondensatorerne er lavet 
af Ebonit. — Man maa selvfølgelig kun have eet 
Stelpunkt for hvert Trin og hertil føre Afkoblin
gerne og Stelforbindelserne, ligesom Ledningsfø
ringen maa være kort og hensigtsmæssig. — Oscil
latorspændingen er stabiliseret med et „Stabilovolt“
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150/20, men et „Phillips“ 4687 kunde lige saa godt 
anvendes, blot maa R34 saa ændres til 3,5 kOhm 
3 Watt, og Udtaget eventuelt flyttes lidt ned, men 
herom nærmere under Justeringen af Modtageren.
— MF-Forstærkeren er lavet paa et særskilt Chas
sis paa 214 x 50 x 55 mm og monteret ovenpaa det 
ordinære Chassis med nogle smaa Vinkler. — Chas
siset er indvendig opdelt i 3 Dele med 2 Skærme, 
der er anbragt over de 2 Katodeben paa Rørfatnin
gen for derved at sikre en effektiv Afskærmning 
mellem Gitter- og Anodekredsløbet. — Her gælder 
det jo ogsaa om at være paapasselig med Lednings
føringen og Stelpunkterne, for at det stejle Rør ikke 
skal gaa i Sving. — MF-Transformatorerne er 
hjemmelavede, idet der jo ikke findes MF-Trans- 
formatorer i Handelen til 7 MHz. — Til hver MF- 
Transformator er benyttet en „Prahn“ Spoleform 
T. S. Nr. 6149, som er delt i to gennem det 5. og 
midterste Kammer. — De to Spoleforme anbringes 
i de to 10 mm Huller i Pertinaxpladen og limes fast 
(se Fig. 5), saaledes at Resterne af det Kammer, i 
hvilket de er delt, vender ind mod Pertinaxpladen.
— Spolen bestaar af 26 Vindinger 0,2 mm x Silke, 
viklet med 13 Vindinger i hver af de to Kamre, der 
vender længst væk fra Pertinaxpladen. — Der an
vendes Jernkærner i Spolerne. — Som Afstemnings- 
kondensatorer er anvendt „Erie“ keramiske Kon
densatorer 43 pF (eller 40 pF), og de er sat fast ved 
at stikke Tilledningerne gennem de to 1 mm Huller 
i de smaa Ebonitstykker, der er anbragt midt paa 
Pertinaxpladerne, en i hver Side. — Tilledningerne 
paa Kondensatorerne er normalt lange nok til at 
naa ned under Chassiet gennem nogle Frekven- 
titbøsninger. — Spoleenderne loddes til Kondensa
tortilledningerne lige ved selve Kondensatoren, og 
paa Diagrammet er den indvendige eller Begyndel- 
sesenden markeret ved „i“, medens den udvendige 
eller Slutenden er markeret ved „u“, idet Spolerne 
har samme Viklingsretning. — Pertinaxpladen an
bringes til sidst i et Hylster fra en gammel Elek
trolytkondensator. — Paa Fotografierne Fig. 3 og 4 
ses MF-Forstærkeren, hvor den sidste MF-Trans- 
formator er uden Kapsel, og Skærmen til det sidste 
MF-Rør er fjernet. — Længst til venstre paa Fig. 3 
ses 6H6, medens dette Rør er fjernet paa Fig. 4. — 
Placeringen af de øvrige Komponenter er mindre 
kritisk og fremgaar af Fig. 2.

Da jeg bor, hvor der er DC, men paa field day og 
i lignende Tilfælde benytter Modtageren paa AC, 
blev den lavet som Universalmodtager, og det gik
i Grunden bedre end forventet. — Den noget blan
dede Rørbestykning skyldes, at jeg ønskede at be
nytte forhaandenværende Rør, og Glødestrøms- 
kredsløbet blev da paa 300 mA, og en Del af Rø
rene maatte derfor shuntes, og hertil er overalt be
nyttet traadviklede Modstande for ikke at løbe no
gen Risiko for at ødelægge Rørene. R40 vil variere 
lidt efter det benyttede HF-Netfilter, saa den maa 
rettes ind, naar Strømmen tilsluttes, ligesom man 
gør klogt i at kontrollere hvert Rør for sig, idet 
de jo ikke alle er beregnet til at bruges i Serie. — 
L4 er en almindelig Netdrossel med forholdsvis lille 
Modstand, medens L5 gerne maa have en Del større 
Modstand, idet 6AK5 kun er beregnet til en Anode
spænding paa 180 Volt. — Der er naturligvis intet
i Vejen for, at Modtageren kan laves udelukkende 
til AC, og man sparer da de Afkoblingskondensato- 
rer, der afkobler den Side af Glødetraaden, man saa 
forbinder til Stel. — S3 er Netafbryder, og S2 er til 
„stand by“. — Naar Glødestrømmen til alle Rørene 
er rettet ind, sættes Anodespænding paa, og Lf- 
Delen afprøves. — Derpaa kommer Trimningen af

MF-Forstærkeren, og dette gøres bedst med en 
almindelig Maalesender, der tilsluttes Bl-Rørets gi 
over en Gitterafleder paa ca. 1 MOhm, medens Af- 
stemningskredsen loddes fra. — Man kan nu trim
me efter S-Meteret eller bedre ved at sætte AVC 
ud af Funktion ved at kortslutte C23 og saa tilslutte 
et Outputmeter til Udgangstransformatoren, og saa 
trimme ind til max. Styrke. — Man maa dog have 
sin Opmærksomhed henvendt paa eventuel Selv
sving. — Med de her beskrevne MF-Transformato- 
rer er 6 db Baandbredden (hvor Spændingen er fal
det til det halve) maalt til ca. 60 kHz, hvilket har 
vist sig at være tilstrækkeligt til at modtage selv 
modulerede Selvsvingere, naar de ellers var stabile 
og ikke moduleret helt op til 100 %. — MF-Følsom- 
heden, maalt som her beskrevet, var paa nogle faa 
uV. — Det vil være klogt at trimme MF til lidt 
under 7MHz, og saaledes at der ikke ligger en kraf
tig Station lige paa MF, da den nemt kan genere 
meget. — Oscillatorfrekvensen ligger lavere end 
Signalfrekvensen og rettes nemmest ind ved hjælp 
af en Absorbtionsbølgemaaler, der dog maa være 
temmelig fintfølende. — Har man først rettet Oscil
latoren nogenlunde ind, kan den altid efterjusteres 
ved at lade en 145 MHz-Sender svinge i en passende 
Afstand fra Modtageren og saa justere efter den. — 
Er Senderen ikke kalibreret, kan man kontrollere 
Senderfrekvensen ved Hjælp af Lechertraade. — 
Det er dog ogsaa muligt at justere efter én almin
delig Maalesender, der dækker Omraadet op til 30 
MHz og saa tage den 5. harmoniske ud. — Det sam
me kan gøres fra en 10 m Sender. — Kredsene kan 
justeres ved at variere spacingen, men de i Styk
listen opgivne Værdier har vist sig at passe udmær
ket i Praksis, saa nogen nævneværdig Justering 
skulde være overflødig. — Er Oscillatoren rettet 
ind, sættes den til at svinge, saa man modtager et 
Signal paa 145 MHz, og Gitterkredsen rettes ind til 
max ved at løsne Koblingerne og variere Afstem
ningskondensatorerne hver for sig. — Naar det er 
gjort, rettes HF-Kredsen ind til max, og Antennen 
tilsluttes over ca. 1 Vinding i den kolde Ende af 
Spolen. — Benyttes Antennekabel med en anden 
Impedans, end det her angivne, f. Eks. 75 Ohm Ka
bel, maa Udtaget flyttes længere ned. — Udtagene 
paa HF- og Gitterspolen i Bl-Trinnet maa rettes ind 
til største Følsomhed, og dette gøres bedst med et 
forholdsvis svagt Signal og ved at flytte Udtagene
i smaa Spring. — Udtaget paa Oscillatorspolen maa 
ogsaa rettes ind til et passende Oscillatorsving, der 
netop skal være saa stort, at man faar et godt For
hold mellem Følsomhed og Blandingssus. — Til Slut 
maa alle Kredsene finjusteres, og Kalibreringen af 
Skalaen kan foretages. — Gitter-Kredsene i HF- og 
Bl-Trinnet kan ogsaa justeres ved Hjælp af en Sen
der til 145 MHz, hvorfra man fører en Spænding 
over til den Kreds, man nu vil justere ved Hjælp 
af en Link paa en enkelt Vinding. — Linken kob
les løst til den kolde Ende af Spolen i Modtageren, 
der er strømløs. — Med en lille Spole i Serie med 
en Lommelampepære kan man nemt afgøre, naar 
Kredsen er i Resonans, idet Pæren saa vil lyse op.
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Den her beskrevne Modtager har været i Brug 
siden sidst i April Maaned i Aar, dels ved de For
søg, jeg selv har foretaget, og dels paa Struer Afde
lingens Station baade paa 2 m field day i Maj og 
paa vhf field day i August, og den har ved enhver 
Lejlighed virket upaaklageligt.

Fig. i

Da de her anvendte Rør ikke alle er almindelige 
Handelsvarer paa det danske Marked, skal jeg ikke 
undlade at gøre opmærksom paa, at Rør som EF51 
vil være absolut udmærkede Rør og endnu bedre 
end 6AK5, idet de er endnu stejlere, men derfor 
ogsaa vanskeligere at holde stabile. — Rør som 
UF41 og EF41 kan ogsaa anvendes med Held, især 
til mf, men man maa da regne med et Rør mere 
for at opnaa nogenlunde den samme Følsomhed. — 
Der findes mange andre velegnede Rør paa det 
danske Marked, men det vil føre for vidt her at 
komme ind paa Enkeltheder ved Anvendelse af de 
forskellige Rørtyper, dog gælder for mange af Ty
perne, at de kan anvendes uden væsentlige Æn
dringer udover Anode-, Skærmgitter- og Katode
modstande, som man nemt finder i en Rørtabel. — 
Saafremt' en eller anden, der fik Lyst til at bygge 
en Modtager som denne, var i Tvivl om et eller 
andet vedrørende Konstruktionen, skal jeg gerne 
hjælpe med Oplysninger i det Omfang, det er mig 
muligt.

■ '35-

har haft megen Glæde af den, 
og jeg vil til enhver Tid mene, 
at den er en Superreg meget 
overlegen, især da Signalstøjfor- fnmmés 
holdet er saa ualmindelig fint. f>tr<ra - 
Det skal dog bemærkes, at der 
ved Aflytning af en almindelig 
moduleret Oscillator, hvor der 
ikke er foretaget noget for at 
holde god Stabilitet ved Modu
lation, kan være visse Vanske
ligheder ved at holde Senderen 
„inde” med den her anvendte 
Baandbredde. — Jeg vil dog haabe, at stadig flere 
og flere kommer i Luften med styrede Sendere, idet 
Frekvenssvinget ved Modulation af en Selvsvinger 
som Regel er alt for stort og nemt kan overskride 
det tilladte Frekvenssving for fm. — Ligeledes haa
ber jeg, at der aldrig mere vil blive benyttet super
regenerative Modtagere uden hf-Trin paa vhf field 
day. OZ3LM.

Stykliste.
C 1-2-3 „Prahn“ Luft

trimmer LTD 15 (se 
tekst)

C 4-5-6-9-10-11-12-13-14- 
15-16-17-18-19-20-32-33 
34-35-36-37-38-39-40-41 
500 pF Glimmer 

C 7-8-21-22-45 100 pF 
Glimmer 

C 23-25-29- 20 nF Papir 
C 24 50 nF Papir 
C 26 25 uF/25 Volt 
C 27 0,1 uF Papir 
C 28 4 uF/350 Volt 
C 30 50 uF/25 Volt 
C 31 5 nF Papir 
C 42-44 24 uF/350 Volt 
C 43 48 uF/350 Volt 
R 1- 155-18 250 Ohm ½ 

W .

R 26-32 1 kOhm ½ W.
R 4-9-13-14-17 2 kOhm

½ W.
R 5 25 kOhm ½ W.
R 6-7-10-29 10 kOhm ½ 

W.
R 8-23-28-30-41 1 MOhm 

½ W.
R 11-12 0.1 MOhm ½ W. 
R 3 10 kOhm 3 W.
R 16 30 kOhm ½ W.
R 19 50 kOhm ½ W.

R 20 MOhm ½ W.
R 21- 22-27 0,25 MOhm 

½ W.
R 24 0,8 MOhm ½ W.
R 25 0,5 MOhm Potentio

meter log.
R 2 1 kOhm Potentiome

ter Traadviklet.
R 31 140 Ohm V2 W.
R 33 15 Ohm i/2 W.
R 342 kOhm 3 W.
R 35 50 Ohm 3 W.
R 36 42 Ohm 3 W.
R 37 150 Ohm 3 W.
R 38 600 Ohm 6 W.
R 39 505 Ohm 1 W.
R 40 380 Ohm 35 W.
S 1-2-3 1-polet Afbryder.
T 1-2-3- MF-Tr. (se 

Tekst).

T 4 Udgangstr. til 
UBL .

L 1-2 4 Vindinger 1 mm 
blank Kobbertraad. 10 
mm indvendig Diame
ter. 12 mm lang.

HFD 40 Vindinger 0,5 
mm emalieisoleret 
Kobbertraad paa 6 
mm Spoleform. Tæt 
viklet.

Der er sikkert en Del Amatører, der vil synes, at 
det er en temmelig stor Modtager at lave til et 
enkelt Baand, og især til 145 MHz. — Jeg vil dertil 
bemærke, at den ikke er for stor, og at jeg virkelig

Nytårsstævnet i Odense
søndag den 9. jan. 1949 

på Industripalæet.

Se det udførlige program i dette 

OZ side 1 63.
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Beregning af Transformatorer og Drosselspoler.
Af OZ3FM.

*
Der er flere Amatører, der har skrevet til 

OZ og bedt os bringe „noget om Beregning af 
Transformatorer og Drosselspoler“. Det er 
vor Tanke at bringe dette Stof i Form af en 
fortsat Række Artikler. I denne Maaned be
gynder OZ5FM med at beskrive Beregningen 
af Nettransformatorer. Samtidig vil denne 
Artikel for saa vidt være grundlæggende, 
som vi i de følgende Artikler vil anvende en 
Del af de Formler og Data, der her angives.

I: Nettransformatorer.
Skal en Amatør trille en Nettransformator, fore- 

gaar det oftest efter „de for Haanden værende De
les Princip“, d. v. s. at man har en Kærne, og saa 
gerne vil finde ud af, hvor meget den kan give fra 
sig. To i denne Henseende vigtige Størrelser er dens 
Kærneareal K cm2 og dens Vinduesareal D cm2 
(se Fig. 1). En omtrentlig bestemmelse af, hvor stor 
Effekt en Transformator viklet paa denne Kærne 
kan omsætte, faar man af

W = 0,6 x K x D 1

hvor W betyder Summen af alle de Sekundæreffek
ter, Transformatoren skal kunne afgive. Faktoren 0,6 
gælder for forholdsvis smaa Transformatorer (ca.
50 VA) af Modtagertypen og for 50 Hz, men den 
kan svinge en hel Del, afhængig af Transformato
rens Størrelse og Viklingernes Antal og Beskaffen
hed. I en stor Transformator er Afkølingsforholdene 
daarligere end i en lille, og følgelig maa Strømtæt
heden (se senere) sættes ned; der skal anvendes 
tykkere Traad, og Faktoren bliver mindre. Dette 
bliver ogsaa Tilfældet, naar der behøves meget Iso
lationsmateriale: Luft, Lak eller Omspinding og 
Papir. I denne Forbindelse skal det nævnes, at det 
kun er meget sjældent, man kan naa op paa at an
vende 30 % af Vinduesarealet D til Kobber, de re
sterende 70 % og som Regel mere gaar uvægerligt 
til Isolation.

  Ovenstaaende Formel (1) er meget anvendelig 
ved et hurtigt Skøn over om en given Jernkærne 
kan anvendes, men Beregningen af Transformato
rens Data kræver en lidt grundigere Behandling.

Beregning af Vindinggtal.

Paatrykker man en Vikling med N Vindinger 
(herefter betegnet Vdg.) anbragt paa en Jernkærne 
med effektivt Kærneareal K’ cm2 (se senere) en 
Spænding E Veff med Frekvensen f Hz, vil der i 
Jernet være en største Induktion paa B Gauss, be
stemt ved Formlen

E = 4,44 x N x K ’ x f x B x  10- 8 V eff 2

Induktionen kan ved særdeles god Jernkvalitet
— f. Eks. det meste Værnemagts jern — være op til 
12000 Gauss, men bør i Almindelighed ikke over
stige 10000, og 8000 vil nok være passende for den 
jævnt daarlige Kvalitet, der —- bortset fra oven
nævnte — kan faas i Dag. Anvender vi en stor In

duktion, kan vi ganske vist nøjes med faa Vindin
ger, men samtidig stiger Jerntabene og dermed 
Magnetiseringsstrømmen, og kommer man op over 
en vis Induktion (se ovennævnte Tal) er denne 
Forøgelse ganske uforholdsmæssig stor.

Den opgivne Formel er uhaandterlig, men den 
forenkles betydeligt ved at indsætte B = 10000 
Gauss og f = 50 Hz, idet disse er de oftest anvendte 
Værdier. Vi faar da, at vi for 1 cm2 effektivt Kær
neareal skal bruge 45 Vdg. pr. Volt. Begrebet „Ef
fektivt Kærneareal“ anvendes, fordi det er umuligt 
at presse Blikkene i Jernkærnen saa tæt sammen, 
at de virker som en massiv Kærne; det Kærne
areal, man kan maale sig til med en Skydelære, vil 
saaledes altid omfatte en Del Luft, og erfarings
mæssigt har man

K’ = 0,9 x K 3

Eksempel: En Jernkærnes Tværsnit maales til 
3x4 cm2; det effektive Kærneareal er 0,9 x 12 = 
10,8 cm2, og ifølge ovenstaaende skal vi da bruge 
4,16 Vdg/Volt. En Primær til 220 V skal derfor have 
220 x 4,16 = 916 Vdg. Dette Tal kræver en mindre 
Korrektion paa Grund af det uundgaaelige ohmske 
Spændingsfald i Viklingen, men herom senere.

Beregning af Traadtykkelse.

Vi slaar fast, at Spænding og Kærneareal er af
gørende for Vindingstallet, men Transformatoren 
skal ogsaa afgive Strøm, og denne Størrelse er be
stemmende for Traadtykkelsen. Vi indfører her Be
grebet Strømtæthed: Strømmen i Ampere divideret 
med Traadens Tværsnitareal i mm2. Sidstnævnte 
er ved en Traaddiameter paa d mm praktisk talt lig
0,8 x d2. En 45 mmø Traad har følgelig Tværsnits- 
arealet 0,8 x 0,45 = 0,169 mm2. Strømtætheden kan 
sættes til højest 3 Amp/mm2, men kun ved Trans
formatorer indtil ca. 50 VA; ved større bruges højst
2,5 Amp/mm2, og den nævnte Traad kan følgelig 
afgive henholdsvis ca. 480 mA og ca. 400 mA i de 
to Tilfælde. Skal man bruge 5 A, skal Tværsnits- 
arealet være mindst 5:3 = 1,67 mm2 ved 3 A/mm2. 
d2 skal være 1,67 : 0,8 = 2,1 eller d = 1,45 mmø. 
Denne Traaddiameter kan ikke faas, og vi forhøjer 
derfor til d = 1,5 mmø, hvorved Strømtætheden 
bliver ca. 2,8 A/mm2, eller vi kan eventuelt aftage 
5,3 A ved 3 A/mm2.

Det skal understreges, at den her angivne Værdi 
gælder for den effektive Strøm i Viklingen, og ved 
Ensrettere er den væsentlig større end den aftagne 
Jævnstrøm. Man maa saaledes regne med, at den 
ved Ensrettere med Kondensator Input er ca. 2 
Gange den aftagne Jævnstrøm, medens den ved 
Drossel Input er ca. 1,3 Gange større. Traaden skal 
derfor vælges tilsvarende tykkere. Vil man fra en 
af de sædvanlige Dobbeltensrettere aftage 100 mA, 
vil det sige, at hver Transformatorhalvdel skal 
kunne afgive 50 mA, hvorfor Traaden ved Konden
sator Input skal dimensioneres for 100 mA, medens 
man ved Drossel Input kun behøver at dimensio
nere for 65 mA.
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Den nøjagtige Beregning af Transformatoren.

Ved den fuldstændige Beregning af en Transfor
mator udregner man først den samlede sekundære 
Belastning i VA, og denne er Summen af Produk
terne af de enkelte Viklingers effektive Spændin
ger og Strømme. Hertil lægges yderligere Jerntab 
og Kobbertab, hvorved man i alt væsentligt finder 
det Antal VA, som Primæren optager fra Nettet. 
Jerntabet er afhængig af Jernets Kvalitet og Induk
tionen. Ved 10000 Gauss er det ca. 1,6 Watt pr. kg 
for det bedste og maaske 6—8 Watt pr. kg for det 
daarligste, men lad os regne med 5 Watt pr. kg. 
Kobbertabet fremkommer paa Grund af Modstan
den i Viklingerne, og det kan anslaas til 5% af 
de sekundære VA. Man kan nu finde den primære 
Strøm ved at dividere de fundne primære VA med 
Netspændingen, og kan saaledes bestemme Vin- 
dingstal og Traadtykkelse for samtlige Viklinger. 
Vi maa nu prøve, om der virkelig er Plads paa den 
valgte Jernkærne.

Det lader sig ikke gøre at udnytte hele Vindues
arealet til Vindinger. Er Kærneblikkene i et Stykke 
maa der være fornøden Plads til Indsætningen og 
selv ved E- og I-Blik maa vi regne med 1 mm til 
Sikkerhed mod Luftspalter. Det er en Behagelighed 
at have Flanger paa Vikleformen, og hertil medgaar 
fra 1 til 3 mm i hver Side. Endelig kan vi ikke 
lægge Viklingen helt ud til Flangerne, fordi man saa 
kan risikere nedfaldne Vindinger, og fordi det da 
er umuligt at lægge Papiret mellem Traadlagene 
glat. Hvis Papiret ligger i Folder, fylder det for 
meget, Isolationen bliver daarligere, og den for
modede Gevinst bliver saaledes et Tab; der bliver 
mindre Plads til Kobber. Hermed er vi naaet til, at 
der skal være mindst 3 mm Luft i hver Side.

Vi finder saaledes, at der med 2 mm Flanger skal 
trækkes mindst 11 mm fra Vinduets Højde, og har 
saa fundet Viklebredden, men hvor mange Vindin
ger er der Plads til pr. Lag? Traaden har en vis 
Isolation, og her fylder Emaillelak selvfølgelig min
dre end Omspinding, og er i de fleste Tilfælde til
strækkelig. Med Lakisolation er en 0,1 mmø Traad 
ca. 15 % tykkere; 0,3 mmø forøges 10 %; 1 mmø 
5 % o. s. v. Ved at dividere Bruttodiameteren op
i Viklebredden faar vi det største Antal Vindinger, 
der teoretisk kan lægges i et Lag, men det vil i 
Praksis — og især ved Haandvikling — vise sig 
umuligt at naa op paa dette Antal: den teoretiske 
Værdi maa reduceres 5—20 %, afhængig af Erfa
ring og den til Raadighed værende Vikleopstilling.

Mellem to Lag Traad af samme Vikling skal der 
ligge et Lag Papir, hvis Tykkelse afhænger af 
Spændingen over to Lag Vindinger og af den benyt
tede Traad. Det skal ihvertfald være saa tykt, at 
Traaden ikke kan trykke sig igennem, men dog 
helst ikke tykkere, end at Traaden kan stramme det 
lidt op. Det er f. Eks. ikke godt at bruge 0,1 mm Pa
pir eller Presspan til 0,1 mmø Traad, der vil være 
for megen Luft i Spolen. Hvis den elektriske Isola
tion er utilstrækkelig, maa man hellere bruge to Lag 
tyndere Papir end eet tykt. Vi begynder ogsaa med 
to Lag Papir omkring Vikleformen for at kunne 
runde Hjørnerne, og letter derved Viklingen af det 
første Lag.

Imellem to adskildte Viklinger maa der isoleres 
kraftigere, især hvis der er høj Spændingsforskel 
mellem de to nærmeste Lag Traad fra hver Vikling, 
og her vil to Lag 0,1 mm Papir være passende i 
Modtagertransformatorer; ved højere Spændinger 
maa der anvendes flere Lag. Vi kan nu opstille et 
Skema for Dybden af de forskellige Viklinger for 
ved Hjælp heraf se om der er Plads nok.

Lad os nu som Eksempel udføre en komplet Be
regning af en Transformator til

Primært 220 Volt.
Sek. I: 2 x 500 Volt/250 mA, Sek. II: 5V/3A, Sek. 

III: 6,3V/5A. Det efter Ensretteren følge’ de Udglat- 
ningsfilter skal have Kondensator Indfang.

Fig. 1

Vi gaar ud fra en Kærne som vist paa Fig. 1. 
Kærnearealet er K = 4,5 x 3,5 = 15,7 cm2. Vindues
arealet er: D = 3,5 x 10 = 35 cm2.

Formel (1) giver 0,6 x K x D = 0,6 x 15,7 x 35 
Watt = 325 Watt.

W = 500 x 0,25 + 5 x 3 + 6,3 x 5 = 172 Watt. 
Kærnen synes altsaa rigelig stor, men vi har heller 
ikke endnu taget Hensyn til at Transformatoren 
skal anvendes til en Enssretter. Med det anvendte 
Udglatningsfilter maa vi jo, som omtalt ovenfor, 
regne med en effektiv sekundær Vekselstrøm, der 
er 2 Gange den aftagne Jævnstrøm, og vi finder da:

VA iek = 500 x 0,5 + 5 x 3 + 6,3 x 5 = 297 VA.

Kærnen vejer ca. 4 kg, og der regnes derfor med
20 Watt Jerntab.

Kobbertabet, 5 °/o af 297 VA, er ca. 15 Watt. Pri
mær Belastning er da ca. 320 VA, hvilket viser gan
ske god Overensstemmelse med det før fundne.

Effektivt Kærneareal er K’ = 0,9 K = 14 cm2, 
hvortil svarer 3,22 Vdg/V. Blikkene er i eet Stykke, 
og der behøves 7 mm til Indsætningen; der bruges
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2 mm tykke Flanger, og sættes Viklebredden til 80 
mm, er der 4,5 mm Afstand mellem Vikling og Flan
ger. Hele Vikleformen fremstilles af 2 mm Pertinax,
og vi kan saa opstille det omtalte Skema.
Formen fylder ........................................................... 2,0 mm

2 Lag Papir a 0,1 .......................................... 0,2 „
Primær: 220 V, 1,45 A; 710 Vdg 0,9 mmø

11 Lag a 67 Vdg og 0,95 mm ...................... 10,4 „
10 Lag Papir a 0,1 mm .................................  1,0 „
2 Lag Papir a 0,1 mm...................................  0,2 „

Skærm af Messingfolio 1 Lag a 0,1 mm .. 0,1 „
3 Lag Papir a 0,1 mm...................................  0,3 „

1. Sekundær: 2X500 V; 0,25 A ey 2X1610
Vdg 0,4 mmø
2X11 Lag a 0,43 mm og 148 Vdg . . 9,5 „
21 Lag Papir a 0.05 mm................................ 1,0 „
3 Lag Papir a 0,1 mm...................................  0,3 „

2. Skeundær: 5V/3A; 17 Vdg 1,3 mmø, 1 Lag 1,4 „
3 Lag Papir a 0,1 mm...................................  0,3 „

3. Sekundær: 6,3V/5A; 21 Vdg 1,5 mmø,
1 Lag ............................................................  1,6 „
2 Lag Papir a 0,1 mm...................................  0,2 „

ialt . . . .  28,3 mm

Man tror saaledes endnu engang, at der er for god 
Plads, for der er 35 mm til Raadighed, men Erfarin
gen viser, at Vinduet bliver fyldt passende op, naar 
Skemaets Resultat er 75—80 % af Vinduets Bredde. 
Aarsagen er, at der altid vil'være noget Luft mel
lem Lagene — ogsaa selv om Traaden er haardt 
strammet under Viklingen, hvad den bør være — 
og at Papiret fylder lidt mere end antaget. Desuden 
skulde der gerne være mindst 1 mm Luft tilbage 
mellem Viklinger og Kærne.

Derfor skal alt det, der fylder, saasom Udtag, 
Overlapning af Papir og eventuel Bændling, foregaa 
uden for Vinduet. 5 Volts Sekundæren spredes lidt 
ud, saa den bliver bredere end den ovenpaa lig
gende 6,3 Volts Vikling, og derved giver Støtte for 
denne. Sekundær III skal vikles med 1,5 mmø, hvil
ket er lidt tyndt, men da denne Vikling ligger 
yderst, er Afkølingen bedre, og Strømtætheden kan 
derfor sættes noget op.

Korrektion for Modstand.
De sekundære Vindingstal er fundet ved at gange 

Antallet af Vdg. pr. Volt med den ønskede Spæn
ding, og der er følgelig ikke taget Hensyn til Spæn
dingsfaldet i Viklingerne: Strømmen er kendt, og 
Modstanden udregnes paa følgende Maade. Vi fin
der Længden af en Vinding beliggende midt i Vik
lingen, og ganger denne med Vindingstallet, hvor
ved vi faar den samlede Længde Traad. Ved Hjælp 
af Formel — eller Traadtabel, der i det hele taget 
er en nyttig Ting — kan vi derefter finde Modstan
den, og forøvrigt ogsaa Vægten af den nødvendige 
Mængde Traad.

Fig. 2 viser et Tværsnit af den færdige Spole, der 
for Enkelheds Skyld er vist med firkantede Vik
linger. I Primæren P er indtegnet en punkteret Vin
ding med ovenstaaende Egenskab. Primæren ligger 
mellem 2,2 og 13,6 mm fra Kærnen, eller i Middel 
7,9 mm. Længden af hver af de to Vindingssider i 
Vinduet er derfor 35 + 2 x 7,9 = 50,8 mm, og de 
to andre er hver 45 + 2 x 7,9 = 60,8 mm, hvorfor 
Vindingen er 22,3 cm lang. Der er 710 Vdg og saa
ledes 158 m Traad.

For en uisoleret Kobbertraad med Diameter d mm 
er Modstanden

0,022 : d2 Ohm pr. Meter
og Vægten

7,0 x d2 g pr. Meter

eller for 0,9 mmø Traad ialt hhv. 4,3 Ohm og 890 
Gram.

Paa samme Maade finder vi de tilsvarende Vær
dier for Sekundærene, og det hele opstilles i et nyt 
Skema, hvor vi ogsaa angiver Spændingsfaldene:

Primær 158 m 0,9 mmø 4,3 Ohm 890 g 1,45 A 6,3 V
1. Sek. 885 0,4 2x61 1000 0,25 15,3
2. Sek. 6,0 1,3 0,08 75 3,0 0,24
3. Sek. 7,8 1,5 0,08 126 5,0 0,4

Den Spænding, der paatrykkes Primæren og 
frembringer Induktionen i Transformatoren, er ikke 
220 V men 220 6,3 = 213,7 V, og vi kan nu fast
lægge Primærens endelige Vindingstal: 213,7 x 3,22 
= 676 Vdg. Da Spændingsfaldet i første Sekundær 
er 15,3 V, skal der induceres 515,3 V, for at vi kan 
faa Klemspændingen 500 V ved Belastning, og det 
endelige Vindingstal bliver følgelig 2 x 1674 Vdg. 
Paa tilsvarende Maade bestemmer vi de endelige 
Vindingstal for Sekundær II og III til hhv. 17 og
22 Vdg. Ved disse Korrektioner ændres Viklings- 
modstanden, men det er saa lidt, at det er uvæsent
ligt. Det samme gælder Kobbervægten. Den vigtig
ste Virkning af Korrektionerne er, at de sekundære 
Vindingstal kan blive øget saa meget, at man ikke 
kan klare sig med det beregnede Antal Lag, og dette 
maa man selvfølgelig kontrollere. I dette Eksempel 
har vi imidlertid regnet saa forsigtigt ved den før
ste Dimensionering, at Forøgelserne er uvæsentlige.

De her foretagne Beregninger er selvfølgelig ikke 
eksakte. De er baseret paa det første Skema, hvis 
Opgivelser af Vikledybden er mindre end de virke
lige, men til Gengæld har vi regnet med firkantede 
Vindinger, der er længere end de i Praksis fore
kommende ovale, og disse to Tilnærmelser gaar no
genlunde op mod hinanden.

Tomgangsstrøm.

Naar Transformatoren er viklet, blades Blikkene 
saaledes i, at der bliver saa faa og smaa Luftspalter 
som muligt. Vi anslog Jerntabet til 20 Watt, men 
maaler man Magnetiseringsstrømmen, det vil sige 
Primærstrømmen uden sekundær Belastning af no
gen Art, er den ikke 20 : 220 = 90 mA, men 
snarere 300 — 400 mA (og den bliver endnu større, 
hvis der er Luftspalter i Kærnen). Denne tilsyne
ladende Uoverensstemmelse skyldes, at der er en 
ret stor Faseforskydning mellem primær Spænding 
og Magnetiseringsstrømmen. Derimod er den Del af 
Primærstrømmen, der skyldes Belastningen af Se
kundæren, nogenlunde i Fase med Spændingen, og 
vi kan derfor ikke lægge de to Delstrømme sam
men ved simpel Addition — heldigvis, for saa skul
de Primærens Traad være tykkere, end den er nu. 
Naar Induktionen er passende valgt, er det fra 
Magnetiseringsstrømmen stammende Tillæg til Pri
mærstrømmen forholdsvis lille, derfor Berettigelsen 
af ovenstaaende Beregningsmaade.

En Kontrol af Kobberarealet i Vinduet giver, at 
der ialt benyttes 9,3 cm2. Til Raadighed var der 35 
cm2, og dette understreger, hvor ringe en Del af 
Vinduet der optages af Kobberet: i dette Tilfælde 
altsaa ikke mere end ca. 27 %. Prøv ikke at være 
nærig eller kneben ved Dimensionering af en 
Transformator, det kan næsten aldrig betale sig, og 
er der noget saa ærgerligt som at skulle begynde 
helt forfra, fordi man i den sidste Ende opdager, 
at Spolen ikke kan være der, eller at den varmer 
for meget?

OZ5FM.
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Afstemning på flere bånd uden spoleskift.
Af OZ7EU og OZ8o. 

*

I den sidste tid er amatørerne i USA be
gyndt at bruge et interessant kunstgreb, som 
de kalder „multiple tuning“, d. v. s. dobbelt 
afstemning. Da princippet både har en række 
tiltalende egenskaber og kan være meget far
ligt i ukyndiges hænder, har OZ's tekniske 
stab bedt OZ7EU og OZ8O undersøge det 
nøjere.

Afstemningskondensatoren er en Torotor 4RKN 
105; det viste sig ved prøverne, at denne kapacitet 
burde være lidt større, f. eks. 4 x 115 el. 120 pF. I 
den originale National konstruktion angives kapaci
teten til 4 X 110 pF. Pladeafstanden er ikke særlig 
stor i denne kondensator, så det var med nogen 
skepsis, den blev brugt, men der var ikke andet valg.

Systemet kan forklares ved hjælp af fig. 1, der 
viser en svingningskreds med dobbelt afstemning.

Her er L1 en lille selv
induktion, og L2 er en for
holdsvis stor spole. På lave 
frekvenser er L1s impedans 
meget mindre end C1s, og 
kredsen virker derfor om- 

l2 trent, som om C1 og C2 i 
parallel afstemmer L2 til en 
temmelig lav frekvens. Ved 
en meget højere frekvens 
udgør L1 i serie med C1 en 
induktiv impedans, L2 har 
stor impedans i forhold 

til C1. og denne impedans afstemmes til resonnans 
med C2. Parallelforbindelsen med L2, som jo har 
en meget høj impedans ved denne høje frekvens, 
forskyder kun resonnanspunktet uvæsentligt. Hele 
kredsløbet har saaledes to resonnansfrekvenser, 
hvor impedansen er meget høj, d. v. s., anbringes 
den i anoden på et forstærkertrin, vil dette samtidig 
kunne forstærke to vidt forskellige frekvenser.

Anverfdt i en amatørsender er dette både godt og 
ondt. Vi opnår den store fordel, at den samme 
kreds kan anvendes på flere bånd, på de lavere med 
L2 afstemt til resonnans af C1 og C2 i parallel og 
på de højere med Li afstemt med Ci og C2 i serie. 
Samtidig er der dog unægtelig en stor risiko for 
utilsigtede og højst uheldigfe bivirkninger. Tænk 
blot på, hvad der vil ske, hvis vi bruger kredsen 
med den lave resonnansfrekvens ved afstemning af 
et sendertrin, medens den høje tilfældigvis er af
stemt til den ønskede frekvens anden eller tredje 
harmoniske. Forstærkeren vil nu også virke som 
fordobler eller tripler, og senderen vil sandsynligvis 
udsende kraftige harmoniske. Til gengæld er der 
den tiltalende mulighed at afstemme kredsen L1 C1 
som sugekreds til en oversvingning og derved un
dertrykke denne særligt effektivt.

OZ7EU har sat en opstilling sammen som vist på 
fig. 2.*)

*) QST march 1948 p. 59—63.

Spolerne blev, som det fremgår af fotografiet, mon
teret på en pertinaxplade, som med et par små vink
ler blev fastgjort på kondensatoren.

Spolerne er viklet på to pertinaxrør med ned- 
drejede riller, så tråden ligger godt fast. Der er 8 
gevind pr. engelsk tomme. Li består af 2 x 4 vin
dinger med tre rillers afstand, d. v. s. ca. 12 mm. 
L2 har 20 vindinger. Diameteren på røret er 60 mm 
og længderne henholdsvis 50 og 80 mm. Tråden er
1,5 mm Laktråd. På pertinaxpladen mellem spolerne 
blev endvidere anbragt en hf-drosselspole. L2 for
bindes til statorsættene på de to bageste sektioner, 
og inderenderne af Li forbindes til de to andre sek
tioner. Yderenderne forbindes til enderne af L2. Til 
midten af denne forbindes også drosselspolen, hvis 
anden tilledning føres til stellet, og så er selve tune
ren faktisk færdig. Vi mangler nu blot antennetil
koblingen, og denne blev der arbejdet en del med. 
Den originale amrk. konstruktion er lavet med en 
stor spole uden om L2 med så mange vindinger, at 
man skulle kunne tilpasse alle symmetriske anten
ner hertil. Se fig. 2. Den virkede også, men mulig
vis grundet for fast kobling til L2 var den nu ikke 
tilfredsstillende. Så blev forsøgt den almindelige 
linkkobling med 2 vindinger omkring L2 hen til den 
normale antenneafstemningsenhed, og den var helt 
tilfredsstillende. Det er denne, der er vist på foto
grafiet. Der kobles kun til L2, også på de frekven
ser. hvor det faktisk er Li, der virker, og det går 
ganske udmærket. Det blev forsøgt med nok en link 
omkring La, men resultatet blev ikke bedre.

Det var med nogen forventning, at enheden blev 
prøvet, vel også med nogen skepsis af frygt for de 
harmoniske, som før omtalt, men det viste sig, at 
denne skepsis kunne spares. Selv om tuneren be
handlede 100 watt input på f. eks. 80 meter, kunne 
der ikke med en fintmærkende absorbtionskreds
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Om temperaturkompensation.
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

*
„Et amatørsignal er fornylig observeret i 

14 MHz-båndet drivende med en fart af 2 
kHz i timen i retning opefter.“ De allerfleste 
amatører med VFO kan risikere at få en så
dan rapport. Læs i det følgende om, hvordan 
OZ7T tøjlede sin VFO.

Med den stigende brug af VFO’er, som de sidste 
års amatørpraksis har ført med sig, er kendskabet 
til frekvensfasthed overfor temperaturændringer en 
absolut nødvendighed. En ring-QSO mellem et antal 
stationer i et QRM-befængt bånd bliver til noget af 
en lidelse, hvis ikke alle stationer ligger på samme 
frekvens og bliver liggende.

Hvilke krav skal man egentlig stille til frekvens
stabiliteten, f. eks. på 3,5 MHz-båndet? Svaret må 
bero på et skøn, men personlig mener jeg, at 100 Hz 
bør være det absolutte maksimum for frekvensdrift. 
Ikke mange VFO'er opfylder dette krav, og træffer 
man en sjælden gang een, som gør det, viser det sig 
med ufravigelig sikkerhed, at konstruktøren • har 
gjort sig særlige anstrengelser for at opnå det gode 
resultat.

Varmeudviklingen må holdes nede!
Det er varmestigningen, som bevirker frekvens

driften, men mange amatører synes at glemme dette 
indlysende faktum. Således ser man ofte, at der i 
VFO’en findes glimstabiliseringsrør. Dette stabilise
rer frekvensen overfor netspændingsvariationer, og 
det er jo såre godt. Men godt er det ikke, hvis den 
langsomme frekvensdrift stiger herved. Et 4687-rør, 
som brænder ved 90 volt og med en strøm på 40 mA 
omsætter i sig selv 3,6 watt, måske ikke særlig me
get, men vi er ude efter alle de watt, som omsættes 
i varme i kassen! Se derfor efter, at glimlampe

strømmen holdes så langt nede som muligt, serie
modstanden gøres så stor som muligt, uden at røret 
slukker under nøglingen — så virker det forøvrigt 
allerbedst som stabilisator.

Så er der rørenes glødestrømseffekt. Man ser 
ofte, at der bruges ret store rør både som sving- 
og forstærkerrør. Det er forkert praksis, for VFO’en 
skal jo ikke være en QRO-sender. Brug de mindst 
mulige rør, som kan opfylde de stillede krav.

Man kan diskutere, om anodestrømsensretteren 
bør indbygges i VFO’en. Holdes den udenfor, undgår 
man dens varmeudvikling, men VFO'en bliver da 
ikke længere en samlet enhed. Om det er slemt, må 
man gøre op med sig selv. Personlig kan jeg bedst 
lide, at VFO’en har det hele i sig, og kan man alli
gevel opnå frekvensstabilitet — ja. så er alt jo godt.

Når en VFO har stået tændt og har nået stationær 
temperatur — det kan godt vare 2—3 timer — bør 
kassen ikke blive mere varm, end at man med hån
den netop kan mærke, at den har lidt overtempe- 
ratur. Temperaturstigningen bør ikke være over 
10—15 grader. Er stigningen større, er der noget, 
som bør rettes.

Hvad bevirker opvarmningen?
Opvarmningen af VFO’en bevirker, at afstem- 

ningskapaciteter og -selvindukiioner ændrer deres 
oprindelige værdier. Hvorledes disse ændringer bli
ver, er ikke altid let at forudsige. Spoler stiger sæd
vanligvis i selvinduktion, kondensatorer kan enten 
stige eller falde i kapacitet — det kommer an på 
deres art. Svingrørets elektrodekapacitet vil også 
ændres, normalt stige. Hver og een af disse ændrin
ger må reduceres til det mindst mulige, eller også 
må frekvensen gøres så lidt som muligt afhængig 
af ændringerne.

konstateres kraftigere harmoniske end på den nor
male kreds.

Med hensyn til effektiviteten af tuneren så kan 
det siges, at ved sammenlignende prøver med almin
delige kredse så viste det sig, at på 40 og 80 meter 
var antennestrømmen absolut ikke mindre. På 10 
og 20 meter konstateredes ca. 20 % mindre antenne
strøm, men her forelå den mulighed, at spolen Li, 
som i tuneren er viklet på pertinaxrør, burde være 
viklet på noget bedre materiale, f. eks. et keramisk 
rør. Det viste sig nemlig, at denne spole varmede 
en del, med andre ord en del af effekten gik tabt her 
i varme. Det skyldes muligvis, at der har været 
drejet riller til tråden, så denne har hvilet med 
større flade på pertinaxen, end hvis den havde været 
viklet på det glatte rør. Forsøg hermed har dog ikke 
været gjort, men skal senere laves, og så vil antenne
strømmen sikkert blive den. samme som med den 
almindelige kreds.

Grundet den faktisk for lille kapacitet kunne det 
kun lige med nød og næppe lade sig gøre at dække 
båndene. Men fordelingen af båndene ser ud som 
på fig. 3. Det vil ses, at 10 og 40 meter ligger 
samme sted på skalaen og 20 og 80 ligeledes, men 
dette vil kunne ændres lidt ved brug af en større 
kondensator. Der kunne dog ikke mærkes ulemper 
selv med denne lidt uheldige placering.

Opstillingen er prøvet i såvel en sender med push- 
pull udgangskreds som med et enkelt rør og under

søgt for harmoniske og med lige godt resultat. Når 
der tillige bruges en afstemt antennekreds, skulle 
der absolut ikke være nogen fare for udstråling af 
uønskede frekvenser.
20
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Hvis tuneren skal laves til større effekter, kan 

det være vanskeligt at skaffe den helt rigtige kon
densator. Men med den her anvendte kunne det godt 
lade sig gøre at arbejde med effekter op til små 100 
watt input. Ganske vist var der nogen tilbøjelighed 
til fyrværkeri mellem pladerne, hvis antennen ikke 
var tilkoblet, men var denne på, gik det udmærket.

Med en saadan afstemningsenhed kan det med 
lethed lade sig gøre at lave en sender helt uden 
spoleskiftning. Tidligere gik man altid uden om det
te grundet på, at der ikke fandtes omskiftere her
hjemme, der kunne tage det input, som man gerne 
vilde op på. Til oscillatorkredse og mellemkredse 
kunne der sagtens fås tilstrækkeligt gode ting, og 
her spiller tabene heller ingen væsentlig rolle, idet 
man som regel har nok at tage af her. Problemet har 
altid været udgangstrinet, men nu eksisterer dette 
problem altså heller ikke mere.
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I Franklin- eller Clapp-oscillatoren er koblingen 
således, at rørets gitter-katode-kapacitet (og dennes 
ændringer) får en meget ringe indflydelse på den 
resulterende afstemningskapacitet. Det samme er 
tilfældet, hvis den nævnte kapacitet kun udgør en 
meget ringe brøkdel af den samlede afstemnings
kapacitet.

Hvorledes med spole-selvinduktionen? Luftvik
lede spolers selvinduktion stiger normalt med tem
peraturen, og man har fundet på at modvirke denne 
stigning ved at bruge spoler, som er udfældet i kob
berspiraler på en keramisk kerne. Amatører kan 
ikke selv fremstille sådanne spoler, men man kan 
gøre det, at spolerne vikles på keramisk rør og vel 
at mærke: meget stramt. Man bør aldrig bruge 
emailleret tråd uden omspinding, men meget hel
lere tråd med dobbelt silke eller bomuld. Den fær
digt viklede spole kan udkoges i paraffin, således 
at vindingerne kommer til at ligge fast. Etlagsspo- 
ler er at foretrække.

Så er der afstemningskondensatoren. Den udgøres 
af fast og variabel kapacitet. Den variable skal ikke 
være større, end at den lige godt og vel dækker 
det ønskede afstemningsområde, og resten opbyg
ges af faste kondensatorer. Med disse er det, at den 
endelige temperaturkompensation skal foretages. 
Til at begynde med foreslås det. at hele den faste 
kapacitet opbygges af de mørkegrønne, keramiske 
kondensatorer. Disse er relativt temperaturuaf
hængige, temperaturkoefficienten for „Calit“ opgi
ves til +90—180/ 106/ grad C. Regner man f. eks. 
med middeltallet +135 og vil beregne kapacitets- 
stigningen for 10 graders temperaturstigning af en 
kondensator på 1000 pF, får man:

vist ovenfor. Man ser, at den endelige frekvens
drift — efter 2y2 times forløb — er ca. 1800 Hz.. 
Frekvensen falder, fordi alle kredskomponenterne 
har positiv temperaturkoefficient.

100 pF i den samlede, faste kondensator udtages 
nu og erstattes med andre 100 pF i „Condensa C“ 
(orangefarvede). Hele forsøget gentages (først efter 
fuldstændig afkøling, tålmodighed udkræves!), og

Det er 1,35 promille, og lad os så se, hvad det kan 
medføre af frekvensændring. Frekvensen er om
vendt proportional med kvadratet af kapaciteten, 
d. v. s. omtrent 0,7 promille i det ovenanførte til
fælde. 1 promille på 3,5 MHz er 3500 Hz. 0,7 pro
mille ca. 2/3 heraf, altså ca. 2400 Hz. Det er slet 
ikke så lidt, en ændring på 1,35 pF kan medføre! 
(Tænk iøvrigt på, hvad det giver på de højere fre
kvensbånd!)

Måling af frekvensdriften.
VFO’en er færdigt bygget og indsat i sin kasse. 

Afstemningskondensatoren er som tidligere nævnt 
opbygget af „Calit“ plus den variable kondensator. 
Man må nu have sig en absolut stabil frekvens til 
sammenligning, en krystaloscillator eller lignende. 
Amatører i København og omegn kan benytte Her
stedvesterstationens tredie harmoniske, 3528 kHz, 
der som bekendt ikke udstråles fra stationen, men 
som fremkommer lokalt, når en krystal- eller de
tektormodtager indstilles på stationen. Lån juniors 
krystalapparat og sæt det på en antenne, evt. paral
lelt med stationsmodtagerens antenne. På 3528 kHz 
kommer Herstedvester ind på stationsmodtageren 
S9!

VFO’en afstemmes til omtrent samme frekvens, 
men dog således, at den giver en stødtone, som hø
res på modtageren, som skal arbejde uden BFO. 
VFO’en må nu ikke røres mere, og man følger stød
tonens variation med tiden, efterhånden som 
VFO’en varmer op. Hvis man har en tonegenerator, 
kan man ligefrem optegne frekvensdriften som 

. funktion af opvarmningstiden. En sådan kurve er 
vist i fig. la, det tilsvarende oscillatorkredsløb er

men 75 pF blev prøvet, mens 500 pF blev bygget op 
i Calit, og resultatet vises i den pæne, flade kurve, 
fig. lc. Den hele frekvensdrift fra helt kold YFO til 
varm efter 2 timers drift overskred ikke 60 Hz!

Til slut blot nogle ord om de anvendte keramiske 
kondensatorer. Calit kondensatorerne blev bygget 
op af 100 pF kondensatorer fra UKW-modtagerens 
mellemfrekvenskredse. Disse er jo stort set hver- 
mandseje, og fremskaffelsen af dem skulle ingen 
vanskeligheder volde. Condensa C er som nævnt 
orangefarvede og findes ligeledes i stort tal. Hele 
sagen drejer sig altså blot om at kombinere dem på 
den rigtige måde, og når resultatet kan blive så 
godt, som kurverne viser (og disse er for resten 
rigtige'.), er der ærlig talt ingen undskyldning for 
at undlade at gøre det.

Til dem, som ikke har midler i hænde til at fore
tage eksperimentet med en direkte måling af fre
kvensdriften, gives følgende vejledning: Den faste 
kapacitet opbygges af kondensatorer med positiv og 
negativ temperaturkoefficient, og disse skal have 
værdier, som forholder sig omvendt som koefficien
terne. Alle andre afstemningskomponenter skal 
have så lille temperaturindflydelse som overhove
det muligt, og varmeudviklingen bringes ved for
nuftig dimensionering ned til det absolutte mini
mum. I så fald bliver resultatet slet ikke så dårligt 
endda.
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resultatet er vist i fig. Ib. Frekvensdriften går nu i 
den anden retning og er væsentlig mindre, nemlig 
700 Hz. Den indførte korrektion ved hjælp af 100 
pF i Condensa C var 700 + 1800 = 2500 Hz, og man 
kan nu nemt regne sig til den rigtige korrektion: 
100 pF gav 2500 Hz, og der ønskes (fra udgangskom- 
binationen) kun 1800 Hz. Den rigtige korrektions- 
kondensator i Condensa C bliver meget nær 100 .

pF = 72 pF. En sådan fandtes ganske vist ikke,



VHF-rubriken.
Redigerer af OZ7G og OZ9ROS. 

*

5 meter: I oktober nummeret af OZ omtales den 
ordning SM amatører har med telegrafstyrelsen: 
For at få tilladelse til at sende på 6 meter (50 til 
54 MHz) maa de indgive halvårlig rapport over de 
udførte forsøg og de opnåede resultater. Alle log
bogsoptegnelser skal være ledsaget af tilhørende op
givelser af temperatur og fugtighedsgrad. Som eks
empel på hvor samvittighedsfuldt en sådan rapport 
kan sammestilles giver vi her et uddrag af SM5SI’s 
rapport, da vi mener den er af allerstørste interesse 
for VHF-interesserede.

Forsøg udført mellem maj til november 1947, mel
lem stationer i Stockholm og i Uppsala og Norrkö
ping, afstand ST. UP.: 60 km, afstand ST. Norrkö
ping: 130 km. Antennehøjder: ca. 50 meter over ha
vet. (Terrænets højde over havet ca. 30 meter, an
tennerne altså ca. 20 meter over terrænet). Den 
maximale radiosynsvidde opgives til 76 km, forbin
delserne til N. foregår altså ikke pr. direkte. Den 
direkte linie skærer 300 meter under jordoverfladen. 
Der anvendtes Horz. antenner, antenneeffekt 50 
Watt. De meteorologiske forhold noteredes efter 
målinger udført af Sveriges meteorologiska og hy
drologiska institut med radiosender på Bromma 
flygfelt 3 timer før hver forbindelse. Der måltes 
temperatur og relativ luftfugtighed i relation til 
højden.

Resultaterne af alle forsøgene viser følgende ka
rakteristika: Forbindelse i 90 pct. af tilfældene men 
med stærkt svingende signalstyrke. Det fremgår di
rekte af det viste kurvemateriale, at gode signal
styrker opnåedes, når følgende troposfæriske betin
gelser var til stede: En let mindskning af den rela
tive luftfugtighed med højden samtidig med en min
dre end normalt mindskende, konstant eller positiv 
temperatur gradient. (Ved normalt mindskende tem
peraturgradient forstås en tempgrad paa 0,4 grad 
celsius pr. 100 meter. Svage eller ingen signaler no
teredes ved hovedsagelig retliniet stigende eller fal
dende fugtighedskurve i kombination med i hoved
sag lige normal eller mere end normalt faldende 
temp. kurve. Kurverne viser et så karakteristisk 
forløb, at blot lidt øvet operator ved at se dem 
straks kan afgøre om forbindelse med god signal
styrke er mulig på det tidspunkt, hvorfor kurver
ne gælder. Efter SM5SI’s mening står signalstyrken
i numerisk relation til den absolutte forandring i re
lativ luftfugtighed indenfor det højdeomraade, hvor 
temperaturgradienten på ovenfor angivne måde ad
skiller sig fra den normalt faldende. En rent em
pirisk formel gældende for SM5SI’s forsøgsinstalla- 
tion angives: s = k . (F 1 - F 2), hvor s er signal
styrken i SM5SI’s private enheder (S0 er lig intet 
signal, S 12 er 30, db over S0) (? de9ROS). k er en 
konstant. F 1 er relativ luftfugtighed ved inversio
nens underste grænse og F2 do. øvre.

Dersom der er flere anvendelige inversionsområ- 
der ovenfor hverandre, adderes signalstyrkerne fra 
hvert enkelt, dersom da ikke et af dem alene giver 
meget stor andel, i dette tilfælde falder virkningen 
af de øvrige bort. SM5SI går i en længere udredning 
ind på forskellen mellem de troposfærisk forholds 
indflydelse på vidt forskellige geografiske lokatio-

ner. Han viser, at i det ret fugtige klima i Sverige, 
bliver den relative.luftfugtighed mere bestemmende 
end temperaturgradienten for brydningsindex ned
ad, medens andre steder temperaturgradienten har 
den altovervejende indflydelse.

SM7BE har gennem 3 dage haft en meget fin for
bindelse på 5 meter med OZ2IZ i Struer, afstand 
små 300 km! Det var i denne periode meget varmt 
vejr. Under testen havde SM7BE forbindelse med 
Aarhus, afstand 195 km.

Andre lande: De norske VHF rekorder er p. t. som 
følger:

50 MHz: LA7Y — HB9BZ, 1400 km 11/8/48 
58 MHz: LA7Y — F9BG, 1915 km 2/7/48 

112 MHz: LA5BA — LA8M, 40 km 25/5/47
De franske amatører har fra 1. juli tilladelse til 

at køre på 72 til 72,8 MHz og 144 til 146 MHz i ste
det for 58,5 til 60 MHz som tidligere.

Engelske amatører er meget aktive på det nyåb
nede 144 MHz bånd, og resultaterne der rapporte
res er strålende. Medens 2-vejs forbindelse over af
stande på 200 km synes ret almindelige, har nogle 
enkelte haft fin forbindelse over større afstande. 
F. eks. G5BY/G60S kontakt over en afstand på 
små 400 km. Forbindelser G/PA og G/ON4 er op
nået. G3BPM er specialist i afhjælpning af 2 meter 
TVI, hvis det har interesse for nogen.

Der er REF (Frankrig) 5 meter contest følgende 
dage: Oktober 23.—24., november 20.—21., decem
ber 18.—19., lørdage 1200—2400 GMT og søndage i 
disse tidsrum: 0800—2400 GMT.

RSGB har udgivet en fb bog: VHF Technique, den 
koster 3/9.

Mullard har en del interessante VHF rør. F. eks. 
OZ25, der kan give 15 watt ud på 185 MHz. Røret 
er direkte opvarmet, og derfor særdeles velegnet 
for mobile og transportable anlæg. Endvidere kan 
nævnes ME 1001 og QVO 7—40. Sidstnævnte giver 
83 watt ud på 200 MHz.
G8IH/G3GBN har opnået tovejs forbindelse over 
13 miles på 23550 MHz!

Der er i England udviklet en lille mobil sender 
og modtager for VHF FM. Den har 14 rør og vejer 
kun 41/2 Ibs inklusive batterier. Rækkevidden over 
land er ca. 3 km, medens rækkevidden til fly er 
150 km (dette er selvfølgelig afhængig af flyve/ 
antenne højden). Her var noget for næste field day.

2 meter herhjemme: Der er mange, der tænker 
på at komme på 2 meter pse, obs, lad det ikke blive 
ved tanken. 2 meter frembyder mange interessante 
muligheder for alle kategorier af hams. Som et 
eksempel på, hvorledes man kan organisere arbej
det skal omtales, at en del amatører nord for Kø
benhavn har sluttet sig sammen om forsøgene og 
har en ugentlig aften, der helt er helliget 2 meter. 
Man mødes endnu for alle tilfældes skyld på 10 
meter først for at etablere kontakt og går så een 
ad gangen ned på 2 meter først med sender og så 
med modtager. Endvidere arbejder man sammen 
om at fremstille apparater af forskellig art, for at 
nå frem til noget godt grej. „Produktionen“ om
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fatter også måleinstrumenter for VHF! Man er ene
des om visse retningslinier for senderne og mod
tagerne. Grundtanken er, at det gælder om at få 
aktivitet på båndet før man stiller strenge krav til 
grejet. Således er selvsvingere tilladt, dog ikke alm. 
LC kredse, kun de bedre typer i, e, Hi-C, Potte, 
Parallel lines etc. Modtagere: Til begyndelse gerne 
superregs selv uden forkreds. Man holder sig til 
horizontale antenner indtil videre, men vil dog sna- 
rest lave sammelignende forsøg. Mulighederne for 
tabsfri omskiftning af antennen mellem sender og 
modtager med det fra radar kendte princip under
søges p. t. Deltagere er blandt andre: OZ3EP, Gen
tofte, OZ9H, Hellerup, OZ5HV, Holte, OZSWH, 
Holte, og OZ9ROS, Virum. OZ7G, der er meget op
taget, giver sit besyv med, når tid haves. Eventuelle 
interesserede er velkomne.

Iøvrigt vilde det være af værdi at vide, hvem der
— landet over —- var på 2 meter.

Pse QSL! 73 de 9ROS.

Forudsigelser for januar.
Tabellens tal angiver, i hvilke tidsrum maksimal

frekvensen er over det pågældende bånds nedre 
grænse. Hvis maksimalfrekvensen kun nærmer sig 
denne grænse uden dog at komme over den, er i 
stedet angivet dens største værdi og det tilsvarende 
tidspunkt. Forudsigelserne er beregnet ud fra et 
forventet zührichsolplettal på 112 efter de metoder, 
der har været beskrevet i OZ 10. årgang side 12 
(januar 1947). Alle tidsangivelser er dansk normal
tid; træk een time fra, hvis der regnes med GMT.

Forudsigelser for december: Se november OZ 
side 142.

Som det var at vente, er forholdene i januar ikke 
meget forskellige fra december; der er dog forud
set en lidt mindre ionisering i det sporadiske E
lag, og p. g. a. det aftagende solplettal bliver de 
højeste frekvenser stadig mindre anvendelige; me
dens de lavere frekvenser om natten åbnes for fjer
nere stationer.

28 MHz ventes stadig at blive godt i nogle få dag
timer over de fleste strækninger; men allerede først 
på aftenen vil båndet være helt lukket.

I de første aftentimer sker der derimod noget 
på 14 MHz; dog lukker også dette bånd tidligere i 
denne måned, og efter kl. 21,30 vil der næppe være 
meget at gøre her; kun til Australien ventes bån
det åbent en times tid længere.

Efter denne tid har dx-jægerne bedst mulighed 
på 7 MHz; men mon det vil være muligt at høre 
meget gennem de europæiske amatør- og radiofo
nistationers larm?

Der er stadig mulighed for dx på 3,5 MHz; USA 
vil f. eks. nok kunne høres sent på natten, og også 
andre fjerne stationer kan ventes på dette bånd, 
når lokalforstyrrelserne dør ud hen på natten. Der
imod er selv disse frekvenser ved at være for høje 
til meget indenrigs arbejde, efter kl. 22 ligger mak
simalfrekvensen betænkeligt nær ved 3,5 MHz; 
kraftig fading og dårlig styrke må ventes på for
bindelser på omkring 200 km. Vi nærmer os nu den 
tid, da savnet af 1,8 MHz til amatørbrug begynder 
at melde sig; måske vil 59 og 145 MHz om få år 
være bedre til indenrigstrafik end 3,5.

OZ8O

Tips.
Fremstilling af shunter til måleinstrumenter.

Ofte har man brug for at skulle lave en shunt til 
et forhåndenværende instrument, der skal anvendes 
på andre områder, end det oprindelige, og da det 
som regel er drejespoleinstrumenter, der er tale om, 
lader det sig meget nemt gøre uden at kende instru
mentets indre modstand eller forbrug.

Shunterne kan udmærket laves af alm. spoletråd, 
lak eller overspundet, tyndt tråd for små områder 
og tykkere for større do. Til 200 mA har jeg f. eks. 
brugt 0,25 mm oversp. tråd.

Som form bruges et tyndt pertinaxrør ca. 2,5 å 3 
cm langt med en loddeflig i hver ende.

Tråden loddes til den ene, der tilsluttes instrumen
tets - pol og på et element, og den anden ende af 
tråden forbindes gennem en variabel modstand af 
passende værdi (ohms lov) og et mA-meteer til +. 
Strømmen indreguleres til det ønskede, hvorefter 
man med -j- fra instrumentet opsøger et punkt på 
tråden, der giver fuldt udslag. Strømmen efterregu- 
leres og punktet flyttes, til der er overensstemmelse 
mellem strøm og udslag på instrumentet. For ikke at 
beskadige isoleringen på tråden, bruges et barber
blad, der trykkes let mod tråden, til opsøgning af 
det passende punkt. Den fundne længde vikles om 
formen og enden loddes til fligen. Shunten over
stryges med tynd lak og er færdig. 2AV.

PS. Metoden kan anvendes ved fremstilling af en 
shunt, der passer til 50 watt input på fone og 100 
på cw.

Rute Afstand Pejling 30 MHz 14 MHz

KaldsSig. Mm Grader DNT DNT

W2 6 295 1400 - 1530 (0400-0800) og 1230-2100
W6 8,5 320 kl. 1730 (2330-0400) og 1500-2100
YV 8,5 265 1230 - 1930 1030- 2030
CP 11 250 1100- 1700 1000- 2030
SU 3,2 144 0800 - 1600 0700- 1900
ZS 9 170 0800- 1730 0700 - 2030
VU 7 102 0700 - 1500 0500- 1800
VK6 13,5 90 23 MHz kl. 1300 1000 - 2230

J.uo 8 40 26 MHz kl. 0900 0200 og 0700 - 1100
7T 18 48 — 0500 - 1300(2000)

22 228 1000- 1200 0700 - 1700 og 2130 - 0730

OZ 0,2 alle 7 MHz: 0700 - 1800 3,5 MHz: 0600 - 2200
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Nytårsstævnet i Odense.
søndag den 9. januar på „Industripalæet“,

hvortil hams fra hele landet inviteres!

PROGRAM:
Kl. 10: Stævnet åbnes. — Udstillingen beses.

(De tre bedste arbejder præmieres)
Kl. 12: Middag.

(Suppe, svinekam, dessert, kaffe. Pris kr. 9.00).

Vi anmoder så mange som muligt om at deltage i middagen! (For at skabe den rig
tige feststemning, ser vi helst ikke, at lokale amatorer inviterer udenbys gæster hjem 
til middag, men at alle bliver og deltager).
Kl. 14: Foredrag. Civilingeniør P. Hansen (OZ6K): Fjernsyn.
Kl. 16: Fælles kaffebord. Herunder præmieuddeling for udstillingen og

E. D. R.s juletest.
Kl. 18: Spisepause.
Kl. 20: Aftenunderholdning. „Revy“.

Vi venter at se damerne såvel til middagen som om aftenen.

Af hensyn til arrangementet må vi indtrængende anmode om tilmeldelse 
af effekter til udstillingen samt deltagelse i middagen senest 3. jan. til

S. JOHANSEN (OZ3A),
H. C. Andersensgade 75. Tlf. 8741.

NB. Husk rationeringsmærker! 15 gr smør eller margarine.

Velkommen til nytårsstævnet!
Bestyrelsen.

OFFICIELT FRA BESTYRELSEN
Foredragsudvalget udgøres nu af 3U og 2R. Der 

vil blive arrangeret en række foredrag i provinsen 
i de kommende måneder, ligesom udvalget fra 1. 
januar overtager udlånet af EDRs film og lysbil
leder.

Bestyrelsen har bedt 2KG overtage en nyopret
tet post som leder af afdelingsarbejdet. Han vil 
hjælpe de nye afdelinger i gang med arbejdet og 
stille sin mangeaarige erfaring som afdelingsfor
mand til rådighed for de andre afdelinger. 2KG 
vil overtage arbejdet med at holde rede på afde
lingernes vedtægter og ledernes adresser, og han 
vil føre QTH listens fortegnelse over afdelingerne.

Båndudvalget, som arbejder med båndenes deling 
mellem telefoni og telegrafi, og som varetager vore 
interesser overfor Post- og Telegrafvæsenet, består 
nu af 8T (formand), 2R, 7HL og 7T.

Da 7BR er forflyttet til London, er han blevet af
løst i Testudvalget af 4FT.

På forslag af LA9Q, redaktøren af NRRLs blad, 
Amatør Radio, udveksler vi nu så mange numre 
af OZ med Amatør Radio, at alle lokalafdelingerne 
kan få et eksemplar. Det første nr. af det norske 
blad er allerede sendt til afdelingerne.

Morsekursus. Da der nu kan høres en del uden
landske morsekursus her i landet, har bestyrelsen 
fundet det rimeligt, at vi undgår at forøge forstyr
relserne på båndene ved at lade også vor forening

udsende morsekursus. En fortegnelse over uden
landske morsekursus findes andet sted i bladet.

Fra Norge har vi nu modtaget en mængde præ
mier til den forrige NRAU-tests vindere og en stor 
vandrepokal. Præmierne vil blive uddelt ved nyt
årsstævnet i Odense.

Som meddelt andet sted i dette blad afholdes 
NRAU-testen næste gang den 15. og 16. januar. Vi 
håber, at deltagerne vil kæmpe bravt for, at vi kan 
beholde vandrepokalen et år endnu.

OZ8O.

Byggefond.
Da der i Københavns afdeling er startet 

et byggefond med henblik paa at skaffe egne 
lokaler med laboratorium for medlemmerne, 
vil der fra nytår udsendes mærkater til QSL- 
kort, samt opkræves et mindre beløb ved 
foredrag og auktion, og tillige startes et lot
teri. — Vi venter medlemmernes støtte til at 
gennemføre vort arbejde, og er meget glade 
for enhver interesse fra afdelingerne landet 
over. vy 73.

Byggeudvalget.
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Fra testudvalget.
Juletesten afholdes efter traditionen 2. juledag 

den 26. december. Testen får i år to afdelinger: 
Telefoni i tiden 07,00—08,00 DNT og 23,00—24,00 
DNT og telegrafi fra 08.10—09,00 og 16,00—17.00 
DNT.

Med hver deltager tillades højst een telefoni- og 
een telegrafiforbindelse på hvert bånd; der udveks
les fircifrede kontrolgrupper (R-rapport, S-rapport 
og de to sidste cifre i QSO-nummeret begyndende 
med 01 for første QSO). Hver rigtigt overført grup
pe giver 1 point, en normal QSO altså 2 points til 
hver af de to parter.

Testens vinder er den, der får flest godkendte 
points i begge afdelinger tilsammen, også vinderne 
af de to afdelinger hver for sig vil blive nævnt.

Logs med rubrikkerne: dato, tid, frekvensbånd, 
modtaget kode, afsendt kode, call og en rubrik til 
testudvalgets kontrolmærker, alt i den nævnte ræk
kefølge, senest 31. december til 80 (Langgaard, 
Bomporten 18, Gentofte). Logs, der modtages efter 
denne dato, kan ikke medregnes, da resultatet skal 
opgøres, så det kan meddeles på nytårsstævnet.

NRAU-test — januar 1949.
På NRAU’s vegne indbydes til landskamp og in

dividuel konkurrence efter følgende regler:
1. Alle licenserede amatører i de fem skandina

viske lande kan deltage.
2. Sendetider: Lørdag den 15. ianuar 1949 kl. 04.30

til 06,30 GMT og 22,00 til 24.00 GMT. 
Søndag den 16. januar 1949 kl. 07.00 
til 09,00 GMT og 14,00 til 16,00 GMT.

3. Frekvensbånd: 3,5—7—14—28—59 MHz.
Både fone og CW må anvendes, men der er ingen 
adskilte klasser.

4. Licensbestemmelserne skal overholdes.
5. Opkald: NR AU de. . .
6. Kontrolkoder: Der udveksles tal- og bogstav

koder af typen 07589 TALKO. De to første cifre 
angiver QSO'ens løbenummer. QSO nr. 100 be
tegnes nr. 00 og QSO nr. 101 betegnes nr. 01
0. s. v. De næste tre cifre angiver RST rappor
ten til modparten.
Hver station sammensætter en enkelt bogstav
gruppe på fem bogstaver og sender den til mod
parten under den første QSO. Ved næste QSO 
afsendes den bogstavkodegruppe, som blev 
modtaget ved den første QSO o. s. v.

7. Det er tilladt hver deltager at have 1 QSO med 
hver enkelt af deltagerne i de andre lande på 
hvert bånd i hver testperiode.

8. Hver QSO, som bekræftes gennem modpartens 
log med korrekte kodegrupper, giver 1 point.

9. QSO’er med deltagere i eget land tæller ikke.
10. Logs skal indsendes til EDR box 79, København

K, mærket „NRAU-test“ og må være indkom
met senest 15. februar 194.9. Eventuelle kom
mentarer sendes på særskilt papir.
Loggen skal i højre øverste hjørne indeholde 
stationens kaldesignal og skal iøvrigt have føl
gende kolonner regnet fra venstre:
1. Dag.
2. Tid GMT.
3. Modpartens call.
4. Afsendt talkode.
5. Afsendt bogstavkode.
6. Modtaget talkode.
7. Modtaget bogstavkode.
8. Bånd.

Endvidere skal loggen indeholde oplysninger 
om TX, input, RX og QTH.

11. Holdkonkurrence: De fem bedste fra hvert en
kelt land danner et hold. Holdets pointsantal 
er summen af de fem holddeltageres points
antal.

12. Præmier: Vandrepokal til det sejrende holds 
forening og præmier til de ti bedst placerede.

Resultatet offentliggøres i de deltagende landes 
amatørpublikationer.

*

Testen er, som det ses, lagt til rette efter det sæd
vanlige skema, men der er dog visse ændringer, 
navnlig i pointsberegningen, og vi vil gerne neden
for begrunde disse ændringer.

I § 1 har vi fremhævet, at det kun er licenserede 
NRAU-medlemmer, som kan deltage.

Sendetiderne er i det væsentlige som i 1946. Vi 
anser det for bedst at opretholde 2-timersperioder- 
ne, men har flyttet perioden lørdag morgen % time 
frem af hensyn til dem, som skal på arbejde. Sam
tidig bortfalder så lørdag eftermiddagsperioden. 
som vi havde den sidste NRAU-test.

Endvidere har vi helt udeladt de tidligere års 
multiplikationsfaktorer for flerbånds QSO med 
samme modpart, da disse faktorer var ganske uret
færdige til fordel for amatører i grænseegnene, spe
cielt SM7/OZ. Derimod må man naturligvis stadig 
tage QSO med samme modpart 1 gang i hver peri
ode på hvert bånd, det tæller blot som almindelige 
QSO'er.

Ydermere har vi helt strøget multiplikationerne 
for antallet af lande og deltagerantallet i disse. Be
grundelsen herfor er, at deltagerantallet i de senere 
år har været så stort, at ingen deltager — selv i 
det land med flest deltagere — har kunnet nå at 
få QSO med alle deltagerne i de øvrige lande i hver 
periode — selv ikke på 1 bånd — og faktorerne er 
derfor overflødige.

Der kunne måske siges at være nogen grund til 
opretholdelsen af faktorerne i år, hvor vi venter, 
at islændingene vil deltage i relativt lille antal; da 
Island ligger så langt væk, antager vi imidlertid, 
at det vil blive så svært for TF-amatørerne at pla
cere sig, at der ikke er nogen grund til at handi
cappe dem yderligere med multiplikationsfak- 
torerne.

På genhor i testen og vy 73 de
EDR ’s testudvalg.

Italien.
Fra Associazione Radiotecnica (A. R. I.) Sezione 

Italiana della I. A. R. U. Segreteria Generale: Mi
lano—Via s. Paolo 10, er indløbet følgende medde
lelse til sekretæren:

Til alle radioamatør-foreninger.
Vi har erfaret, at en uofficiel italiensk radio klub, 

kaldet „Radio Club of Italy”, ikke medlem af I. A. R. 
U.. tidligere har sendt et kort til alle QSL-centraler 
med meddelelse om, at den nye adr. for QSL-centra- 
len for Italien er: Box 260, Roma.

Vi ønsker at gøre Dem opmærksom på, at den ene
ste autoriserede QSL-central for Italien er A. R. I.’s 
(medlem af I. A. R. U.) i Via San Paolo 10, Milano, 
som opgivet i „QST”, der er derfor ingen forandring 
i den sædvanlige adr. for den italienske QSL-service.

Deres sign. Vitt. Emanuele Motto (ilRM), General 
secretary.
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Anmeldelser:
Radioteknik—Elektroakustik. Gjellerup. 192 sider.

I serien Gjéllerups haandbøger er udkommet en 
bog af interesse for alle, der beskæftiger sig med 
radio og forstærkerteknik. For viderekomne må 
bogen være en ren lækkerbidsken, spækket som den 
er med formler, kurver og nomogrammer. Men og
så den mere jævne amatør kan få gavn af at 
læse bogen, da teksten er skrevet på en letfattelig 
måde. — Fem elektroingeniører — blandt hvilke er 
den kendte radioamatør P. C. Beyer. OZ8N, — har 
her præsteret et kæmpearbejde. — Bogen er nyde
lig indbunden i lærredsbind og vil være velegnet 
til julegave for den eksperimenterende amatør.

Femac.

J. Dürrwang: Radio-teknik, teori og- praksis.
205 sider.
Paa Gjellerups forlag er ligeledes udkommet 2. 

reviderede og udvidede udgave af ovennævnte hånd
bog, der foruden det fra første udgave kendte, men 
nu reviderede stof, er forsynet med et afsnit om 
ultrakortbølger, decimeter- og centimeter-bølger. 
Dette afsnit er af særlig interesse for kortbølge
amatørerne. Bogen fremtræder i en nydelig ud
førelse. Femac.

Radio-diagram-Haandbog 3. del.
Den sidste udgave af Radio Diagram Haandbogen 

adskiller sig fra sine forgængere ved ikke at bringe 
udførlige diagrammer, men derimod en hel serie 
diagrammer af enkeltheder.

Hver enkelt del eller kreds i modtageren eller for
stærkeren gennemgås, og diagrammer viser let 
fatteligt de forskellige metoders fordele og mangler.

Som eksempel kan nævnes, at man i bogen gen
nemgår ikke mindre end 41 indgangskredse, 30
H. F. forstærkerkredse, 45 oscillatorer, 34 blandings- 
koblings-metoder, og således gives for hver enkelt 
kreds i modtageren mange detaillerede beskrivelser 
og diagrammer.

Et særligt afsnit er helliget antenner, her findes 
et rigt udvalg af forskellige typer beskrevet, dog 
kun for modtagere. I bogen findes også en del spe
cielle koblinger for KB og UKB, ligesom et afsnit 
behandler FM.

Radio Diagram Haandbogen er en uvurderlig 
støtte til den eksperimenterende amatør, der her 
kan hente nye impulser og få svar på de mange 
spørgsmål, der trænger på, når man bygger mod
tager eller forstærker, og bogen vil sikkert være at 
finde i de fleste amatørers bibliotek. OZ3U.

Aktivitet for OX3MG,
Kongerdlugssuak i september alt paa 20 m: AP2. 

KJ 679, C 1679, CE 47, CM, CN8, CX, D EA El F. 
FA, G, GC. GI, GM. GW. HH HM. HL1, I 1234, 
KA. KG6, KH6, KL7, KP4, KP6, KV4 LA LU LX. 
MP4, OA, OE, OH, OK. ON, OX, OZ- PA’ PY SM 
SU, UA 13469, UB5, UD6, UG6, UR2' VE’ 12345678, 
VK 234567, VO, VP5. VP6, VR2 VS1,'W 1234567890, 
YR. YV, ZL.

Forholdene ualmindelige fine for dx midt på 
måneden, der bliver wrkd flere gange daglig 73 til 
alle OZ fra OX3MG.

OZ2MJ.

Rettelse.
I Philips annonce i novbr.-OZ om Rimlock-rør er 

der indløbet et par fejl, idet der er angivet hen
holdsvis 300 Mels og 1200 Mels. Dette skal være 
300 Mc/s og 1200 Mc/s. Bemærk forøvrigt annon
cen i dette nummer.

Fra Afdelingerne

KØBENHAVN
Formand: Kai Nielsen, OZ3U, Ulrich Birchs Allé 17, Kbh. S- 

Afdelingen har normalt mode hver mandag aften kl. 19,30 
i „Foreningren af 1860“s lokaler. Nørrevoldgade 90. Alle op
lysninger om afdelingens virksomhed faas paa mødeafte- 
nerne hos Formanden, OZ3U.
SIDEN SIDST

Den 15. november holdt ingeniør Duus Hansen 
fra B & O et indholdsrigt og interessant foredrag 
for os om Beocorderen. Vi fik her et virkeligt godt 
indblik i de mange problemer, man møder i en 
Wire-recorder. Ved demonstrationen af apparatet 
viste det sig, at det teknisk var bedre og mere 
fool-proof end de amerikanske, vi har set. Til gen
gæld var det måske knap så handy.
PROGRAM:

Møderne begynder herefter kl. 20 præcis, og fra 
19,30 til 20,00 er bibliotek og QSL-centralen åbne.

20. december: Klubaften og begynderseriens start. 
Mød op og vær med fra begyndelsen. — 27. decbr. 
er lokalerne lukket. — 3. januar: Auktion. Der vil 
herefter blive opkrævet 50 øre i entré ved auktio
nerne. Det indkomne beløb går ubeskåret til byg
gefonden. — 10. januar: Klubaften og begynder- 
seriens 2. foredrag. — 17. januar: Beregning af mo- 
dulationstransformatorer. — 24. januar OZ8O: BCL- 
QRM contra nøglemetoder.

Bestyrelsen sender hermed sine bedste ønsker 
om en glædelig jul og et godt nytår med tak for 
det gamle til medlemmerne. 

6P, Brahni.
Aarhus: 21. december: Morseprøve, 40 og 60 tegn. 

Nyt morsekursus begynder 4. januar. Intet teknisk 
kursus den 26. decbr. og 2. januar. Månedsmøde:
5. og 19. januar.

Glædelig jul. Bestyrelsen.

Bogense. Formand: E. Harling Jensen, OZ2HB, 
telefon 32.

Hillerød. Den 3. november holdt afdelingen gene
ralforsamling med god tilslutning. Formanden af
lagde beretning for året, der gik, og omtalte heri 
særligt lokaleproblemet og vanskeligheden ved at 
skaffe velegnede foredragsholdere. En henvendelse 
om sidstnævnte til hovedbestyrelsen havde ikke gi
vet noget svar. 6 medlemmer havde fået licens i 
årets løb, og 3 ventede licens inden jul. Kassereren 
forelagde regnskabet, der viste en pæn kassebehold
ning. Til formand genvalgtes 1FG, til næstformand 
valgtes 1KB, til sekretær genvalgtes 2EP og til kas
serer 1ES. lOK valgtes til revisor. Aftenen sluttede 
med fælles kaffebord under kammeratlige former

OZ1FG.
Odense: Månedsmødet er denne måned aflyst 

grundet på julen, men i stedet mødes vi søndag den 
19. decbr. kl. 10,00 formiddag ved sporvognsremis- 
sen, Sdr. Boulevard, til et besøg på en radiostation.

Alle, der har interesse, bør benytte sig af lejlig
heden. da besøget sikkert ikke kan gentages.

OZ2KG.
Viborg. Afdelingen holder ikke noget møde i 

december måned, vi mødes igen efter nytår tirsdag 
den 25. januar hos OZ1CH på Kuranstalten. Med 
ønsket om en god jul og et godt nytår sender afd. 
her vy 73 til alle E.D.R.s medlemmer.
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Morsekursus m. m.
Fra Sverige: a. fra 5HQ mandag og fredag kl. 0730 

—1100 og mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 
1900—2215 på 4010 kHz (Al) og 6500 kHz (A2) be
gynder hver gang med 8 ord pr. minut og stiger 
jævnt til 20 ord pr. minut (Juleferie 17/12—10/1).

b. SSAs bulletin hver søndag kl. 0900 på 3510 kHz 
og kl. 1000 på 7020 kHz.

Fra Norge over LAA hver tirsdag kl. 2000—2200 
på 3502 kHz. Først meddelelser og telegrammer, kl. 
2100—2130 morsekursus for begyndere, for tiden 
med ca. 6 ord pr. minut, senere hurtigere. Telegram
mer igen fra 2130—2200.

Fra Frankrig over FAV hver mandag og fredag 
for begyndere, tirsdag og onsdag for noget mere 
øvede og torsdag for viderekomne, hver gang kl. 
2100—2130 på 3875 kHz. For viderekomne desuden 
søndag kl. 0900—0930 og 1030—1100 på 6830 kHz. 
(Bruger alle tegn og accentuerede bogstaver). Der 
sendes først fembogstavkoder i 10 minutter, deref
ter gentages disse, så kommer 5 minutter klar fransk 
tekst, som til slut gentages. God styrke.

Fra Holland over PA0AA hver onsdag på 3625 
kHz, for begyndere fra 2100—2145, for de, som ken
der morsealfabetet, fra 2200—2245.

Kalibreringsudsendelse
fra England over GB1RS hver hele time i tiden 1900 
—0900 hver dag på 3500, 250 kHz I 0.001 °/oo-

Kassereren meddeler.
Den 1. december er der udsendt kontingent-op- 

krævninger til alle de medlemmer, der hidtil har 
betalt kontingentet årsvis for kalenderåret; disse 
opkrævninger dækker kun januar kvartal 1949, da 
al kontiii^éntbetaling herefter — i henhold til vore 
vedtægter — skal betales årsvis den 1. marts for 
året fra 1. april til 31. marts. — Der vil således til 
faktisk alle medlemmer i EDR blive udsendt års
opkrævning den 1. marts 1949. — Opmærksomhe
den henledes på, at kontingentet for januar kvar
tal 1949 senest skal være betalt den 5. januar n. å., 
såfremt opkrævningen af en eller anden grund er 
gået uindlost retur; påmindelse om betaling vil 
blive afsendt herfra! På de udsendte opkrævninger 
er adressen også anført på kvitteringskuponen, og 
såfremt denne ikke er helt ok, bedes det omgående 
meddelt mig.

Angående amatør-annoncer er der mange anled
ninger til at indskærpe, at de skal sendes direkte 
til undertegnede; i øjeblikket når ikke så få mig 
ad mange forskellige omveje, hvilket bevirker for
sinkelse. Annoncerne m å være mig i hænde senest 
den 28. i en måned (i februar dog den 26.); beta
lingen er 5 øre pr. ord, der må vedlægges annon
cen. Overholdes disse regler ikke, må jeg forbehol
de mig at udskyde annoncen til et kommende num
mer af OZ.

73.
Kassereren, O. Havn Eriksen, OZ3FL, 

Fuglsangsvej 18, Sundby, 
Nykobing F.

E. D. R.s finanser
For nogen tid siden spurgte en radiointeresseret 

mig om, hvad det koster at blive medlem af E. D. R. 
i Hillerød. — Jeg opdagede til min egen og spørge
rens forfærdelse, — han er skoleelev —, at det ko
ster 25 kr.!!! Nemlig til hovedafdelingen 16 kr. i 
kontg. og 5 kr. i indskud og til lokalafd. 3 kr. (for 
1 kvartal) og 1 kr. i indskud. Lokalkontg. er vistnok 
det normale for de små afd., — hvis man ikke er 
medlem af en evt. lokalafd., har man jo heller ikke 
megen fornøjelse af E. D. R. — Derfor vil jeg gerne 
henstille til bestyrelsen at overveje et „nedsat“ 
kontingent for skoleelever, lærlinge o. lign., — her
under også studerende. De værnepligtige er jo så
ledes helt fri for kontingent.

Nu, da jeg har grebet pennen, vil jeg også bede 
om en nærmere begrundelse fra kassereren, eller 
hvem der har fastsat prisen på lærebog II til 24 kr.
— Det er da højst besynderligt, at prisen på hånd
bogen i heftet stand var 12 kr. til E. D. R.-medlem
mer. mens prisen på den genoptrykte lærebog er 
24 kr., og dog er den kun i løsblade. — Når man ser 
kassererens meddelelse i OZ for marts 48 ang. lære
bogen og så ser, at der stadig — i november — fin
des lærebøger på lager, så tyder det jo også på, at 
den er for dyr.

Man vil sikkert — og med rette — hævde, at 
E. D. R. skal „gå rundt“; men det er blot de for
kerte. det går ud over. Lærebogen henvender sig 
jo udelukkende til de nye amatører (de gamle har 
den jo allerede fra „løsbladetiden“), og det er jo 
ikke mindst blandt de mange nye, der findes mange 
af ovennævnte „ubemidlede“ kategorier.

Så håber jeg at se et svar i OZ fra „ansvarlig 
side“.

bst. 73 de OZ1RY.

Folgende har anviodet om optagelse i EDR:
4359 — OZ7SW, Sofus Winther, Stockflethsvej 28,

Kbh. F.
4360 — Hans P. Østergaard Jensen, Aalborg Luft

havn, Nørresundby.
4361 — Peter Chr. Pedersen, Overlade pr. Aars.
4362 — Niels-Mogens Bertholdt, Gartnerhaven 10,

Sorgenfri pr. Lyngby.
4363 — Knud M. Gustafsen, Tørholmsv. 42. Hjørring.
4364 — Willy Sorensen, Villa „Solvig“, Skyttehus-

vej, Vejle.
4365 — Svend Aage Nielsen, Vester løkken 23, 1. sal,

Brønshøj.
4366 — H. Wiene, Artilleriets befalingsmandsskole,

Holbæk.
4367 — Knud Erik Just, Nørregade 14, Esbjerg.
4368 — Erling Hvidbjerg, Nørregade 19, Hadsund.
4369 — Ejgild Hjarlbæk, Havnevejen 107, Grenaa.
4370 — Georg Rich. Bruun, Valby Langgade 88, B. 3.,

Kbh. Valby.
4371 — Jørgen Christensen, Tingvej 1, Hornslet.
4372 — Kuno Emstsen, Godthaabsvej 1, Silkeborg.
4373 — Egon Johannes Jensen, Grøndalsvej 4 B.,

Silkeborg.
4374 — Hakon Nielsen, Borgergade 84, Silkeborg.
4375 — Egon Rasmussen, Skægkær pr. Silkeborg.
4376 — Knud Eriksen, Tingvej 77, Hornslet.
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4377 — Johs. Haagensen, Nordbanevej 28, 2., Skive.
4378 — J. Handreck, Rosenørns Allé58, Kbh. V.
4379 — Niels Carlsen, Tykkenkærvej, Hadsund.
4380 — Carl Johan Nielsen, østergade 30, Silkeborg.
4381 — Bjarne Nørgaard Petersen, Ægirsgade 2, Sil

keborg.
4382 — W. Nilsson, Høgholtvej 16, 2., Vanløse.
4383 — Ejvind Thomsen, Mantuavej 14, Kbh. S.
4384 — Gunnar Christensen, Humlebækgade 21, 2..

Kbh. N.
4385 — Alfred Christiansen, OZ7AC. Torbistvej 15,

Brønshøj.
4386 — Nils R. Jørgensen, Ørstedsgade 38, Sønder

borg.
4387 — Vagn Risager, Thyregod.
4388 — Robert M. Larsen, Husholt Skole pr. Volle-

rup, Als.
4389 — Carl Otto Bieler Rasmussen, Adelgade 86,

Bogense.
4390 — Svend Dyrberg Christiansen, Holstebrovej

21, Herning.
4391 — Svend Korsholm Jensen, Holstebrovej 6.

Herning.
4392 — Svend Aage Olsen. Folkarsvej 9, 2. tv.,

Kbh. F.
4393 — Jens Pedersen, c/o A. Hensing, Vesterbro

gade 111 A., 3., Kbh. V.
4394 — Kaj Petersen, Københavnsvej 16, Hillerød.
4395 — Aksel Jæpel Holm, Agtrup pr. Bjært.
4396 — David Sloth-Nielsen, Seminariet, Skaarup,

Fyn.
4397 — Thorkild Gjerløv, Munkerisvej 16, Odense.
4398 — Knud Kamuk, Ullerslev, Fyn.
4399 — A. Liser, Maltagade 7, 3., Kbh. S.
4400 — Enrico M. Iversen, Fasanvej 32 A, Odense.
4401 — Age Ragnar Storm, LA1QB, Tjørsvåg, Flek-

kefjord, Norge.

Tidligere medlemmer:
246 — Ejnar Sørensen, Storegade 35, Hadsund.

3887 — O. Petersen, V. Kongevej 69, 1., Viby, Jyll.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

bestyrelsen er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som med
lemmer af foreningen.

K«

Da der er modtaget indsigelse mod optagelse af 
ansøger nr. 4355, O. J. Godsk, vil afgørelse af op
tagelsen som medlem blive udsat, indtil undersø
gelsen af den fremsatte begrundelse kan afsluttes.

QTH= Rubrikken
262 — OZ2H, Haldor Bertelsen, Jernbanegade 9, 

Vraa.
612 — OZ2KR, Fr. R. Kristensen, Brogade 16, Ring

sted.
742 — OZ7L, J. Lindhardt, Viborgvej 25, Holstebro.
798 — P. E. Loberg, Ørager 22, st. A., Hvidovre, 

Valby.
1059 — K. E. Jensen, OZ7KR, Mølledamsgade 9, 1., 

Silkeborg.
1085 — OZ7TK, T. K. Jensen, Moselukket 6, Gen

tofte.
1410 — OZ4WEW, E. Eisby, c/o Radio-Hansen, Søn

dergade, Kolding.

1469 — OZ6K, Peter Hansen, Bjelkevang 49, Hjort- 
kjær, Klampenborg.

1615 — E. Rifbjerg Madsen, c/o Rifbjerg Madsen, 
Skjoldborg pr. V. Vildsund.

1675 — OZ2GK, G. Bjerring Krogsøe, Grønnegade 
37, Esbjerg.

1714 — J. Rosenfeldt, Strandvej 4x, Kbh. Ø.
1990 — C. G. Busch Larsen, Klokkestøbergade 30, 

Slagelse.
2218 — OZ5E, Sv. Stridsholt, c/o Andersen, Skole

vej, Nordby, Fanø.
2251 — Chr. Farso, Vestergade. Skern.
2301 — OZ9BB, Th. Burkal, Toftegaards Allé 42,

3 tv., Kbh. Valby.
2303 — OZ3UA, H. O. Lauridsen, Classensgade 42, 

4., Kbh. Ø.
2328 — Arne Olsen, Paludan Møllersvej 59, Århus, 
2355 — Magne Nøhr, Sivested Købmandshandel, 

Kolind.
2364 — Holger Andersen, Vesterbro 51, 5., Aalborg.
2365 — K. Udesen, Havnbjerg, Nordborg.
2374 — Kjeld Hansen, Madvigs Alle 11, 4., Kbh. V. 
2378 — B. Behrndtz, Vingesvej, Højbjerg.
2488 — Knud Hansen, Vejlesøvej 57, Holte.
2522 — 705/Hansen, H. t. K., 2. PB, 6. ing.komp., 

København Ø.
2604 — Bent Munch, Rosenvængets Hovedvej 42, tv, 

København Ø.
2679 — OZ9J, H. Th. Jørgensen, Enighedsvej 17, 

Nykøbing F.
2736 — E. K. Olesen, De gamles hjem, Sunds.
2787 — Bruun & Sørensen A/S, Mindegade 9, Århus 
2816 — Ib Kløcker Nielsen, Langegade 5 o. g., 

Odense.
2908 — 48/'100-Jørgensen, I. S. B.. Ryvangen, 

København Ø.
2972 — OZ5OF, O. Flensborg, Dronning Sofievej 1, 

Roskilde.
3024 — R. Møller Jensen, Sundvænget 33, Hellerup. 
3083 — Sv. Nielsen, Baumgartensvej 2, 3., Odense. 
3100 — OZ5PZ, P. Sørensen, Ramsvej 12, Viborg. 
3120 — P. Andreasen, Lille Grandløse, Holbæk. 
3183 — John Jensen, Willemoesgade 18, 1., Århus. 
3380 — OZ9EF, E. Frederiksen, Langtoftevej 1, 

Viby J.
3404 — Viggo Bønnerup, Kristianiagade 8, Kbh. 0. 
3534 — M. R. Jensen, Søvænget 40, Maribo.
3587 — N. Storgaard Christensen, c/o F. Wellejus, 

Thorshavn.
3591 — Carl Emkjær, c/o Lübcke, Tagensvej 191, 1., 

Kbh. NV.
3709 — 146/48 — Jepsen, 10. batl., 1. komp., lejren, 

St. Jyndevad.
3727 — Albeck, c/o Thygesen, Danmarksgade 49, 

Aalborg.
3826 — Anders Nielsen. Sjællandsgade 12, 

Brønderslev.
3828 — K. Torbensen, Banegaardsgade 23, 

Skanderborg.
3830 — Gunner Enemark, Rødding.
3885 — Sv. E. Jakobsen, Helgenæsgade 2, Århus. 
3891 — Birger Aabryn, Benediktsgade 5, Odense.
4107 — K. H. Riis-Vestergaard,* Nr. Felding skole,

Nr. Felding. OZ1RF.
4108 — Leif Christiansen, Smørumvej 295, 1. tv.,

Brønshøj.
4109 — OZ3UD, Rieh. Maule Frederiksen, villa

„Højbo“, Mariager.
4128 — P. A. Svarrer. Finsensgade 58, Esbjerg. 

OZ5PS.
4166 — T. D. Jensen, Fei'skensvej 5, Kbh. F.
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4209 — A. Nørgaard, Vestsjællands Landbrugsskole, 
Høng.

4227 — M. Rasmussen, Timianstien 23, 2. th., 
Kastrup,

4233 — L. P. Sørensen, postkontoret, Næstved.
4282 — Jørgen Skadholm, Nørregade 22, Thisted. 
4312 — B. Højstrand Steffensen. Enghavevej 34, 

Viby J.
4343 — OZ7AT, H. Fredebo, Chr. Richartsvej 8, 

Kbh. V.

Adr esseforandringer efter QTH-listen august 194S.

OZ1CW 1088 Jepsen, H. S.. Skansevej 45, Fredericia.
OZ1JW 886 Sørensen, S. E.. „Højbo“, Hornsyld.
OZ1RO 2140 Eilertzen, V. G., Havnevejens Skole, 

Grenaa.
OZ2AA 4178 Møller, K. J., Erdalsvej 2 e, Glostrup.
OZ2C 2938 Andersen, M., H. Schneeklothsvej 27.

4. s., København F.
OZ2CR 1273 Pedersen, C. R., Ny Klostergade 21, 

Maribo.
OZ2CW 1601 Rasmussen, E. E. H., Glentevej 5. 

Haslev.
OZ2KF 3707 Frederchsen, K., Ingemannsvej 9, 3. s., 

København V.
OZ2KR 612 Kristensen, F. R„ Brogade 16, Ringsted.
OZ2MJ 4256 Jensen, E., flyveledelsen, Karup.
OZ2PH 3392 Hansen, O.,, Strandboulevarden 48,

1. s. th., Nykøbing F.
OZ2PX 862 Nielsen, B., Elmevang 47, Lyngby.
OZ3AC 1665 Jacobsen, E. B„ Nørregade 10, Rcidby.
OZ3CW 2817 Rasmussen, W. J., Skamlebæk Radio 

pr. FaareVejle.
OZ3EDR — EDR’s Struer afdl., c/o ing. K. H. Beh- 

rendtz, Gimsing pr. Struer.
OZ3FL 555 Eriksen, O. Havn, Fuglsangsyej 18, 

Sundby L„ Nykøbing F.
OZ3O 1310 Schultz, Johs., Emiliekildevej 15, 1. s., 

Klampenborg.
OZ3S 1429 Clausen, S. O., Knorregade 28, 1. s., 

Middelfart.
OZ3WK 1431 Kaiser, K. C. V., Skovvej 46 A, Aarhus.
OZ4AA 3619 Andersen, S. A., Jens Baggesensvej 19, 

Vejgaard, Aalborg.
OZ4N — Andersen, A. A., c/o Hans Jessens Maskin

fabrik, Vejle. ,
OZ4PS 1187 Sørensen, P. L., Nyborgvej Db, 2. s., 

Odense.
OZ4VEW 1410 Ejsby, A. V., c/o radiohdl. Hansen,

Kolding. .
OZ5AW 2201 Wagenblast, A., Hjemmeve] i. Køben-

havn-Søborg.
OZ5H 398 Herden, H.. Hemmet.
OZ5PJ 2761 Jørgensen, P. D., c/o V. Jørgensen, Ve

sterbrogade 103, 2. s., København V.
OZ6PT 2981 Øverlie, P. T.. Willemoesgade 43, Kø

benhavn 0.
OZ6X 2478 Johannessen, N„ Hvedevej 35, Koben- 

havn-Brønshøj.
OZ7BJ 2999 Jørgensen, V. B„ Bag Fortet 49. Herlev.
OZ7CW 978 Winther, A. C., Gammel Køge Lande

vej 259, København Valby.
OZ7KM 2702 Mortensen, K. Guldborgvej 44, Kø

benhavn F.
OZ7TK 1085 Jensen, T. K, Moselukket 6, Gentofte.
OZ7WD 1451 Hansen, V., Islevhusvej 24, Køben- 

havn-Brønshøj.
OZ7WQ 2906 Hviid, T., Skolegade 90 A, Esbjerg.

or 10 Aar siden
December 1938.

„OZ“ 10. årgang nr. 12: Lederen bringer en over
sigt over årets begivenheder. — Kolding-amatørerne 
har haft QSO på 2½ m over en afstand af 27 km. — 
I Luxembourg kræves ikke sendetilladelse, og alle 
amatører i dette land sender derfor udelukkende 
telefoni. — En amatør beder i fuld alvor „OZ“s 
redaktion gennem Statsradiofonien at fremskaffe 
månedlige oversigter over pauser i radioprogram
met. — „Politiken“ mener, at „OZ“ for udenfor
stående kan minde om et Ku-Klux-Klan-medlems- 
blad på grund af de mange uhyggelige ord, som 
findes deri! OZ7F.

OZ8AZ 1198 Bech-Hansen, S.. Høstvej 4, Lyngby. 
OZ8EM 3817 Madsen, E. B„ Hejrevej 1, Køben

havn NV.
OZ8N 935 Beyer, P. C., Byagervej 16, Lyngby.
OZ8Q 784 Marrup, E. A., Stavangervej 14, Esbjerg. 
OZ9AA 1184 Steen, Kai L., Tordenskjoldsgade 36, 

Aarhus.
OZ9B 617 Roersen, C. J., Rødkløvervej 10, 2. S., 

Aarhus.
OZ9H 1230 Sibbom, Helge P., Bernstorffsvej 13 A, 

Hellerup.
OZ9SN 2590 Nielsen, S., Jagtvej 14 A, 4. s., Kbhv. N. 
OX3SG
OX3WJ begge udgaar af listen over OX.
OX3ME ligeledes.
OY8LA udgaar under OY.

„OZ“ udgives af Landsforeningen ,,EKSPERIMENTE
RENDE DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79, 
København K.

Teknisk stof sendes til box 79, København K.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau

sen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil 
sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet.

Formand: C. Reitz, OZ2R, Søpassagen 3, København 0.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, 

Sundby, Nykøbing F.
Sekretær: Erik Langgaard, OZ8O, Bomporten 8. Gen

tofte.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100, 

Vanløse. — Telefon Damsø 2495. QSL-kort kan sen
des til box 79, København K, giro nr. 23934. Træffes 
i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver 
måned.

Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, 
København K. Tlf. central 230.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 
45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5 
pCt. rabat, for 12 indrykninger 10 pCt. rabat.

Eftertryk af „OZ“s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
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