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De ændrede bånd og bestemmelser 
fra nytår 1951.

Andetsteds i OZ bringes in extenso Gene
raldirektoratet for post- og telegrafvæsenets 
meddelelse om de nye bestemmelser, der træ
der i kraft den 1. januar 1951.

Resultaterne af I. A. R. U.-kongressen i 
Paris i maj i år blev for båndopdelingens ved
kommende udførligt omtalt i forrige OZ, og 
det er på grundlag af disse, forhandlingerne 
med Generaldirektoratet har været ført. De 
grænser, der kommer til at gælde mellem te
lefoni og telegrafi i de permanente bånd, er 
således allerede nu blevet de, amatørerne i re
gion I er enedes om. Den, der måske mest be
tyder et brud med tidligere praksis og vaner, 
er, at der på 3,5 MHz bliver et rent telegrafi- 
og et rent telefonibånd i de permanente dele; 
medens man har valgt at lade de midlertidige 
dele af 3,5, 7 og 14 MHz båndene være fælles 
for de to udsendelsesarter.

Det nye bånd 3800—3940 kHz er blevet re
sultatet af de overvejelser, Generaldirektora
tet har gjort sig, da man havde erfaret om 
aflysningen af efterårets ekstraordinære ad
ministrative konference i Haag og udsættel
sen til august 1951 i Geneve, idet man gjorde 
sig klart, at der nu ville være lange udsigter 
til den endelige ikrafttræden af Atlantic City 
1947 planen, og at man derfor hellere hurtigt 
ville foretage sådanne korrektioner og for
bedringer af amatørbåndene, som man nu øj

nede mulighed for. Således kom 3800—3940 
kHz til at blive et midlertidigt amatørbånd, 
idet man herved bødede på, at det famøse 
„hul“, 3635—3685 kHz stadig ikke har kunnet 
åbnes for amatørerne; det er fortsat et bånd 
for andre tjenester end amatørerne, aftalt på 
Cairo-konferencen.

Lukningen af de øverste 300 kHz i 28 MHz 
båndet er ligesom inddragelsen af 58,5—60 
MHz båndet, korrektioner, som kunne have 
fundet sted allerede den 1. januar 1949, men 
alligevel har været stillet til danske amatø
rers rådighed i en overgangsperiode.

Man vil endvidere ved sammenligning med 
de tidligere bestemmelser bemærke, at ef
fektgrænsen for transportable sendere ikke 
længer er 5 watt, men er blevet de sædvan
lige, der gælder for faste sendere.

Det med store forhåbninger imødesete 21 
MHz bånd lader stadig vente på sig. Netop 
ligeså længe som vore midlertidige bånd er til 
disposition. Det åbnes nemlig først, når resul
taterne af Genevekonferencen 1951 er ratifi
ceret, og man har fastsat en definitiv dato for 
ikrafttrædelsen af Atlantic City planen for 
frekvenserne under 27,5 MHz.

Det er mange sendere, der omfattes af 
denne plan, og det tager sin tid.

Lad os gætte forsigtigt på, at det bliver en
gang i 1953! OZ8T.
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OSCILLATORSTABILITET
I det checkoslovakiske Fagblad „Tesia Technical Reports" (December 1949), frem

kom en Artikel om Oscillatorers Frekvens- 
stabilitet. Da der i denne Artikel var adskil
ligt af Interesse for Kortbolgeamatører, brin
ges her et Uddrag i bearbejdet Form af OZ7BO.

Man hører ofte Kortbølgeamatører berøm
me en bestemt Oscillatortype for dens frem
ragende Egenskaber. Før Krigen var det 
ECO’en, saa kom Franklin- og i de senere 
Aar Clapp-Oscillatoren. Der er ingen tvivl 
om, at de hver for sig er udmærkede, men at 
fremhæve en enkelt til skyerne paa de øvri
ges Bekostning turde nok være en Misfor- 
staaelse.

Enkelte har hævdet, at under Forudsæt
ning af, at man byggede sin Oscillator me
kanisk og elektrisk korrekt, med andre Ord 
gav den de rigtige Arbejdsbetingelser, saa 
var det saa nogenlunde ligegyldigt, hvilket 
Princip, man lagde til Grund. Denne Anta
gelse synes bekræftet gennem de her fore
tagne Undersøgelser.
Hvad gør en Oscillator ustabil?

I den ideelle Oscillator skulde Frekvensen 
alene være bestemt af LC-Kredsen. I Prak
sis er dette aldrig Tilfældet. Spændingsva
riationer, Temperaturvariationer og Kapa
citetsændringer i Oscillatorrøret influerer 
i højere eller mindre Grad paa Frekvensen.

Ønsker man den stabilest mulige Oscilla
tor, maa man sørge for, at disse Faktorers 
Indvirkning begrænses til det mindst mu
lige. Da der ikke er noget i Vejen for, at en 
Oscillator, der er ufølsom overfor Spæn
dingsvariationer, er særdeles temperaturaf- 
hængig (eller omvendt), er det nødvendigt, 
at man behandler hvert enkelt Problem for 
sig. Der skal kort redegøres for de forskel
lige Aarsager til Ustabiliteten og de mid
ler man har til at bekæmpe dem.

Mekaniske Rystelser paavirker specielt 
Spole og Kondensator. Ustabiliteten kan 
nemt blive flere Procent. Den modvirkes ved 
robust Udførelse af disse Komponenter og 
kort og stiv Ledningsføring.

Temperaturændringer medfører nemt ad
skillige Promilles Frekvensdrift og modvir

kes dels ved Anvendelse af Komponenter 
med lav Temperaturkoefficient, dels ved 
Temperatu rkompensation.

Spændingsvariationer indvirker paa Rør
data og derigennem paa Frekvensen. Man 
maa derfor sørge for løsest mulig Kobling 
mellem Kreds og Rør. Herved reduceres og- 
saa Frekvensændringer foraarsaget af Rør- 
vibrationer og Rørudskiftning.

Ældning kan medføre ret betydelige Fre
kvensændringer (nogle % ) .  Ved passende 
Udformning af Spolen, kan Følgerne be
grænses (se nedenfor).

Ændringer i Luftens Fugtighed og Kul
tveilteindhold samt atmosfæriske Trykæn
dringer indvirker i mindre Grad paa Fre
kvensen, men da disse Ændringer dels er 
meget smaa, dels er „Langtidsfænomener“, er 
de mindre interessante.
LC-Kredsens Opbygning.

Spolen maa som nævnt være mekanisk ro
bust og saa uafhængig af Temperatur og 
Ældning som mulig. Rent elektrisk maa man 
tilstræbe den højst mulige Godhed (Q), hvor
imod Selvkapaciteten ikke behøver at være 
lav. En Spole fremstillet ved at Sølv er ud
fældet i Spiralform paa en keramisk Form, 
maa antages at være den bedste. En næsten 
ligesaa god Spole kan man faa ved at an
vende massiv Kobbertraad, der opvarmet til 
80—90° C, vikles stramt om en rillet kera
misk Form. Enderne af Spolen fastgøres, og 
ved Afkølingen vil Traaden da trække sig 
sammen og ligge stramt om Formen, saa den 
herefter vil følge Keramikformens Tempera
turudvidelser, der er saa smaa, at man kan 
se bort fra dem. Størst Q opnaas ved, at man 
Rør Spolen kort i Forhold til Diameteren.
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teren bør være to til tre Gange Spolelæng
den.

Afstanden mellem de enkelte Vindinger 
bør være lille, ca. det halve af Traaddiame- 
teren. Skærmes Spolen bør denne Skærm 
have dobbelt saa stor Diameter som Spolen, 
og den maa være mekanisk robust.

De Krav, man stiller til Afstemningskon- 
densatoren er afhængige af det Frekvens- 
omraade, man ønsker at dække. Jo større 
Frekvensomraade jo bedre Kondensator. Ved



at nøjes med et beskedent Frekvensomraa- 
de, kan vi altsaa slække paa Kravene. Vi kan 
f. Eks. enten bruge en lille Kapacitetsværdi 
eller forbinde den større Kondensator over 
en mindre Del af Spolen og saa lægge faste 
Kondensatorer parallelt over Kredsen. En 
normal 500 pF Modtagerkondensators Stabi
litet er ca. 1 500, d. v. s. at tilfældige Kapa- 
citetsvariationer maalt over længere Tid er 
af Størrelsesordenen en 1/500 af max. Kapa 
citet, altsaa 1 pF. En veludført Kondensator 
med større Pladeafstand er omtrent dobbelt 
saa god.

Bruges der Omskifter i det frekvensbe- 
stemmende Kredsløb, bør den selvfølgelig 
ogsaa være robust og med svære Kontakter. 
En keramisk Type bør foretrækkes. Orga
niske Stoffer er afgjort uegnede i kritiske 
Kredsløb, da de med Tiden ændrer Dielek- 
iricitetskonstans, Tabsfaktor, ja endog fysi
ske Dimensioner. Isolationsstoffer af Bakelit, 
Trolitax. Etronit, Polyetylen etc. er alle or
ganiske og bor undgaas i frekvensbestem
mende Kredse.

Det er god Politik at anbringe Spole, Kon
densator. eventuelle Paddingkondensatorer 
og Omskifter i en fælles Skærmkasse.
Oscillatoren.

Forfatteren har foretaget en rent mate
matisk Behandling af Røroscillatoren, som 
det her vil føre for vidt at komme ind paa. 
Vi maa nøjes med at resumere de Resulta
ter, der naas, og iøvrigt henvise interessere
de til Originalartiklen.

Oscillatorrørets Gitter-Katode og Anode- 
Katodestrækninger er normalt koblet til den

f=Frekvens, λ f—Frekvensændring A C= 
Kapacitetsændring, S=Stejlhed, Q=Kreds- 
godhed.

Heraf ser vi, hvorfor det er fordelagtigt 
at bruge højstejle Oscillatorrør og Kredse 
med stort Q.

Frekvenskonstansen er derimod uafhæn
gig af LC-Forholdet. Man kan derfor vælge 
L og C saaledes, at vi faar den mekanisk 
simpleste Kreds.

Den af Rørkapacitetsvariationer mindst 
paavirkelige Oscillator faar vi, naar vi for
binder Gitter og Anode til Punkter paa den 
afstemte Kreds, der har saa lille Impedans, 
at Svingningerne kun lige akkurat vedlige
holdes. Dette er i Virkeligheden i en Nødde
skal „Hemmeligheden“ ved de fleste moderne 
Oscillatorkredsløb. I Praksis er det gjort paa 
forskellig Maade.

Fig. 3.Fig. 2.
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hvor zi er Gitterimpedans, zo Anodeimpe
dans og S er Stejlheden. Herved bliver Git
tervekselspændingen lige saa stor som Ano
devekselspændingen og Virkningsgraden alt- 
saa ringe. Men det spiller jo mindre Rolle.

Det paavises ligeledes, at den relative Fre
kvensændring er mindst, naar Stejlhed og 
Kredsens Q er størst. For en given Kapaci
tetsvariation er den proportional med Fre
kvensen:

frekvensbestemmende Kreds, og Kapacitets* 
variationer i Røret vil derfor influere paa 
Frekvensen.

Denne Frekvensændring er mindst naar



En modtager for den helt nye amatør.
Af OZ5AC, A. Clausen.

Der kom en ung mand ind paa redaktionen:
— God dag, herr redaktør!

— God dag! — Ih, god dag, Jørgen! Hvad 
har du at tale om i dag?

— Værs’god, her er hundrede kroner!
— Tak, Jørgen, det var dejligt sådan sidst 

på måneden.
— Ja, undskyld, men jeg tror, at redaktø

ren misforstår mig. Jeg er lige blevet konfir
meret.

— Til lykke, Jørgen!
— Tak ... og da fik jeg af en af vore ven

ner hundrede kroner, som jeg måtte lave mig 
en kortbølgemodtager for, og nu vil jeg gerne 
spørge redaktøren, om De måske ville hjælpe
mig.

— Ja, selvfølgelig, men du skulle nok nær
mest have talt med teknisk redaktør om det 
spørgsmål, men vi må jo se at klare den. Hvor 
stor skal modtageren være?

— Ja, jeg har jo mit eget værelse, og den 
skulle gerne kunne være derinde.

— Nu er det dig, der misforstår mig, Jør-

Figur 1 viser den populære Clapp. Ned-
1 ransformeringen sker her kapacitivt. Clapp- 
OsrHiatoren er karakteristisk derved, at HF- 
amplituden falder ved stigende Frekvens 
(Uddrejning af co). I Figur 2 har vi ECO’en 
eller Lampkin-Oscillatoren. Impedansned- 
transformeringen er her induktiv, og der er 
brugt Parallelafstemning. Amplituden vil 
derfor stige med stigende Frekvens. Seiler- 
Cscillateren (Fig. 3) ligner saavel Clapp som 
ECO’en. ! Fig. 4 genser vi Franklin, idet den 
løse Kobling mellem Kreds og Rør her er 
opnaaet ved et Udtag paa Spolen, ikke ved 
svag og kapacitiv Kobling til Gitter og Ano
de. Det har den f ordel, at Gitterimpedansen 
ogsaa LF-mæssigt er lav og Gitteret derfor 
bliver largt mindre brumfølsomt. Fig. 5 viser 
er anden Variation af Franklin med kato
de koblet Rør. Den har ingen særlige Fordele 
og rent matematisk kan det endog vises, at 
med givne Rør er Stabiliteten kun halvt saa 
god som i Fig. 4.

Fig. 6 viser en i Checkoslovakiet udviklet 
Oscillator, der hævdes at være velegnet, hvor 
der kræves stor Frekvensdækning (Modta
gere, Maalesendere).

gen, jeg mener, hvor mange rør skal der være
i modtageren?

— Rør?!
— Ja, så lamper da.
— Tja, det ved jeg såmænd ikke, men den 

skulle jo gerne være god.
— Hm! — Hvad ønsker du at høre pa mod

tageren?
— Det hele!
— Skal det være på højttaler, eller vil du 

nøjes med hovedtelefon?
— Ja-ja, ja-ja!
— Nå-nå, nå-nå!
— Har du jævnstrøm eller vekselstrøm?
— Det ved jeg ikke, men når jeg piller ved 

stikkontakten, kilder det så sjovt i fingrene.
— Du piller da ikke ved stikkontakten? Det 

kan være farligt. — Det er nok bedst, at vi 
laver modtageren til batteridrift, og nu skal 
jeg tale med teknisk redaktør.

Og så gik Jørgen — og kom nogle dage 
senere igen.

— Se her, Jørgen, du kender jo nok lidt til 
at „læse“ et diagram? Det blev til en trerørs 
modtager med et højfrekvensrør, detektor og 
et udgangsrør, altså en såkaldt retmodtager. 
Den hedder sådan, fordi det er det samme sig
nal, der kommer ind fra antennen og går ud 
af modtageren, blot ensrettet og forstærket 
mange gange. En anden modtagertype kaldes 
for en super — det har du nok hørt før. Her 
er det ikke det samme signal — sådan da — 
det går både ind og ud af modtageren. Det 
bliver blandet med et andet inde i selve mod 
tageren, men det kan vi tale nærmere om en 
anden gang, da vi til din modtager vil anvende 
batterirør, der senere kan bruges til en super.
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Modtagerens diagram.

— Men vi ser videre på diagrammet: Anten
nen går ind gennem en lille variabel konden
sator, den er anbragt der for at gøre modtage
ren mere selektiv, det vil sige, at du kan va
riere modtagerens evne til at skille stationerne 
bedre ad. Fra denne kondensator kommer vi 
ind på første rør, som kaldes højfrekvensrøret. 
Her bliver signalet forstærket, inden det gøres 
hørbart i detektoren. Her bliver signalet ens
rettet — som det kaldes — og nu kunne det 
godt høres i en hovedtelefon, men der er jo 
også mange svage stationer, som først kom
mer ind, når de er blevet yderligere forstær
ket i udgangsrøret; for de stærke stationers 
vedkommende så de kan høres på en højttaler.
— Du vil på diagrammet finde alle værdier 
angivet for modstande og kondensatorer, og 
det må anbefales dig, at du kun anvender de 
størrelser, du ser på diagrammet, ellers vil 
teknisk redaktør ikke garantere for resultatet.

— Ja, herr redaktør, det ser jo lidt indviklet 
ud — men det går forhåbentlig, hvis De vil 
hjælpe mig lidt!

— Selvfølgelig, Jørgen. Men lad os nu få 
fat i de enkelte ting, der skal bruges, så kom
mer resten af sig selv.

------- Nogle dage efter var alle tingene an
skaffet — og samtalen kunne fortsætte:

— Vi stiller først det hele op på et stykke 
papir i størrelse ca. 30x30 centimeter. Heraf 
beregner vi de 12 cm til ombukning med 6 cm 
foran og 6 cm bagved til telefon- og højttaler- 
bøs samt tilslutning for antenne og batte
rierne. Dem samler vi i en gammel firpolet 
lampefatning, så kan du ikke komme til at 
sætte batterierne forkert til. Gør du det, er 
det slut med at høre noget på modtageren, for 
så brænder alle tre rør over på een gang, og

det er en kostbar historie. — Når vi har fået 
chassiset bukket, er der ca. 30x18 centimeter 
plads til alle de forskellige ting, hvoraf spole
centralen fylder det meste, nemlig ca. 12x12 
cm. Den har teknisk redaktør lavet. Med den
ne spolecentral kan du dække 20—40—80 m 
amatørbåndene, og da du også gerne vil høre 
,,rigtig“ radio, er der også spoler, der kan give 
dig Kalundborg.

Så blev de forskellige ting sat på plads og 
mærket af på chassiset — og Jørgen begyndte 
med at bore huller. De største — for de tre 
rør — blev boret ud med et 3 mm bor i kanten 
af det store hul, og bagefter blev mellemrum
mene mellem de enkelte huller mejslet ud og 
pudset efter med en halvrund fil.

— Nu sætter du først fatningerne på plads, 
så alle telefonbøs og den firpolede fatning til 
batterierne, og så kan du begynde med at 
montere; men først skal du mærke alle fat
ningerne, ellers kan det knibe at finde rede 
på alle de mange loddeflige. — Begynd med 
glødeledningerne til hvert rør, og når de er 
færdige, kan du sætte glødebatteriet til for at 
konstatere, om der nu er spænding på alle 
tre rør. Det kan du gøre med en lille lomme
lampepære. Og når det er i orden, kan du 
lodde alle de andre ting på, og så sætter du 
spolecentral og de to afstemningskondensato
rer på plads og forbinder disse, og til aller
sidst den store udgangstransformator — den 
er så tung at have stående på chassiset — og 
når du så er færdig med at lodde alle forbin
delser, sætter du dig roligt ned med modtager 
og diagram foran dig, og så går du det hele 
igennem for at konstatere, at du har fået alk' 
ting med, og  at de er rigtigt forbundne. Er
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du helt sikker, kan du sætte antenne, hoved
telefon og batterierne til — og så skulle mod
tageren spille med det samme. Men vi bliver 
nok nødt til at tale med en anden amatør, der 
har noget målegrej, for at vi kan få modtage
ren trimmet.

Og det gjorde Jørgen, — og her ser De re
sultatet, der ikke blev så helt dårligt, når vi 
tager i betragtning, at modtageren er beregnet 
for den helt unge og uerfarne amatør.

Modtagerens spolecentral, indstilling og 
justering.

Spolecentralen er hjemmelavet og består af
2 Torotor kortbølgespoleforme (TSnr. 6147 B) 
og 6 alm. 7-kamrede forme (TS nr. 6146) op
bygget omkring en MEC omskifter O 12 med
2 dæk. På det ene dæk er det nok med 1x4 
stillinger, og på det andet skal der være 2x4 
stillinger.

Spolerne monteres på en bundplade af per- 
tinax og anbringes således, at de to afdelinger, 
altså de fire antennespoler med det ene dæk 
og de fire detektorspoler med det andet dæk, 
kan afskærmes med en skærm af aluminium, 
messing eller kobber. De to spoler mrkt. L2 og 
L3 er viklet på samme form. L3 er tilbagekob
lingsspolen. Spolernes data er:

20 meter:
L1 
L 2 
L3

8 vindinger 0,5 mm laktråd.
9
5

0,5 mm laktråd.
0,15 mm laktråd viklet 
under de nederste vindin
ger af L2.

40 meter:
L1 — 28 vind 
L2 — 30 — 
L 3 — 14 —

20x0,05 litze. Viklet i to rum. 
20x0,05 litze. Viklet i to rum.

0,15 laktråd viklet i rummet 
lige over L2.

80 meter:
L1 — 46 vind. 20x0,05 litze viklet i to rum.
L2 — 48 — 20x0,05 litze viklet i to rum.
L:$ — 18 — 0,15 laktråd viklet i rummet

lige over L2.
København:

L1 — 3x40 vind. 20x0,05 litze.
L2 — 3x41 vind. 20x0,05 litze.
L3 — 20 vind. 0,15 laktråd viklet i rummet

lige over L2.
Kalundborg:

L1 — 3x150 vindinger 3x0,07 litze.
L2 — 3x150 vindinger 3x0,07 litze.

L3 — 35 vind. 0,15 laktråd viklet i rummet 
lige over L2.

Alle trimmerkondensatorerne er på 5—40 
pF og anbringes paa skærmen, som skiller HF 
fra Det. Parallelt over trimmerne på Kalund- 
borgspolerne må anbringes et par blokke på 
50—60 pF. hvis denne vælges frem for Kø
benhavn. Vindingerne for Li skulle passe så
ledes, at samme koblingsgrad opnås på alle 
områder. Potentiometret i skærmgitteret på 
detektorrøret regulerer tilbagekoblingen og 
skulle gerne få modtageren til at svinge på 
omtrent samme punkt på de forskellige om
råder. Trimmeren i anodeledningen på detek
torrøret indstilles een gang for alle, så til
bagekoblingen går blødt ind. Det kan mulig
vis være nødvendigt at korrigere antallet af 
vindinger på L3 lidt, så et tilfredsstillende re
sultat nås. Der kan jo være forskel på de for
skellige rørtyper, der evt. anvendes. Det er 
muligt, at tilledningerne til L3 skal ombyttes, 
for at tilbagekoblingen skal virke. De skal 
forbindes, som om det var een spole med et 
udtag til stel. Amatørområderne dækkes med 
de angivne kondensatorer, der er af typen 
Torotor USB 78, rigeligt med en del på hver 
side. Vil man kun lige have amatørbåndene, 
må der bruges mindre kondensatorer, i hvert 
fald for detektorkredsens vedkommende. An
tennekredsen er ret bred, og her må man også 
regne med, at kondensatorens indstilling kan 
ændres noget ved brug af antennekondensa
toren.

Potentiometret i skærmgitteret regulerer 
modtagerens følsomhed, og er en absolut nød
vendighed, hvis man bor i nærheden af en 
senderamatør, ligesom det også er rart at 
kunne regulere andre kraftige signaler ned. 
Hvis man lytter på telegrafi, kan det også 
knibe at faa en god „beat" tone, paa hvis sig
nalet er for kraftigt.

De to sekundærviklinger på udgangstrans
formatoren er til henholdsvis højttaler eller 
hovedtelefon.

På diagrammet er angivet udfor hvert rør, 
hvilke forskellige rørtyper, der kan anvendes 
det pågældende sted. Og man kan selvfølgelig 
godt blande dem efter de forhåndenværende 
typer. Hvis DL92 anvendes i udgangstrinet, 
må der dog sættes en modstand på 5—10 
kOhm ind i dettes skærmgitter. Afkoblet med 
en blok på 0,1 uF.

På diagrammet er ligeledes vist en skærm 
mellem HF og Det-del., den er absolut nød
vendig og skal helst gaa tværs hen over rør
soklen, hvis der da ikke i HF anvendes et rør 
med gitteret i toppen. Vend soklen rigtigt, så 
den korteste ledningsføring opnås.
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Ustabilitet i forstærkertrin i sendere.
Undersøgelser og afhjælpning.

Af Donald H. Mix W1TS i QST juni 1948.
Oversat af OZ7BG, Erik Størner.

Stabiliseringen af tetroder som 807, 813 o. 
lign. er vel noget af det, der volder sender
amatører de største kvaler. Der er ganske vist 

mange der påstår, at deres opstilling kører 
fuldkommen stabi't, men alligevel har de en 
del vanskeligheder med nøgleklik, splatter 
m. m. Læs denne artikel igennem, og De vil 
være en hel del klogere på dette punkt.

TR.

Der er skrevet en masse om stabilisering af 
HF-forstærkere i sendere, og dog har mange 
af os meget besvær med de forskellige arter 
af ustabilitet, som moderne rør med deres 
høje effektfølsomhed synes at være tilbøje
lige til. Mange kører rask væk, uvidende om, 
at meget af det alt for almindelige klik og 
splatter kan skyldes et ustabilt trin, som ud
adtil synes at være helt uskyldigt i en sådan 
forsyndelse. Et klikfilter vil naturligvis ikke 
afhjælpe disse besværligheder. At en for
stærker ikke svinger, når den er fuldt bela
stet og med negativ spænding til cut-off, er 
ingen garanti for, at den ikke gør det perio
disk, når der nøgles eller moduleres, eller 
når den rykkes fra et gunstigt afstemnings
punkt. Ejheller er et rent signal på arbejds- 
frekvensen bevis for, at der ikke finder para
sitsvingninger sted samtidig på en anden 
frekvens. Effektfølsomheden er, særlig i 
beamtetroder, så stor, at uønskede svingnin
ger af en eller anden art dårligt kan undgås, 
hvis man ikke tager mere end de sædvanlige 
forholdsregler.

For helhedens skyld vil noget af det føl
gende være gentagelser af noget, der er sagt

Som før omtalt er modtageren ikke nogen 
storsuper med den deraf følgende store selek
tivitet, men når man efterhånden kommer til 
at kende modtageren lidt bedre, vil man 
kunne trække alt muligt i land på den. Og det 
er forbløffende, hvor dejligt det er at høre 
svage DX-stationer på en sådan modtager, 
når man iøvrigt er vant til en storsupers 
„brus“. OZ7EU.

før. På grund af det større kendskab til for
holdene, man har nu, må nogle metoder, som 
før har været almen fremgangmåde, nu stil
les overfor en grundig undersøgelse. Jeg tror 
imidlertid, at det nu er muligt at pege på en 
metode, der synes at give ret stor sikkerhed 
for virkelig stabilitet, uden at det er nødven
digt at komplicere opbygning og afstemning 
yderligere. Når undtages de specielle hentyd
ninger til skærmgitrene, gælder de følgende 
bemærkninger og diagrammer lige godt for 
trioder og beam-tetroder. Under de målinger, 
som skal beskrives, har det været muligt at 
køre to stk. 807 i push-pull uden gitterfor- 
spænding og uden belastning og med maxi
malt tilladt anodetab uden spor af ustabilitet 
af nogen art. De fleste, der kører med 807, 
vil give mig ret i, at det er en ret usædvan
lig oplevelse.

Undersøgelser for ustabilitet.
Senderforstærkere kan normalt gå i selv

sving på en af tre forskellige måder, som alle 
viser sig at være varianter af t. g. t. p. Der 
findes andre, men de forekommer meget sjæl
dent. Sammen med svingninger på arbejds- 
frekvensen (den frekvens, trinet er afstemt 
til ved hjælp af de sædvanlige ind- og ud
gangskredse), vil der næsten uundgåeligt 
finde parasitsvingninger sted på en frekvens 
i nærheden af 150 MHz, hvis man ikke tager 
særlige modforholdsregler. Dette sker både i 
triode og tetrode forstærkere. Gitter/anode
kapaciteten i tetroder, beregnet til sender
brug, er sjældent nok til at opretholde t. g. t. 
p. svingning paa lavere frekvenser. Men man 
har også været ude for parasitsvingninger på 
frekvenser så lavt som 100 kHz. i trioder og 
dårligt afskærmede lavfrekvenstetroder, f. 
eks. 6L6 og 6V6, når der har kunnet opstå 
egnede kredse.

Besværligheder af denne art er ofte van
skelige at påvise, når trinet kører med de 
normale spændinger og belastning. Det bed
ste trin henimod visheden om, at uønskede 
svingninger ikke finder sted, er at indstille
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spændingerne og reducere belastningen, så
ledes at mulighederne for at opretholde disse 
svingninger er bedst mulige og så finde på 
midler til at undertrykke dem. Det kan gøres 
ved at benytte gittermodstand uden fast git
terspænding, køre trinet uden belastning og 
reducere skærmgitter- og anodespændinger 
så meget, at input kommer på det angivne

Fig. 1.  Absorptionsindikator t i l  paavisning af ustabi
l i tet .  L 1  C 1  kan med løse spoler dække området fra  
200 MHz ti l  200 kHz.  L 2  er en pick-up spole med et  
par vindinger,  som kobles t i l  L i .  Krystallet  er et  
1N34.  C 2  afblokker meteret,  som er et  1 mA. instru
ment.  Delen t i lhøjre for  L 2  bruges som stabilise
ring sindikator.

anodetabsniveau. Hvert trin i senderen skal 
undersøges for sig. Det eneste værktøj, der 
behøves — bortset fra de sædvanlige gitter- 
og anodemetre — er en absorbtionsbølgemå
ler af den type, der har været beskrevet i de 
sidste udgaver af „The Radio Amateur’s 
Handbook“. Diagrammet vises på fig. 1. Den
ne lille ting er forresten noget, som enhver 
senderamatør bør eje. Den gør megen nytte 
ved arbejdet med senderen.

VHF-parasitter.
Parasitter i VHF-området er nok de nem

meste at udskille. Det er klart, at den svin
gende kreds overvejende udgøres af lednin
gerne fra gitter og anode til deres respektive 
spoler, serieafstemt af afstemningskondensa
torerne, som angivet med de optrukne linier
i fig. 2 A. Den samme kreds er til stede, hvis 
tankkredsen er balanceret. Det er særligt med 
denne opstilling i erindring, at der ofte peges 
på vigtigheden af at holde ledningerne så 
korte som muligt, efter den teori, at hvis led
ningerne kan gøres korte nok, bliver reso
nansfrekvensen så høj, at de store tab vil 
umuliggøre sving. Desværre synes dette mål 
at være umuligt at nå, for selv om man kunne 
reducere ledningslængden til nul, ville der 
stadig være tankkondensatorens selvinduk
tion og rørets indre forbindelser tilbage.

Før man sætter spænding paa trinet, bør 
man sætte 10 meter gitterspolen (driverens 
anodetankspole ved kapacitiv kobling) og 80 
meter anode tankspolen i. Dette er for at være

sikker på, at trinet ikke kan svinge på andre 
frekvenser med tankkredsene. Tankspolerne 
skal ikke forsøges kortsluttet, da trinet i så 
fald måske svinger på en frekvens, der be
stemmes af kortslutningsledningen! Man kan 
sætte en bøjle tværs over anode HF-drosselen, 
hvis man benytter en sådan. På den måde 
bliver alle svingningerne begrænset til de 
VHF-parasitter, vi er ude efter. Hvis trinet 
ikke k^rer som udgangstrin, skal rørene i det 
foregående og følgende trin fjernes for at ude
lukke belastning. Hvis en reguleringstrans
formator ikke er ved hånden, kan man for
binde en glødelampefatning i serie med høj
spændingstransformatorens primær, og prøve 
forskellige lamper, indtil man finder en, der 
begrænser inputtet til lige under det tilladte 
anodetab. Hvis det er en tetrode, det drejer 
sig om, fås skærmgitterspændingen fra anode
ensretteren gennem en faldmodstand af pas
sende størrelse.

Med spændinger kun på det trin, der skal 
undersøges, foretager man en omhyggelig un
dersøgelse ved at afstemme gitterkondensato
ren til forskellige indstillinger, specielt maxi- 
mum- og minimumspunkter, og dreje anode
kondensatoren gennem hele dens område for 
hver af gitterkondensatorens indstillinger. 
Hvis der viser sig at løbe den mindste smule

Fig. 2.  A: VHF-parasitkredse skjult  i  hf-forstærker.  
B: Normale metoder t i l  undertrykkelse af vhf-para-  
sit ter i  tetroder.  R1  kan imidlertid ikke anbefales.  
C: Anbefalet  opsti l l ing for beam-rør.  Drosler i  både  
plade og git ter undertrykker vhf-parasit ter uden  B ’ s  
fejl .  Foreslåede data for RFC  i  er 15 vindinger 0,6 mm  
tråd, 7 mm  i  diameter,  tætviklet .  RFC2 8 vdg. 1,5 mm.

20 mm lang.
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gitterstrøm eller at være nogen forandring i 
anodestrømmen, er det tegn på, at der er pa
rasitsvingninger til stede. Det kan yderligere 
bevises ved at holde absorptionsbølgemåleren 
tæt hen til rørets anodeledning. Som bølge
måleren viser, ligger parasitterne som regel 
i omegnen af 150 HMz, uafhængigt af, om 
røret er en triode eller tetrode.

Den almindeligste måde at afhjælpe vhf- 
parasitter i tetroder på har været at bruge en 
lille drossel i gitterledningen sammen med en 
lille ikke-afkoblet induktionsfri modstand i 
skærmgitteret, som vist i fig 2 B, RFC1 og R1. 
Denne kombination svigter sjældent, men 
man har fundet ud af, at selv en lille mod
stand — endda så lav som 10 til 12 ohm — 
benyttet på denne måde, har en meget al
vorlig virkning på gitter/plade isoleringen 
på arbejdsfrekvensen.

Mens man søgte efter en anden og bedre 
metode til at undertrykke vhf-parasitter i 
807, prøvede man afstemte spærrekredse både 
enkeltvis i gitter og anode og begge steder 
samtidig. Dette var effektivt over en del af 
tankkondensatorens område, men kondensa
toren ændrede parasitsvingningernes frekvens 
nok til, at een afstemning af spærrekredsen 
ikke holdt over hele området. Man fik da den 
ide, at en lang anodeledning kunne resultere 
i en parasitisk pladekreds afstemt til en fre
kvens, der var lavere end gitterets, hvor t. g. 
t. p. trinet, hvis det var et sådant, ikke kunne 
svinge, og man prøvede derfor at forlænge 
anodeledningen. Det viste sig at være et 
yderst probat middel, selv om gitterdroslen 
også er nødvendig. Grunden til det sidste, er 
man ikke helt klar over. Anodeledningen, 
som var ca. 30 cm lang, blev viklet op i en 
spole og indsat tæt ved anoden, som vist i 
fig. 2 C, RFC2.

I adskillige 807 trin bygget i de sidste år — 
det være sig enkelte rør eller to i push-pull 
eller parallel — har en parasitdrossel på ca. 
15 vindinger 0,6 mm tråd tætviklet på en 7 
mm form altid virket. Den synes kun at være 
kritisk indenfor en vinding eller to. Med den
ne som udgangspunkt skal pladeledningen 
forlænges, indtil parasitsvingningerne ophø
rer, idet man passer på at holde den lange 
pladeledning langt væk fra gitterkredsen. 
Når minimumslængden er fundet, kan lednin
gen vikles op på en form med lille diameter 
og indsættes i anodeledningen tæt ved fat
ningsklemmerne. Dem, vi har benyttet med 
held i et push-pull 807 trin, består af 8 vin
dinger 1,5 mm tråd, 8 mm indvendig diame
ter, 20 mm lang, frit hængende. Da der ikke

har været tid til at udvide erfaringerne med 
dette arrangement i andre trin, er det muligt, 
at de opgivne værdier skal ændres noget i en 
anden opstilling.

En gitterdrossel med de ovenstående di
mensioner er som regel tilstrækkelig til at 
kvæle vhf-parasitter også i triodeforstærkere.
I genstridige tilfælde kan det være nødven
digt at sætte en afstemt kreds med 4 vindin
ger 1,5 mm tråd, 12 mm i diameter, 20 mm 
lang og afstemt med en 30 pF. glimmer trim- 
mer i anodeledningen. Der behøves ingen 
gitterdrossel.

Lavfrekvensparasitter.
Så meget om vhf-parasitter. Vi kan nu ven

de opmærksomheden mod de eventuelle lav
frekvensparasitter. Som allerede sagt finder 
parasitsvingninger af denne art sjældent sted 
i vel afskærmede rør. Men det er lige så nemt 
at indrette kredsen, så de slet ikke kan finde 
sted. Svingninger af denne type kan ske i for
stærkere, hvor der benyttes HF-drosler i både 
gitter og anodekreds; og koblings- og afblok- 
ningskondensatorerne, eller oftere selve af
stemningskondensatoren, der sammen med 
droslerne danner kredse på en lav frekvens. 
Den tro, at en række hf-drosler i en stribe 
parallelfødede kredse i sig selv nødvendigvis 
fører til lavfrekvente parasitter er ikke ual
mindelig. Imidlertid kræver en t. g. t. p 
svingning, at gitterkredsen er afstemt til en 
lavere frekvens end anodekredsen, og dette 
forhold hersker sjældent med de i praksis be
nyttede værdier, i hvert fald hvad single- 
ended kredse angår.

Fig. 3.  A: Normal kapacitivt  koblet  forstærker paral-  
lelfødet hele vejen igennem. B: Mulige lavfrekvens-  
parasitkredse optrukket.  Værdierne i  denne opsti l
l ing muliggør imidlertid sjældent parasitsvingninger.
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Fig. 3 A viser et almindeligt arrangement 
med parallelkobling hele vejen igennem. På 
lave frekvenser har tankspolerne L1 og L2 
en ubetydelig reakt nns og kan simpelthen op
fattes som lange ledninger, der korslutter 
tankkondensatorerne Cl og C2. Kredsløbet for 
de lave frekvenser bliver da det, der er vist 
i fig. 3 B. Selv om afkoblingskondensatoreme 
C6 og C8 er små eller helt udeladt, er kred
sen stadig komplet ved ensretterens filterkon
densatorer eller et gitterspændingsbatteri; 
begge dele har uendelig lille reaktans mod 
lave frekvenser. Afstemningskredsene udgøres 
da hovedsageligt af gitterdroslen RFC2, af
stemt med koblingskondensatoren C5 og ano- 
dedroslen RFC3, afstemt af afblokningskon- 
densatoren C9. Det vil bemærkes, at hverken 
pladedroslen i det foregående trin eller git
terdroslen i det efterfølgende trin kommer 
ind i billedet, fordi den eneste forbindelse er 
den fælles jord- eller stelforbindelse.

1 praksis overstiger koblingskondensatoren 
sjældent 100 pF., mens en 2,5 mh. hf-drossel 
almindeligvis bruges som RFC2. Dette giver 
et. LC-produkt paa 250. 1 anodekredsen bru
ges oftest en afblokningskondensator på 1000 
pF., og anodedroslen er sjældent mindre end 
1 mh. i sendere, der ikke kører på frekvenser 
højere end 30 MHz. Disse værdier giver et 
LC-produkt på 1000. Det er således klart, at 
der ikke finder t. g. t. p. svingning sted med 
de almindelige værdier.

Forholdet ændres imidlertid noget, når der 
anvendes en almindelig balanceret kreds i 
enten gitter eller anode med hf-drosler i beg
ge. Fig. 4 A viser sådan en opstilling med ba
lanceret udgang. Fig. 4 B viser lavfrekvens-

Fig. 4.  A: Normal kapacitivt  koblet  forstærker med  
balanceret udgang og parallelfødet i  git teret.  
B: Resulterende lavfrekvensparastlkreds optrukket.

kredsen, der lurer under overfladen. Denne 
gang tjener tankspolen L2 ikke til at kort
slutte tankkondensatoren, men, meget værre, 
til at forbinde de to sektioner i parallel tværs 
over anodens hf-drossel. Vanskelighederne er 
de samme med et enkelt rør som med to i 
push-pull.

Vi har set, at gitterkredsens LC-produkt 
er ca. 250 med de sædvanlige værdier. Anode- 
tankkondensatoren vil sjældent overstige 100 
pF. pr. sektion eller sammenlagt maximalt 200 
pF. tværs over RFC2, som sædvanligvis er 1 
mh. Vi kan altså se, at selv med tankkonden
satoren ved maximal kapacitet kan LC-pro- 
duktet ikke overstige 200. En 2,5 mh. anode
drossel vil bringe tallet op på 500, m e n k u n 
ved m a x i m a l  k a p a c i t e t  i  t a n k 
k o n d e n s a t o r e n .  Ved alle indstillinger 
under halv frekvens vil anodekredsen væce 
afstemt til en frekvens, der er højere end git
terkredsens. Kort sagt, anodedroslen kan gøres 
så stor som praktisk muligt uden at forbedre 
forholdet synderligt, fordi anodekredsen altid 
kan afstemmes til en frekvens højere end git
terkredsens, nar afstemningskondensatoren 
er i eller nær ved minimum.

Den mest indlysende modforholdsregel er 
at fjerne mindst een af droslerne. Gitter
droslen kan erstattes med en modstand, uden 
at det medfører videre store tab af styring. 
Anodekredsen er seriekoblet, men droslen er 
nødvendig til at bryde eventuelle skadelige 
resonanser i de enkelte afstemningskredse, 
der dannes, når såvel spolens midtpunkt og 
kondensatorens rotor er jordede. En prøve 
viste også, at output på den anden harmoni
ske blev større med denne forbindelse. For
holdet var endnu værre med rotoren svæ
vende. I overvejelserne om at erstatte anode
droslen med en modstand havde man ment, at 
enhver værdi høj nok til at isolere midtpunk
tet ville forårsage et større spændingsfald, end 
der var råd til. Imidlertid viste dette sig ikke 
at være tilfældet, da det blev prøvet. Så lille 
en modstand som 100 ohm kunne bruges. Det
te er meget heldigt, da den lave modstand, 
der erstatter RFC2 i fig. 4 B, effektivt shunter 
et efterfølgende trins gitterdrossel, som i dette 
tilfælde k a n virke som en induktion afstemt 
af C2,

1 linkkoblede push-pull kredse kan gitter- 
droslen, som er afstemt af gitterafstemnings
kondensatorens sektioner i parallel i en para
sitisk kreds, elimineres ved erstatning af git- 
terafledningen som vist i fig. 5 A. Med kapa
citiv indgangskobling, som vist i fig 5 B, kan 
anodedroslen i den parallelkoblede driver
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Fig. 5.  A: Almindelig l inkkoblet push-pull  forstærker  
med gittermodstand R1 i  stedet for den almindelige  
gitterdrossel.  B: Kapacitivt  koblet  push-pull  ind
gangskreds med seriefeed i  git teret og parallelfeed  
driver trin.  C: Lavfrekvensparasitkreds opstået som  
resultat  af  B. D-Rx ,  som holdes på en lav værdi,  
t jener både t i l  at  isolere spolens midtpunkt og belaste  
den lavfrekvente parasitkreds.  R2 er den normale  
gitterm odstand. C  1 skal være ikke under 10.000 pF.

imidlertid virke som den parasitiske gitter
induktion. Den lavfrekvente kreds er vist i 
fig. 5 C. Det ses således, at R1 må have en lav 
værdi for at forhindre svingning. Det sker 
ved at gøre R1 100 ohm eller deromkring, af
koble den kolde ende til jord, og så tilføje 
gitterafledning eller en anden form for gitter
spændingskilde, som det er vist i fig. 5 D. 
Dette tillader brugen af seriedroslen i anode
kredsen eller parallel anodekobling, hvis det 
ønskes.

Under jagten efter lavfrekvensparasitter 
bør rørene i det foregående og det efterføl
gende trin fjernes. Bølgemåleren skal holdes 
tæt til gitterets eller anodens hf-drossel.

Svingninger på arbejdsfrekvensen 
ved tetroder.

Når en rørfabrikant fremsætter den erklæ- 
ring, at en beam-tetrode ikke kræver stabi
lisering, er god afskærmning og det faktum, 
at skærmgitterrør aldrig bør køre uden be
lastning for at undgå ødelæggelse af skærm
gitteret utvivlsomt underforstået. Men der er 
nogen tvivl om, om man tør stole for stærkt 
på normal belastning som et pålideligt mid
del til stabilisering. Et forhold, som ofte ses 
i praksis, er et 807, der tilsyneladende kører 
fuldstændig stabilt fuldt belastet med uaf
brudt styring og uden modulation, og som 
alligevel klikker over et stort frekvensområ
de, når senderen nøgles, eller splatter, når den 
moduleres. Vi har set mere end een kommer
ciel station med store belastningsmodstande 
tværs over tankspolerne, og de var ikke sat 
på for at sætte virkningsgraden op.

En prøve med en hf-indikator vil vise, at 
der kommer masser af hf-styring igennem til 
udgangskredsen i ethvert ustabiliseret 807 
forstærkertrin. Stabilisering viser, at det me
ste af dette hf kommer gennem gitter/plade 
kapaciteten, det være sig den indvendige eller 
den udvendige. Selvom en tetrode aldrig må 
køres uden belastning, er det sikrere at for
mulere det således, at hvis den gøres stabil 
uden belastning, er der en meget ringe chance 
for, at der er besvær med den i belastet til
stand. Det er ikke vanskeligt selv at lave 
simple stabiliseringskondensatorer beståen
de af to plader. Den type, vi har benyttet ved 
807 trin, består af en lang fladhovedet ma- 
skinskrue, hvis hovede sammen med en fast 
½”  plade udgør kondensatoren. Ledningerne 
til kondensatoren må naturligvis holdes så 
korte som muligt, så de ikke kobler med an
dre dele i opstillingen.

Indikatordelen i bølgemåleren, det er kry
stallet og mA-meteret i serie, udgør en meget 
følsom stabiliseringsindikator. Når man laver 
en sådan bølgemåler, er det en god ide at føre 
et par bøsninger ud, så at denne del af instru
mentet kan benyttes solo. Disse bøsninger for-

Fig. 6.  1 stabiliserede enkeltrørsforstærkere bruges  
en balanceringskondensator C 1,  hvis størrelse skal  

være l ig rørets udgangskapacitet .
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bindes simpelthen til en link, der kobles til 
udgangsspolen. Hverken gitterstrømsændrin
ger eller en glimlampe er tilfredsstillende in
dikatorer ved stabilisering af tetroder.

Med exciteren kørende, men med forstær
kertrinets anode- og skærmgitterspænding 
taget fra, vil indikatoren normalt vise en be
tydelig energi i udgangsspolen, når afstem
ningskondensatoren stilles i resonans. Stabili
seringskondensatoren stilles til punktet, hvor 
indikatoren viser mindst muligt. Det skulle 
være muligt at finde et sådant minimum et 
sted i kondensatorens område. Ved indstil
lingen af stabiliseringskondensatoren bør 
man benytte en lang stav af polystyren, træ 
eller bakelit, som er filet til som en skrue
trækker i den ene ende, for at håndkapacite
ten ikke skal influere på indstillingen. Hvis 
det drejer sig om et push-pull trin, skal de 
to kondensatorer stå i samme stilling. Ind
stilling af stabiliseringskondensatoren har 
nogen indflydelse på resonanspunktet, såle
des at tankkondensatoren bør genafstemmes 
efter alle større ændringer i stabiliserings
kapaciteten. Udgangskredsen i enkeltrørsfor
stærkere bør balanceres omhyggeligt ved at 
lægge en kondensator tværs over neutralise
ringskondensatorens ende af tankkredsen for 
at opveje rørets udgangskapacitet over den 
anden ende, som vist i fig. 6,C1.

Før vi stabiliserede, ville et par 807 svinge 
på arbejdsfrekvensen på alle bånd, selv om 
de blev belastet noget. Belastningen, der 
krævedes til at stabilisere trinet, var ret be
tydelig — til trods for, at der var masser af 
afskærmning mellem gitter- og anodekred
sene. Efter stabiliseringen var trinet fuld
stændigt stabilt paa 80 meter selv helt uden 
belastning. Selv om trinet ikke svingede på 
40 meter, viste indikatoren, at der kom en 
del energi igennem til anodekredsen, Det 
blev så voldsomt på 20 og 10 meter, at trinet 
svingede på disse to bånd, hvis det ikke blev 
kraftigt belastet, og det kunne ikke fjernes 
ved stabilisering, men blev afhjulpet ved at 
fjerne skærmgittermodstandene som allerede 
før beskrevet. Efter igen at have stabiliseret 
var trinet fuldstændigt stabilt på alle bånd 
uden belastning. Der slap stadig en smule 
energi igennem på 20 og 10, men tilbage
virkningen var ikke stor nok til at opretholde 
nogle svingninger. Det fandtes, at trinet kræ
vede forskellig indstilling af stabiliserings- 
kondensatoren på 80 og 10 meter. Dette for
hold forbedredes betydeligt ved at sætte kon
densatorerne tilbage til tanksiden af parasit
droslerne i gitrene som vist i fig. 6 og ikke

som før have dem direkte på gitterbenene på 
røret. Når trinet nu er stabiliseret på 10 me
ter, holder stabiliseringen også på de lavere 
frekvenser.

For nogle er stabilisering blot en besvær
lighed, som ikke er nødvendig, når det drejer 
sig om skærmgitterrør. Imidlertid kræver 
et push-pull trin, eller et trin med balance
ret udgang kun tilføjelsen af stabiliserings
kondensatorerne. Besværet herved opvejes 
af, at omhyggelig afskærmning bliver unød
vendig. I dette særlige tilfælde aftog mæng
den af energi, der kom igennem til anode
kredsen faktisk, da skærmene, der omgav den 
nederste del af push-pull rørene, fjernedes. 
Det fandtes, at fjernelsen af skærmen om 
gitterspolen, som sad i en ret vinkel på ano
despolen, men ikke ret langt fra denne, ikke 
ændrede noget særligt.

Der er tid efter anden sagt en del om vig
tigheden af at undgå lange eller fælles re
turledninger for afkoblingsblokke af hen
syn til stabiliteten. Sådan noget er vanske
ligt at bevise i praksis, specielt når trinet 
allerede er stabiliseret. Men vi flyttede rundt 
med skærmgitterafkoblingens stelpunkt på 
chassiset, uden at opdage nogen særlig æn
dring i driften. Det blev også prøvet, ved 
at benytte en 30 cm lang prøveledning, at 
stelforbinde anodeafkoblingen på forskellige 
punkter på chassiset med samme resultat 
som før, selv på frekvenser så højt som 30 
MHz. Men af hensyn til harmoniske er det 
klogt at holde sig til de korte returledninger.
Balancering af styringen til push-pull trin.

Før vi slutter, er det måske klogt at minde 
dem, der bygger push-pull forstærkere om 
vigtigheden af at balancere styringen til de 
to rør. Dette bliver endnu vigtigere, når man 
benytter rør som 807, da understyring af det 
ene rør kan samarbejde med de skadelige 
virkninger af overstyring af det andet rør og 
give nogle høist nedslående resultater. I det 
parallelkoblede push-pull trin, vi arbejdede 
med, var balanceringen inkluderet som vist 
på Cl i fig. 7. Udgangskapaciteten af styrerø
ret fandtes i rørdata, og balanceringskonden
satoren C1 blev med øjemål indstillet på en 
lignende værdi. Trinet kørte meget dårligt. 
Output var langt under det opgivne, og dyk
ket i anodestrømmen var minimalt, når tri
net kørte med det normerede input. Ende
ligt bemærkedes det, at den ene anode rød
mede lidt. En måling af hvert rørs skærm- 
gitterstrøm (en dejlig nem måde at under
søge balance i et push-pull trin på, eftersom
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man ikke kan indsætte meleret i pladekred
sen) viste, at det ene rør næsten ikke trak 
skærmgitterstrøm, medens det andet rørs 
skærmgitterstrøm var betydeligt større end

Fig.  7. Styringen ti l  push-pull  rør kan balanceres  
ved at bruge en balanceringskondensator C1  i  ind
gangskredsen. Størrelsen skal være l ig driverrørets

udgangskapacitet .

det tilladte. Det var nødvendigt med en me
get nøjagtig indstilling for at bringe de to 
skærmgitterstrømme til samme værdi. For
skellen i virkningsgrad efter nøjagtig balan
cering var bemærkelsesværdig.

Der opnåedes en god virkningsgrad, og 
anodestrømmen steg til mellem 350 og 400 
mA. ude af resonans, med et meget udtalt dyk 
til 200 mA. i resonanspunktet med fuld be
lastning — og med spændingen til skærmgit
rene gennem en faldmodstand. Tilsyneladende 
havde eet rør gjort alt arbejdet, før balance
ringen blev foretaget. Med eet rør kørt op til 
næsten 200 mA. er det ikke mærkeligt, at 
dykket var minimalt!

Lad os også gentage et andet godt råd. Hold 
gitterstrømmen på 807 og andre beam-rør på 
det tilladte niveau ved de normale arbejds- 
spændinger. Overstyring ødelægger virk
ningsgraden af tetroder ved, at skærmgitter- 
strømmen bliver unødvendig høj.

Resumé.
De vigtigste punkter i det foregående kan 

opsummeres i den følgende liste over, hvad 
man skal og ikke skal gøre.

1. Undertryk VHF-parasitter med vhf- 
drosler i gitter og anode, følgende dimensio
nerne og forslagene, der er givet i det foregå
ende. Brug i k k e  en stopmodstand i skærm
gitteret. Hvis en sådan drossel i gitterlednin
gen ikke virker, skal man bruge en bølge
fælde i anodekredsen.

2. I balancerede kredse med trioder eller 
lavfrekvenspentoder eliminerer man lavfre
kvenskredsene ved at indsætte en 100 ohms 
modstand i stedet for den sædvanlige drossel 
i gitterkredsen, pladekredsen eller begge ste
der.

3. Stabiliser altid tetroder omhyggeligt på 
arbejdsfrekvensen.

4. I push-pull forstærkere skal styringen til 
de to rør balanceres omhyggeligt, og benyt 
skærmgitterstrømmene som en indikator her
for ved beam-rør.

5. Overstyr ikke 807 eller andre tetroder.
Det er slet ikke så svært.

Tips
Automatisk BK

Ved OZ7PH.
I det tyske „CQ“ findes nedenstående op

stilling for BK ved fone.
Skiftningen fra sending til modtagning og 

omvendt sker helt automatisk og tager hen
holdsvis ½ sekund og 100 msek. Som dia
grammet viser, bruges en diode-triode 
(EBC11). Relæet i triodens anodekreds be
sørger skiftningen. Ved forandring af tidskon
stanten (R2+R3)xC3 eventuelt ved hjælp af 
potentiometer kan man regulere skiftetiden.

Lavfrekvensen fra modulatoren føres ind 
over koblingskondensatoren Cl og befries for 
HF ved filteret R1-C2. Efter ensretning i 
diodedelen føres den videre over filteret 
R3-C3 og ind på triodedelens gitter som nega
tiv forspænding. Derved spærres røret. Relæet 
falder fra og kobler senderen ind. Ved en mo
dulationsspænding på 200 volt eff lades kon
densatoren op til en spidsspænding af - 280 
volt.

Allerede ved 10 volt er røret helt spær
ret. Standses talepåvirkningerne, aflades C3 
over R2+R3. Først når spændingen når 0 volt, 
kobler relæet om til modtagning. Ved korte 
talepauser er senderen altså fortsat i gang.

Dette enkle apparat gør det muligt at køre 
duplex på een kanal, idet modparten kan 
bryde ind i talepauserne.

Dele:
Cl-5000 pF, C2-100 pF, C3-0,l μF, Rl-50 

Kohrn, Rv-afhængig af rørtypen, regulerer 
hvilestrømmen. Relæ, ca. 5 mA følsomhed.
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Hvordan skal den nye modtager være?
Fra OZ5KN har TR modtaget et yderst in

teressant indlæg. 5KN skal til at lave sig en 
ny modtager og har sammenfattet forskel
lige idéer i et blokdiagram samt bedt TR om 
en kritik af forslaget. Sagen har været be
handlet i teknisk stab, og forskellige af sta
bens medlemmer har beredvilligt lovet at 
kommentere 5KN’s idéer. Men da vi tillige 
syntes, det kunne være rart at høre OZ's læ
seres mening, bringer vi her 5KN’s brev: 

Modtageren er, lad det være sagt straks, 
baseret på min egen station, som er 100 pct. 
CW på 14 MHz, dog skal 28 og eventuelt 7 
MHz tages i brug senere, men også kun CW. 
Derfor er modtageren ikke forsynet med va
riabel selektivitet, men er gjort så selektiv 
som 10 afstemte kredse på 110 kHz kan gøre 
den. løvrigt vil jeg lige tillade mig at give en 
begrundelse for mine synspunkter: Jeg vil 
bruge EF42 som HF-rør, da det er meget 
stejlt og følgelig vil give en stor forstærkning 
på 10 og 20 meter og dermed et godt signal/ 
støjforhold. Som første blander er brugt 
EF41, idet jeg går ud fra, at dette rør grun
det sin fine opbygning må eje gode egenska
ber til dette brug. Jeg vil benytte særskilt 
oscillator, en EF41 koblet som triode og med 
stabiliseret anodespænding, hvilket skulle 
give den bedste og mest stabile oscillator. 
Blandingen bliver additiv på styregitteret af 
EF41. Til det, der nu er nævnt, hører en 
spolecentral, men jeg har tænkt i stedet at 
benytte udskiftelige spoler, dels på grund af

min erfaring med hjemmeviklet spolecentral, 
dels den ualmindelige 1. mellemfrekvens. 1890 
kHz. I 2. blander omdannes disse 1890 kHz 
til 110 kHz. Her er anvendt ECH42. Dennes 
oscillator er krystalstyret med et krystal på
2 MHz. Derfor mener jeg det ikke nødven
digt her med særskilt oscillator. Hvordan 
blandingen her skal foregå, har jeg ikke ud
tænkt nærmere. Har TR (eller læserne) et 
forslag? Vi kommer nu til MF-forstærkeren, 
den er forsynet med 2 stk. EF9 og ialt 10 af
stemte kredse på 110 kHz, altså faktisk Q5’er. 
EF9 er benyttet, da det med gitteret i top
pen sikkert vil være lettest at få en stabil 
MF. Da forstærkningen vil være rigelig stor, 
skal den nedsættes passende. Ensretningen 
foregår paa dioden i EBC3, hvor samtidig 
AVC udtages, passende forsinket og lavet så
ledes, at den kan kortsluttes. Hertil sluttes 
også variabel beat med EF41. Desuden har 
jeg tænkt mig en støjbegrænser med 1N34 ef
ter princippet i AR88. Resten af LF er nor
mal, dog sættes EL3 en del ned i output, da 
man jo ikke har brug for en højttalervogn og 
kan spare lidt anodestrøm her. Fordelen ved 
krystalstyring af 2. oscillator er, at man så 
ved, hvor man har den, og den giver nogle 
vældigt brugbare kalibreringssignaler på de 
harmoniske. Jeg har tænkt mig AVC-regule- 
ring på alle rør i HF og MF undtagen 1. blan
der. Desuden vil modtageren blive forsynet 
med manuel regulering af HF og MF. Og et 
S-meter vil heller ikke mangle. En modtager

Blokdiagram for slor kortbølgesuper med dobbelt transponering.
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lidt mindre end ovenstående har været byg
get før og arbejder i øjeblikket, men ønskes 
altså udskiftet.

En virkelig kritik af medsendte forslag 
skulle glæde mig meget og altså evt. resul
tere i en artikel i OZ, hvis TR synes det.

OZ5KN.
*

OZ7MP’s kommentarer til 5KN’s forslag.
Det første indtryk af 5KN’s forslag er, at 

han er en mand, der ved, hvad han vil. Han 
har stillet ganske bestemte krav, gennem
tænkt sagen grundigt og fremkommer med 
en særdeles fornuftig løsning, som der egent
lig ikke er særlig meget at kritisere ved, rent 
diagrammæssigt. Så skal vi ikke rette „kri
tisere" til „diskutere"? Smag og behag o.s.v.

Modtageren skal altså decideret være til 
CW alene. Er det nu fornuftigt? Man kan 
jo skifte mening, og der kan også komme 
situationer, hvor det vil være noget uprak
tisk at have en modtager, der er så selektiv 
som denne, at fone-modtagning næsten vil 
være umulig. Jeg ville foretrække et trin 
1890 kHz forstærkning mere, og derfra til en 
omskifter: med eller uden 2. MF-del.

Endvidere ville jeg til CW-modtagning — 
af praktisk erfaring — foretrække mindre 
MF selektivitet, f. eks. et 2. MF trin mindre 
af hensyn til rørsus, og i stedet indføre L F- 
s e l e k t i v i t e t  f. eks. ved negativ tilbage
kobling gennem en 1000 Hz kreds.

Da forstærkningen ikke skal være stor i
2. MF, er der vel ingen grund til at bruge 
EF9. Så hvorfor ikke fortsætte med „Rim- 
lock“ rørene?

Krystalstyringen af 2. oscillator finder jeg 
ikke nødvendig, og heller ikke ønskelig. I den 
„Q5’er“, der sidder i min modtager, er den 
variable afstemning af 2. oscillator en sær
deles behagelig finafstemning, forudsat lille 
drejekondensator naturligvis. Her er iøvrigt 
også anvendt 110 kHz MF-transformatorer, 
men ved hjælp af ekstra blokke er 2. MF = 
60 kHz.

Med hensyn til 2 MHz harmoniske til trim
ning, så bliver de alligevel for få. Indbyg 
hellere et 100 eller 200 kHz krystal, som kan 
afbrydes!

Var det ikke en idé i en decideret CW- 
modtager at gøre beat-oscillatorens s t y r k e  
variabel også?

AR88 begrænseren anvender jeg også. Den 
er aldeles fortrinlig, — især til fone! Måske

vil det i det denne modtager være mere hen
sigtsmæssigt at anvende de to 1N34 til L F- 
c 1 i p n i n g, evt. med variable forspændinger.

Hvor skal den for CW-folk nødvendige 
hovedtelefon tilsluttes? Katodekobling anbe
fales. Det skåner ørerne at undgå udgangs
transformatoren.

HF-delen: 5KN vil lave udskiftelige spo
ler. Der menes vel s p o l e s æ t ,  noget i ret
ning af HRO-metoden? Så er det OK. Det 
kunne have været rart at høre lidt om skala 
og båndspredning, men stort set kan man 
vel sige, at metoden er underordnet i forhold 
til kvaliteten af den mekaniske udførelse.

Stakkels 5KN, når han skal til at prakti
sere alle de „gode råd“, der nu formodentlig 
fremkommer fra teknisk stab m. fl. Det bli
ver svært at få plads til den modtager.

OZ7MP.
*

OZSO’s kommentarer til forslaget.
Når jeg har haft lyst til at kommentere 

det fremsatte forslag, er det dels fordi det 
ser både interessant og gennemtænkt ud, og 
dels fordi jeg selv i de sidste år har gået og 
tænkt på et tilsvarende projekt. Mine for
skellige ændringsforslag er derfor ikke ment 
som en kritik, men snarere som et referat 
af egne overvejelser, som måske kan sætte 
tanker i sving hos 5KN og andre.

Idéen med den krystalstyrede oscillator er 
god; men egentlig har vi vel mere brug for 
stabiliteten i 1. oscillator, der jo som regel 
vil ligge på en betydeligt højere frekvens. 
Vi må så ganske vist have flere oscillator
frekvenser at vælge imellem, i hvert fald en 
for hvert bånd, og det kan let blive dyrt med 
krystaller. Metoden ville have den fordel, at 
vi kunne gøre en del ud af forkredsene, f. eks. 
bruge to fast afstemte båndfiltre til hvert 
bånd og derved få en forholdsvis stor del af 
selektiviteten lagt frem på et lavt signal
niveau, før de kraftige forstyrrende signaler 
er blevet moduleret ind på det ønskede sig
nal ved krydsmodulation.

På 3,5 MHz er det vel egentlig ikke nød
vendigt med dobbelt transponering; bruger 
man gode kredse og et trin HF, skulle det 
selv ved en forholdsvis lav mellemfrekvens 
være muligt at opnå et signal/spejl forhold 
p§ 60—70 db. Jeg kunne derfor tænke mig 
at bygge en fast afstemt „converter" foran en 
god modtager til området ca. 3,5—4 MHz. Et 
oscillatorkrystal på ca. 3,5 MHz (lidt under
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for at undgå fløjt fra den anden harmoniske) 
ville muliggøre blanding fra 7MHz. Samme 
krystals 3. harmoniske ville give en oscilla
torfrekvens svarende til en signalfrekvens på 
14 MHz, den 5. harmoniske er lige, hvad vi 
skal bruge til det ny 21 MHz bånd, og til 28 
MHz passer den 7. harmoniske fortræffeligt. 
Forsøg har vist, at en almindelig HF-psntode 
(RV12P2000) i en slags tritet kredsløb1) 
med et sædvanligt 3,5 MHz krystal kan af
give flere volt på den 7. harmoniske, tilstræk
keligt til de fleste blandingskoblinger. De til
svarende lige harmoniske af krystallet giver 
fine kontrolfrekvenser lige under hvert bånds 
nedre grænse.

Skalaen får samme båndspredning på alle 
områder, vi lægger jo blot et bestemt (ulige) 
antal gange krystalfrekvensen til afstem
ningen på 3,5 MHz. Med et elektrisk eller 
mekanisk forskydeligt nulpunkt kan samme 
skala bruges til alle bånd, hvis den kalibre
res i kHz over båndets laveste frekvens.

Med en så høj 1. mellemfrekvens som 4 
MHz skal 2. MF naturligvis ikke vælges alt 
for lav; jeg har fundet to krystaller på 130 
og 131 kHz, som skulle kunne udgøre hoved- 
bestanddelene i et krystal-båndfilter, og det 
bestemmer mit valg af 2. MF. Bruger man 
derimod som 5KN en 1. MF under 2 MHz, er 
det værd at overveje at bruge de mange 
110 kHz-spoler to og to til båndfiltre på ca. 
40—50 kHz2); to-kreds båndfiltre e r nu let
tere at arbejde med, og mon ikke den op
nåelige absolutte selektivitet bliver mindst 
lige så god?

5KN skriver ganske rigtigt, at forstærk
ningen i hans mellemfrekvensforstærker nok 
må nedsættes en del; har De tænkt over, at 
den mest hensigtsmæssige måde at gøre det 
på sandsynligvis er at forøge afstemnings
kapaciteten, herved opnås en lavere reson- 
nansimpedans og altså en stabilere for
stærker med mindre forstærkning, en lavere 
mellemfrekvens med de samme spoler og der
for en forøget absolut selektivitet.

Så er der detektoren. Selvfølgelig er en 
diodedetektor en prøvet og veltjent kobling, 
men hvad med en infinite impedance detek
tor?3) Den belaster da i hvert fald ikke

1) The Radio Amateurs Handbook 1948 Fig. 6—18 
(B) p 152.

2) LU7CW: More Selectivity at Low Cost, QST oct. 
1950 p. 26 f.

3) The Radio Amateurs Handbook 1948 Fig. 5—6 
p. 90 og OZ for november 1950.

båndfiltret. AVC-dioden undgår vi vel ikke. 
men den kan jo laves med en betydeligt 
mindre dæmpning af kredsene, end man nor
malt bruger ved signaldioden. Man kunne 
også bruge et blandingsrør som i synkrodyn- 
modtageren. eller noget helt nyt, som ser 
meget lovende ud: en regulær enkelt-side- 
bånds detektor. Ja, enkelt sidebånd betyder 
skam også på CW, at der bliver omtrent 
dobbelt så god plads på skalaen, alle sta
tioner høres kun på den ene side af nulstø
det, fordi det andet sidebånd filtreres eller 
balanceres ud. Vi, der har hørt SM7HZ’s mod
tager, som måske snart beskrives i OZ, har i 
hvert fald taget muligheden med i vore over
vejelser.

Og endelig: Hvorfor skal alle amatørmod
tagere have en udgangspentode til sidst? Især 
i en telegrafimodtager er da alt over ca. 50 
mW uønsket støj; jeg ville foretrække en 
ECC40 e. lign. i en select-o-ject kobling, den 
kan sagtens trække en hovedtelefon og så- 
mænd også klare, hvad vi forlanger af en 
højttaler ved CW. Select-o-jectens berømte 
LF-selektivitet får vi så med for en ubety
delig ekstraudgift. OZ8O.

Odense afdeling indbyder hams fra hele 
landet til

NYTÅRSSTÆVNE
lørdag den 13. og søndag den 14. januar 1951 
på Den ny Forsamlingsbygning, Asylgade, 
Odense.

Til den udstilling, der afholdes i forbindelse 
med stævnet, anmoder vi indtrængende alle 
hams om at medbringe deres UKB grej, hvad 
enten det drejer sig om små eller store ting. 
Grejet må være på Den ny Forsamlingsbyg
ning søndag kl. 9.

Program: Lørdag kl. 16: På Den ny For
samlingsbygning står et lokale til rådighed 
for amatørerne til kammeratligt samvær. Kl. 
20: Stævnet åbnes. Aftenunderholdning.

Søndag kl. 10: Udstillingen åbnes. Kl. 12: 
Middagspause. Billige spisesteder kan anvi
ses. Kl. 14: OZ2Q holder foredrag om DSB’s 
sikringstjeneste. Derefter eventuelt fælles 
kaffebord. Kl. 17: Stævnet slutter.

Vi håber at se rigtig mange damer til stæv
net.

Velkommen til nytårsstævnet.
Bestyrelsen.
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Lidt om frekvensskiftnøgling.
Jeg går ud fra, at mange amatører på deres 

jagt i æteren af og til er stødt på nogle „un
derlige" to-tonede telegraf signaler, der i før
ste øjeblik kan lyde uforståelig, men når sta
tionen indstilles på en bestemt måde kan man 
aflæse signalerne omtrent som på en sounder, 
hvor man hører et anslag og et tilbageslag for 
hver streg eller prik. En streg høres altså ved 
hjælp af to toner, hvoraf den ene er lidt 
højere (ca. 800 hertz) end den anden. Det 
samme gælder selvfølgelig for en prik, blot 
er der kortere ophold mellem de to toner. — 
Dette telegraferingssystem kaldes på engelsk 
„Frequency Shift Keying“, og har især under 
dårlige modtageforhold, hvor signalerne fader 
og er „uldne“ den store fordel, at signalerne 
med sine to toner lettere går igennem og for 
en stor del bekæmper fadingen, især hvis man 
benytter „Diversity-modtagning“, som det 
sker på mange kommercielle stationer. Diver- 
sity-systemet er baseret på, at man aflytter 
samme station på to modtagere og på to for
skellige antenner, der helst skal ligge langt 
fra hinanden, således at fading, der optræder 
ved den ene antenne, ikke netop i samme øje
blik mærkes på antenne nr. 2. — Ved overfø
ring af to-elementtelegrafi (morse, fjernskri
ver etc.) pr. radio har man hidtil betjent sig 
af en afbrydelse af en ellers kontinuert bære
bølge i overensstemmelse med telegrafkoder 
således, at senderen kun afgiver bærebølge, 
når tegntilstanden ønskes overført. Ønsket 
om at kunne anvende helautomatiske syste
mer (specielt til fjernskrivning) har imidler
tid skærpet kravene til det modtagne signals 
kvalitet. En overlejring af det modtagne tele
graftegn med støjimpulser, der ved modtag
ning på en ondulator måske kun vil betyde en 
nedsættelse af læsehastigheden, kan ved hel
automatisk modtagning resultere i fejlskriv
ning.

De senere års erfaringer med anvendelse af 
frekvensmodulation til forbedring af signal/ 
støj-forholdet for radiotelefoni har naturligt 
ført til forsøg med F. M. for radiotelegrafi. I 
denne forbindelse kan man nævne, at Poul- 
sen-senderne, der fremkom i begyndelsen af 
vort århundrede, var frekvenstastede, dog 
ikke med en forbedring af signal/støj-forhol
det for øje, men fordi det dengang var den 
letteste måde at overføre telegrafkoden til 
bærebølgen.

Forholdene ved F. M.-radiotelefoni kan dog 
ikke umiddelbart overføres på telegrafi, spe
cielt da det her anvendte frekvenssving er

langt mindre end det for F. M.-telefoni sæd
vanlige. De praktiske erfaringer med F. S. K. 
(Frequency Shift Keying) ved telegrafi viser 
da også, at man bør regne med en noget min
dre forbedring af signal/støj-forholdet ved 
F. S. K.-telegrafi end ved F. M.telefoni, nem
lig fra 6—12 db sammenlignet med A. M.- 
telegrafi under iøvrigt lige vilkår.

Frekvensmoduleringen af senderen udføres 
ved telegrafi på den måde, at den afgivne 
bærebølge holdes konstant med hensyn til 
Amplitude, medens bærebølgens frekvens 
bringes til at skifte mellem to faste værdier i 
overensstemmelse med det afgivne telegraf
tegn, der kan være morse eller et hvilket sorr 
helst andet to-elementtegn. Skiftet vil som 
regel være af størrelsesordenen 400—1000 
hertz. Systemets anvendelse blandt amatører 
bliver vel nok noget problematisk grundet 
den noget komplicerede sende- og modtage
anordning, men derfor kan det alligevel være 
rart at kende lidt til, hvad det er for en slags 
„fuglekvidder“, man af og til hører på mod
tageren. OZ7BA.

Deponerede sendere - endnu en gang!
I september OZ fremførtes nogle bemærkninger 

om denne sag, og når fyldepennen denne gang er i 
aktivitet, er det for at fremkomme med et par be
mærkninger, som egentlig først var følt som væ
rende overflødige. Krigsforsikringsloven, som blev 
vedtaget for godt og vel 10 år siden, bestemte visse 
regler for erstatningens ydelse — forskellige for 
bygninger og indbo. Den erstatningsberegning, der 
benyttes for vore tabte sendere er den, der gælder 
for indbo, når der var tegnet brandforsikring for det
te, og ifølge denne opgøres skaden, d. v. s. vurderes 
tabet efter den stykliste, som er indsendt til post- og 
telegrafvæsenet efter krigens afslutning. Værdian
sættelserne sker på grunlag af de gældende efter- 
krigspriser. Dernæst fradrages ifølge krigsforsik
ringsloven den omtalte selvrisiko, som er 1 pct. af 
forsikringssummen (brandforsikringen af indboet) i 
skadesøjeblikket. Dette kan naturligvis ved skader, 
der har fået lavere vurderingssummer end selvrisiko
beløbet udgør, bevirke, at der ikke bliver nogen er
statningssum.

I september OZ læses: „Resultatet (af vurderingen 
m. v.) meddeles den skadelidte, der ved sin under
skrift godkender dette“.Før man skriver under, må man naturligvis med 
sig selv have gjort op, om man finder vurderingen 
rimelig. De fleste amatører har vel en sikker opgø
relse i hvert fald over det materiel, og muligvis også 
den eventuelt medgåede arbejdsløn, der er gået tabt, 
og kan ved hjælp af kataloger og prislister m. v. ret 
nøje fastlægge, hvad det ville koste efter krigen.

Men det begynder altså før vurderingsmandens 
besøg, enten med granskning af sin eventuelle gen
part af den i sin tid til Generaldirektoratet indsendte 
liste, eller hvis ingen haves, da med at opstille en 
liste, der ved hjælp af hukommelse, fotos, diagram

245



mer o. 1. søges gjort så fuldstændig som mulig og 
dernæst ved hjælp af kataloger o. s. v. en omsætning 
til tørre tal på papir, således at man har sin egen 
forestilling om skadens omfang i kroner.

For de amatører, der kommer ud for, at selvrisi
koen er stdrre end den vurderede skade, er det na
turligvis trist; men sådan er loven nu engang affat
tet. Dette være naturligvis ikke fremført med et ar
rogant skuldertræk, men som en oprigtig følt bekla
gelse, for det første fordi det ikke lykkedes at få 
placeret erstatningspligten hos Generaldirektoratet 
for post- og telegrafvæsenet, hvor vi alle føler, at 
det naturligt hørte hjemme, når man ved, at det har 
været de menneskers ønske, der krævede vore sen
dere deponeret, at de skulle være behørigt forsik
rede. Sagen mod Generaldirektoratet skulle, som det 
vil erindres af en del af medlemmerne, føres gen
nem alle tre instanser, før en højesteretsdom fri- 
fandt Generaldirektoratet. Under den videre be
handling af sagen fandt man efter anvendelsen af 
megen jura ud af, at den foretagne indtegning i 
statsbrandforsikringsfonden formentlig ikke dække
de krigsskader.

For det andet — og dette være mere personligt be
mærket — kan det opnåede resultat undertiden føles 
som ikke helt at være kommet til at stå mål med de 
udfoldede bestræbelser.

Men når alt kommer til alt, er der dog opnået at 
få en ikke utilfredsstillende ende på en lang og 
træls sag, og det har været en glæde at have fået 
lov til at yde et arbejde for de amatører, der ufor
skyldt har lidt skade på en kær ejendel, for

Børge Otzen, OZ8T.

Afdelingskursus i tilslutning til den 
kommunale aftenskole

Når man kigger den nye afdelingsliste igennem, 
der er udsendt pr. 1. oktober 1950, konstateres det, 
at tallet på afdelinger indenfor E. D. R. nu er stegettil 47.

Selv om de som afdelinger i alle tilfælde vil have 
større forudsætninger for at lave noget for de til
sluttede medlemmer, er det alligevel ikke givet, at 
de små afdelingers kræfter rækker ret langt. Arbej
det sådanne steder vil ofte være begrænset grundet 
på manglende lærerkræfter, foredragsholdere eller 
på ren og skær økonomi, som måske ville kunne 
skaffe de nævnte emner.

Det må derfor være på sin plads, særligt overfor de 
nye tilkomne afdelinger, at gøre opmærksom paa et 
forhold, som lader sig praktisere på steder, hvor Ar
bejdernes Oplysnings Forbund har aftenskole, eller 
hvor en sådan gennemføres i samarbejde med den 
kommunale aftenskole.

Afdelingernes vinterarbejde koncentrerer sig no
genlunde ens overalt i form af teorikursus og morse- 
kursus.

Aftenskolen påbegynder undervisningssæsonen i 
slutningen af september måned. Inden dette tids
punkt må afdelingens medlemmer have tilmeldt sig 
til afd. bestyrelsen opgivende, hvilket af de to kur
sus, man agter at deltage i (eller dem begge to). Til
meldelsen skal endvidere omfatte: Navn, adresse, 
beskæftigelse og alder.

Der betales for øjeblikket en afgift til aftenskolen 
på kr. 4,00 for hvert fag, man deltager i. Disse beløb

indbetales af deltagerne sammen med tilmeldelsen. 
Afd. formanden eller hans repræsentant henven
der sig derefter til aftenskolen og tilmelder de to 
kursus som studiekredse i henholdsvis radioteknik  
og fysik.  (Bemærk betegnelserne). Afleverer liste 
over deltagerne i hvert kursus og betaler den indbetalte kursusafgift.

Som lærerkraft i morsekursus vil det næsten altid 
være muligt at finde en licenseret amatør, der vil 
påtage sig dette job. derimod er det ikke altid lige 
let at få en lærer til teorikursus. Aftenskolen vil dog 
sikkert altid kunne ordne dette, hvis afdelingen ikke 
selv kan.

Disse lærerkræfter aflønnes med de til enhver tid 
gældende timelønninger for aftenskolelærere (f. ti
den vist nok kr. 7—7.50 pr. time), som honoreres af 
aftenskolen gennem statstilskud.

Det må bemærkes, at morsekursus betitles fysik,  
da morsekursus som sådan ikke for øjeblikket aner
kendes som selvstændigt fag.

Imidlertid har det også vist sig som erfaring fra 
flere års arbejde på dette felt, at indfletning af 
byggeaftener til at begynde med omhandlende sum
mer, senere en O-V-l samt bølgemåler og lignende 
nødvendige stationsapparater virker behageligt af
vekslende i den ellers monotone telegrafiundervis
ning.

*

For afdelinger, der ikke har selvstændigt lokale, 
og det er jo desværre de fleste, har arrangementet 
med aftenskolen endvidere den fordel, at man veder
lagsfrit får stillet skolelokale med lys og varme til 
rådighed. Et arrangement, der vil styrke arbejdet 
indenfor afdelingen væsentligt.

Såfremt kursus anmeldes som to selvstændige fag 
til aftenskolen, er denne berettiget til at lade elever 
deltage, der ikke er medlemmer af E. D. R., hvilket 
i nogen grad kan komme til at skade afdelingens ind
flydelse på kursus. Anmeldes de derimod som fore
slået som studiekredse,  bevarer lokalafdelingen sin 
selvstændighed som arrangør.

Under denne form har landsforeningen godkendt, 
at man optager medlemmer i kursus, der svarer den 
normale kursusafgift, samt kontingent til lokalafde
lingen i den tid, kursus varer, men ikke kontingent  
t i l  landsforeningen.  Sådanne medlemmer kan deltage 
i kursusundervisningen og i sådanne arrangementer, 
der har tilknytning til denne, men er ellers ikke be
rettiget til at deltage i afdelingens eller landsfor
eningens øvrige arbejde, der er forbeholdt de med
lemmer, der betaler fuldt kontingent. Det er dog 
meget sandsynligt, at flere af disse kursusmedlem
mer gennem den vakte interesse for kortbølgearbej
det før eller senere går ind som fuldt betalende og 
dermed fuldt nydende medlemmer af EDR.

Dette er i store træk fremgangsmåden for gennem
førelsen af sådanne vinterkursus. Forhåbentlig må 
det animere flere afdelinger landet over til at be
nytte denne form, som måske kan komme til at 
gavne EDR senere hen i samarbejdet med aftensko
len, således at vi på et eller andet tidspunkt fra 
hovedbestyrelsens side kan gå over til at drøfte hele 
dette spørgsmål generelt med aftenskolens lands
ledelse.

Indtil da står foredragsudvalget til tjeneste med 
yderligere oplysninger og er beredt til at hjælpe, 
hvor vor hjælp ønskes. OZ2NU, Børge Petersen.
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Fra Testudvalget
N. R. A. U.-Testen 1951.

Fra S. S. A.s Contest-Committee har vi 
modtaget nedenstående indbydelse Oil den 
forestående N. R. A. U.-test:

Foreningen Sveriges Såndareamatorer in- 
bjuder hårmed till 1951 års NRAU-test och 
nordisk landskamp.
1. Tider: 6 jan 1951 kl. 1300—1500

kl. 2200—2400 
7 jan 1951 kl. 0600—0800 

kl. 1400—1600
2. Band: 3,5 mc/s och 7 mc/s.
3. Telefoni och CW få anvåndas men tåvlin- 

gen år ej delad i skilda klasser.
4. Anrop: NRAU de................
5. Tåvlingsmeddelande av typen 09579 

KARLO. I den femsiffriga talgruppen åro 
de två forstå siffrorna lopande nummer på 
forbindelsen och de tre sista åro RST-rap- 
port. Ingen deltagare får an vånda talet 01 
som forstå nummer på forstå QSO, vilket 
som helst annat tvåsiffrigt tal får anvåndas. 
Når QSO nummer 99 passeras skrives 00
01...........etc. d. v. s. hundratalssiffran stry-
kes. Bokstavsgruppen består av fem god- 
tyckligt sammansatta bokståver. Varje del
tagare såtter samman en grupp, som sandes 
vid forstå QSO. Vid nåsta QSO sandes den 
grupp som mottogs i foregående QSO o. s. v. 
Om någon ej lyckas mottaga bokstavsgrup
pen i eet QSO, sandes i foljande QSO den 
bokstavsgrupp, som senast mottogs OK.

6. Poångberåkning: Ett QSO med samma sta
tion och band år tillåtet under varje tåv- 
lingspass. Korsbandforbindelser och QSO 
med eget land tillåtes ej. Varje godkånt av- 
sånt och mottaget msg ger en poång var
dera. Således kunne max två poång erhål- 
las for varje QSO. Deltagare, som har for
bindelse med station som icke insånder logg 
krediteras 1 poång under forutsåttning att 
åven andra deltagare haft QSO med statio
nen, som icke insånt logg.
Landskampen: for att beråkna deltagande 
lands finalpoångsumma antages, att 4 % av 
till resp. lands forening anslutna medlem- 
mar (såndareamatorer) deltaga i testen.

EX. EDR NRRL SRAL SSA TF
medl 1000 800 500 1200 100

Delt. i testen 4% 40 32 20 48 4 =144 st.

Biir deltagareantalet mindre ån 4% for ett 
land, delas deltagarnas sammanlagda poång 
med fyraprocenttalet. Skulle mer ån de be- 
råknade 4% deltaga for något land, inråk- 
nas ej poången for de overskjutande delta- garna.
EX. SSA har 1200 medl. varav 45 st. deltaga i 

testen och erhålla sammanlagt 9600 poång. 
9800 : 48 = 200 SSA finalpoång biir då 200.

7. Priser: Vandringspris till segrande for
ening. De tre båsta deltagarna i vardera 
landet erhålla diplom.

8. Testlogg: Dagboksutdrag skall fore den 
20. januari 1951 insåndas direkt till SSA 
CONTEST COMMITTEE, Box 609, Gote
borg 6.

9. Resultatet av 1951 års NRAU-test publice- 
ras i resp. lands foreningsorgan.
Goteborg, den 28 nov. 1950

SSA / SM6ID
Karl O. Fridén.

Til ovenstående indbydelse vil vi gerne 
føje følgende bemærkninger.

Den pricipielle ændring, der i år finder 
sted i formen for udregningen af et lands 
pointssum, er utvivlsomt affødt af de seneste 
års OZ-sejre, der, når man prøver på at ana
lysere resul'atlisterne, viser sig at være op
nået væsentligst på grund af få deltageres 
fremragende resultater. Hvor dygtige vore 
gæve landsholdskæmpere end har været, eller 
netop derfor, giver de intet udtryk for stan
darden indenfor E. D. R.

Analyseringen viser endvidere, at deltager
antallet er forbavsende lille i forhold til de 
aktive amatørers antal i de forskellige nor
diske lande, og her indtager EDR ikke noget
særstandpunkt.

Den foreslåede form med udgang fra 4 pct. 
af hvert lands antal licenserede amatører, vil 
måske nok være tilstrækkeligt stor'j for vort 
vedkommende, hvis vi skal dømme ud fra 
tidligere års antal af OZ-stationer, der har 
været deltagere i N. R. A. U.-testen, men nar 
testudvalget billiger dette forslag, er det i 
håbet om, at den nye form, hvor hver enkelt 
deltager har indflydelse på sit lands resul
tat, må animere langt flere OZ-amatører til 
at tage del i testen. Test-udvalget opfordrer 
derfor de aktive amatører til at slutte op om
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den kommende nordiske test, og een ting ti]
— ikke blot deltage, men også huske bagef
ter indenfor den fastsatte frist at indsende 
log til den i indbydelsen opgivne adresse.

Testudvalget. OZ2NU.

EDR’s juletest 1950.
Traditionen tro afholdes juletest 2. juledag 

den 26. december 1950 med følgende test
perioder :

Telefoni: Kl. 0700 — 0800 og kl. 1700 — 
1800 DNT.

Telegrafi: Kl. 0800 — 0900 og kl. 1600 — 
1700 DNT.

Kun 80 meter båndet må benyttes.
Resultaterne opdeles i 3 kategorier:

1. Fone og CW sammenlagt,
2. Fone alene,
3. CW alene,

der således bedømmes og præmieres hver 
for sig.

Regler: Der tillades kun een telegrafi- og 
een telefoniforbindelse med hver deltager.

Der udveksles 4-cifrede kontrolgrupper op
byggede således: De to første cifre angiver R 
og S rapport, medens de to sidste angiver 
QSO-nummeret og begynder med 01 for før
ste QSO.

Hver rigtigt overført gruppe giver 1 point, 
en komplet QSO altsaa 2 points til hver af de
to parter.

Logs: Logs skal indeholde: Tid, call, af
sendt kode, modtaget kode samt tom rubrik 
til brug for testudvalget.

Desuden skal logbladet foroven angive den 
pågældende stations:

Call,
QTH,
Input.

Logs skal være testudvalget i hænde senest 
den 30. december 1950 og sendes til OZ2NU, 
B. Petersen, Himmerlandsgade 1, Aalborg.

Resultatet vil blive meddelt ved nytårs
stævnet i Odense den 13. og 14. januar 1951.

Testudvalget/OZ2NU.

MINIATURE FJERNSYNS KAMERA
Fjernsynet bliver måske engang lige så vigtigt in

den for industrien i USA, som det er inden for for
lystelsesverdenen, efter at der nu er opfundet et sim
pelt lille fjernsynskamera, der kun vejer 8 pund. 
Det er det store amerikanske radioselskab Radio 
Corporation of America, der har fremstillet det ny 
kamera.

Det er så lille og let, at det kan benyttes næsten 
overalt, i industrien, på laboratorier, i skoler og

værksteder. Apparatet kan anbringes bag betonmu
rene i atomlaboratorierne, hvor de radioaktive ud
strålinger forhindrer direkte observationer. Det kan 
benyttes i fængsler til bevogtning af mure og ud
gange. Hospitaler kan benytte det til demonstratione. 
af operationer for studenterne, og i skolerne kan 
lærerne benytte det til demonstrationer af forsøg.

Det mest bemærkelsesværdige ved det lille kame
ras konstruktion er dets „øje“, der kun er en tiende
del så stort som på almindelige fjernsynskameraer.

Vidicon-røret kan benyttes ved langt svagere lys
styrke end de almindelige fjernsynskameraer, men 
det kan ikke se så klart. Derfor kan det ny lille ka
mera ikke benyttes til trådløst fjernsyn. Derimod 
kan det give udmærkede gengivelser på modtageren 
ved kabelforbindelse mellem kameraet og modtage
ren. Der kan foreløbig sendes over en afstand på op 
til 150 meter.

Efterlysning.
Undertecknad har fått tag i en transmitter med 

fotocell, typ TG1OF, men har desvårre ej fått tag på 
remsor till den. Harcemellertid bemårkt i OZ att 
man i Vendsyssel har skaffat en transmitter och jag 
skulle tro att det finns fler avdelningar som har 
transmitter.

Dårest Ni kan ge mig upplysning om var man i 
Danmark kan få tag i strimler for TG10 får jag 
vordsomt anhålla att Ni meddelar mig adresser, pri
ser m. m. Hogaktsningsfullt

Lennart Larsson, 
Box 132, Reftele, 

medl. av EDR.

Til lykke!
I Statstidende for mandag den 4. december 1950 

står bl. a. at læse, at Herman Valdemar Ravnholt 
Hansen, trafikkontrollør ved statsbanerne, Køben
havn, er udnævnt til trafikinspektør under 4 a løn
ningsklasse! Denne meddelelse siger antagelig ikke 
læserne af OZ ret meget, men når det tilføjes, at 
navnet er pseudonym for OZ2VH, så kan vi vist 
allesammen være enige om at ønske til lykke til vor 
mangeårige fhv. kasserer og revisor!

Til OZ2SV’s artikel i sidste OZ bedes foretaget føl
gende tilføjelser:

Tabel side 207  to nederste linier skal være 
C1 10 pF 5 pF 2 pFC 8 300 pF 700 pF 1000 pF

Fig.  5 Kondensator mærkes C8Stykliste  C3 — C» skal være drejekondensator 
2RKN65, Torotor.

Cuba*
Cuba udsteder et certifikat til amatører, der har 

haft QSO med alle 8 distrikter. Certifikatet udstedes 
for både CW og fone. QSL til box 136, Santa Clara, 
Cuba.Prefixet CO betyder, at den pågældende amatør 
har klasse A licens og må sende cw og fone på alle 
bånd, medens CM svarer til kl. B., der må sende cw 
paa alle bånd og fone paa 7 mc. CM 9 tildeles kun 
eksperimentalstationer. 7CC.

248



DX-jægeren
Ved OZ7GG, Erik Størner.

Som forholdene har artet sig i den forløbne 
måned, er der ikke så forfærdeligt meget at 
skrive om, men der har dog været enkelte 
korte perioder med DX-forhold. Lykkeligvis 
faldt en sådan i week-end’en med CQ-testens 
cw-del, og det var slet ikke dårlige resultater, 
der opnåedes. Af særlig sjælden DX var der 
ikke meget, men der var mange lande igang.

Der er sikkert ikke mange aktive OZ ama
tører, der aldrig har hørt GW3ZV. En af 
grundene til det fine signal, der kommer fra 
ham, er den imponerende antenna-farm, han 
har. Se bare her: 1200 ft. long-wire 120 ft. høj.
— 4 element drejelig beam paa 14 mc, 62 ft. 
høj. — Sterba Curtain paa 28 mc. — Kvart
bølge lodret paa 3,5 mc. — Discone paa 7 mc. 
plus en 900 ft. longwire som modtageranten
ne. Er der nogen, der kan slaa den?

Hvad:
Først har vi OZ7SM. Herb har ikke været 

meget aktiv, men kommer alligevel med 
9S4AA 3720, UN1AB 14200, VP9G 14200, 
EQ3FM 14290 og ZD4XP. Nej, 9S4 tæller end
nu ikke som et særskilt land til DXCC eller 
WAZ, men det kommer antageligt til at gøre 
det.

OTC via OZ8BB  har PK1WW 28400, CR6AJ 
14080 14125 14200 og 14300. CE3CU 14146 
fone og 14030 cw, VP6IC 7050 & 14150, 
VS6AC 14052 & 14180. Selv har 8BB bidt 
mærke i nogle mistænkelige kaldesignaler 
UN1LIS, der opgiver sin OTH som Berlin 
USSR zone, UW3DY og CU7AL.

G3AAM har fanget VP5BF Caicos 14065, 
FJ8AB New Hebrides (FU8) 14100 og FJ8AA 
14395.

Nyeste land for W1FH o. a. er EAØAB 
Spansk Guinea på 14075. Han er hørt her på 
14320 fone kl. 1630 GMT.

OZ7BG har trukket følgende i land: TA1AT 
7100 14125 og 28100, ZD4AB 7025 og 14075, 
DU1WP 14024, CE3AG 14022, VS2CP 14108, 
VS6BO 14063, VU2NG 14030, FF8AC 14040 
t6, ZS5LB/CR6 7008, 4X4AF 3515, F9QV/FC 
14095, 7BG jager for tiden de manglende lan
de til WAE på 3,5 mc. For at faa dette certifi
kat, WAE betyder Worked All Europe, skal 
man have bekræftet 100 points, der beregnes 
saaledes: Hvert europæisk land gælder 1 
point på hvert bånd. OZ på 4 bånd altså 4 
points. Forbindelserne må være enten ude
lukkende fone eller udelukkende cw, og de

skal alle være efter 15. november 1949. Kor
tene sendes til „QRV“, Box 585, Stuttgart, Germany.
Hvor:
CE3CU P. O. Box 3071, Santiago, Chile. 
CR6AJ Adeline dos Santos, Nova Lisboa, 

Angola.
FQ8AC Box 175, Bangui, French Equatorial 

Africa.
IT1— QSL til alle IT stationer via ARI. 
PK1WW Djalan-Tjilaki 49, Bandung, 

Indonesia.
PK6VK Penfoei Airfield, Kupang, Nether - 

lands Timor.
SP1JF Box 30, Poznan 5, Polen.
VP6IC P. O. Box 235. Bridgetown, Barbados.

Workede lande og zoner.
CALL LANDE ZONER

OZ7CC 176 39
OZ7EU 175 39
OZ7G 150
OZ7SS 139
OZ7BG 134 37
OZ3Y 114 39
OZ2N 103 36
OZ7SM* 101 33
OZ4KX 90 34
OZ2E 67
OZ9O 58 18

*) Kun fone.

Alt stof til DX-JÆGEREN sendes til 
OZ7BG, Erik Størner, Huldbergs Allé 8, Sø
borg.

73 god jul og god DX i *51, Erik.
Julehilsen fra Grønland.

OX3WW og OX3WX ved vejrstationen Prins Chri
stians sund sender hermed de bedste ønsker om en 
glædelig jul og et godt nytår for alle OZ amatører 
og håber at få mange behagelige forbindelser i det 
ny år. QSL vil blive sendt for alle QSO’s, men kan 
muligvis blive forsinkede grundet postgangen.

Eventuelle amatører, der ønsker at kalde os, når 
vi er QRV, bedes venligst undgå at benytte vor 
frekvens, da det vil afstedkomme kraftig QRM og 
er til gene for alle parter.

U. S. A.
160 meter båndet blev efter den anden verdens

krig lukket for amatører paa grund af, at Loran 
stationerne benyttede frekvenserne 1850 og 1950 kcs. 
I foraaret lykkedes det for ARRL at faa frigivet 
nogle omraader af 1800—2000 kc omraadet med visse 
begrænsninger af energien og hensyntagen til den 
geografiske beliggenhed. 7CC.
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Til afdelingslederne
Hovedbestyrelsen for E. D. R. henvender sig 

herved til alle afdelingsledere og udbeder en 
udtalelse om spørgsmålet DR arbejdet til 
orientering for tilrettelægning. Det er vor op
fattelse, at denne gren indenfor afdelingsar
bejdet bør nøjere undersøges, og beder Dem 
være os behjælpelig hermed.

Skønnes der indenfor Deres afdeling at være 
brug for DR leder, og findes der et medlem 
med lyst og interesse for dette arbejde, og som 
eventuelt kunne tænke sig at overtage ledel
sen af denne post?

Svar bedes sendt til O. Hansen (OZ2KG), 
Kochsgade 73, Odense.

*
I tidligere OZ bragtes måendligt under ru

brikken „Danske hams“ et billede med en kort 
omtale af E. D. R. medlemmer. Denne udmær
kede tradition skulle gerne genopstå, og vi be
der Dem være medvirkende hertil. Tænk over 
dette, og det skulle glæde os, dersom vi alle
rede i næste OZ kunne bringe Deres bidrag. 
Billede og oplysninger kan sendes til redak
tøren, A. T. Clausen (OZ5AC), Enigheds- 
vej 30, Odense, eller til O. Hansen, Kochs
gade 73, Odense, som så vil sørge for det videre 
fornødne.

Vy 73 OZ2KG, landskredsleder.

Saar.
Amatørerne i Saar-området anvender call 9S4 og 

regner med snart at få officiel sendetilladelse.
Syrien.

Den syriske amatororganisation, der blev stiftet i 
1947, har navnet „Teknical Institute af Radio“. Der 
er 50 medlemmer og 8 licenserede amatører.

7CC.

Forudsigelser.
Tabellens tal angiver til hvilke tider maxi

malfrekvensen (den højeste brugelige fre
kvens) er højere end de angivne bånds nedre 
grænse, båndet er da åbent. Tal i parantes er 
mindre sikre, da disse tider er baseret på det 
ustabile sporadiske E lag. I tilfælde, hvor 
maximalfrekvensen kommer op i nærheden af 
et bånd, men ikke helt derop, er maxfr. og det 
tilsvarende tidspunkt opgivet.

For 10 m båndets vedkommende er de fle
ste tider forskudt til et lidt senere tidspunkt 
og samtidig indskrænket en del, og på dette 
bånd skulle der nu kun være mulighed for at 
kontakte Sydamerika, Sydafrika og det nær
meste Asien. 20 m er også blevet noget dår
ligere, selv om det stadig skulle være muligt 
at opnå forbindelse med hele kloden her.

Som man ser, er OX medtaget denne gang. 
Beregningerne er foretaget til et punkt om
trent midt i den sydlige halvdel af Grønland, 
hvor jo ca. 80 procent of OX-stationerne fin
des. 73 — 7HW.

JANUAR 1951

Rute Afst. Pejling 28 MIIz 14 MHz 7 MHz

Call Mm 0 DNT DNT DNT

WZ 6 295 27,5 MHz kl. 1600 1300—2100 0900—0100
(0100—0900)

W6 8,5 320 — 1600—1930
(2300-0330) 0000—2400

YV 8.5 265 1300—1700 1100-2100 »
CP 11 250 1130—1700 1000 — 2100 »
SU 3.2 144 0900—1500 0900—1830
ZS 9 170 0900—1630 0700—1930 »
vu 7 102 0730—1400 0600—1800

VK6 13.5 90 — 1000—1900
(1900—2200) »

J.UAo 8 40 — 0700—1130
(2330—0700) »

ZL 18 48 — 0700-1230 og 1730 
(1230—1800) »

ZL 22 228 26 MHz kl. 1000 0730—1600
(0100-0400)

2300—2100
(2100—2300)

OX 3.2 — 1130—2030
(2030—0500) 0000—2400

250



Fra P&T har vi  modtaget:

Ændring i bestemmelserne for 
amatør-radiostationer.

Skr. 1. T. nr. 10.377, 2. nov. 1950.
Under henvisning til ovennævnte skrivelse og 

møde i generaldirektoratet den 27. ds. skal man her
ved meddele, at der foretages visse ændringer i be- 
bestemm eiserne for amatør-radiosendetilladelse, således at de tekniske bestemmelsei' fra og med den1. januar 1951 vil være følgende:
Lille sendetilladelse (40 tegn pr. minut):

Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi:
3500— 3600 khz
3800— 3940 „ (midlertidigt)
144.0— 146,0 Mhz

Frekvensbånd for anvendelse af telefoni:
3600— 3630 khz 
3690— 3800 „
3800— 3940 ,, (midlertidigt)
144.0— 146,0 Mhz

Almindelig- sendetilladelse (60 tegn pr. minut):
Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi:

3500— 3600 khz
3800— 3940 „ (midlertidigt)
7000— 7100 „
7100— 7200 „ (midlertidigt)

14000—14350 „
14350—14400 „ (midlertidigt)
28000—29700 „
144.0— 146,0 Mhz

Frekvensbånd for anvendelse af telefoni:
3600— 3630 khz 
3690— 3800 „
3800— 3940 „ (midlertidigt)
7050— 7100 „
7100— 7195 „ (midlertidigt)

14125—14350 „
14350—14395 „ (midlertidigt)
28200—29695 „
144.0— 146,0 Mhz

Den tilførte anodeeffekt til senderens udgangstrin 
må ikke overstige 50 watt ved anvendelse af telefoni 
og moduleret telegrafi og 100 watt ved telegrafi med 
umoduleret bærebølge (cw).

Det vil være tilladt at benytte smalbånds fre
kvensmodulation i de frekvensområder, hvor tilla
delse til telefoni foreligger, under forudsætning af 
at bredden af det udsendte frekvensspektrum i prak
sis ikke overstiger ±  4 khz.

Frekvensmodulation med stort frekvenssving må 
kun benyttes i frekvensområdet 144,0—146,0 Mhz. 
og frekvenssvinget må ikke overstige ±  30 khz.

Det kan tillades indenfor dansk territorium at gøre 
brug af transportabel sender ved benyttelse af fre
kvensbåndet 144,0—146,0 Mhz.

Efter derom rettet ansøgning vil der kunne for
ventes givet tilladelse til anvendelse af transportabel 
sender på andre af de ovenfor nævnte frekvensbånd 
på dansk landområde, når der foreligger særlige 
tekniske grunde herfor.

De øvrige almindelige bestemmelser vedrørende 
amatdr-radiosendetilladelse forbliver uændret. E. B.

QSL -centralen.
På forslag af vor kasserer vil der fra 1. januar 

komme en nyordning for de amatører, der får deres 
kort sendt fra centralen direkte. Det viser sig, at 
kassereren får brugt sin adressemaskine alt 
for lidt, og det er så tanken, at han skal skrive 
kuverterne for mig til amatørerne. Der skal efter 
det nye forslag indbetales kr. 3,00 på en girokonto, 
hvorefter kassereren sender kuverter til mig for 
beløbet. Der sendes kort, sålænge der er kuverter, 
derefter må amatøren igen sørge for ny indbetaling 
af kr. 3,00. Det siger sig selv, at de amatører, der 
har betalt forud, først skal betale, når det af dem 
indbetalte beløb til min girokonto er opbrugt.

Det er muligt, at forslaget vil møde rent praktiske 
vanskeligheder i starten, men vi skal på centralen 
gøre alt for, at det kan gå på bedste måde for amatø
rerne.

Endelig beder jeg såvel afdelinger som medlem
mer modtage mine bedste ønsker om en glædelig jul 
og et godt nytår med tak for godt samarbejde i det 
forløbne år. Paul Heinemann, OZ4H.

^Læserne skriver
Jeg tillader mig at henlede opmærksomheden på 

en artikel i „Urania”, populært astronomisk tids
skrift, som udgives af mag. scient. Luplau-Janssen. 
Artiklen omhandler solpletter i april—juni, og der 
henvises til den tyske amatørsender DL6TS, der befinder sig på Instituttet for ionosfæreforskning 
ved Max Planck institutionen i Lindau am Harz, 55 
km nordøst for Gøttingen. Instituttet udsender en 
ugentlig rapport hver fredag kl. 21,30 og 22,00 MET 
paa 3,623 MHz. Rapporten omhandler aktive om
råders passage over centralmeridianen og de for
voldte ionosfærestorme og magnetiske forstyrrelser, 
grænsefrekvenserne for hver dag, tilstanden i de 
ioniserede lag, evt. Møgel — Dellinger effekt m. m.

Stationen høres godt her i landet. Udsendelsen er 
på tysk, men da der læses meget langsomt og klart 
op, skulle selv lyttere med middelmådige kund
skaber i tysk kunne følge med.

Stationen besvarer opkald om tekniske og viden
skabelige emner og gerne angående ionosfæren fra 
radioamatører. 73’s OZ9CW.

*
HVAD NU?

Borge Nielsen
(sign) Gunnar redersen

(sign.)

I OZ for april 1950 bragtes en meddelelse om, at 
der på Amager var oprettet en ny afdeling af EDR.

I bladets følgende nr. bragtes en meddelelse fra 
foreningens københavnske afdeling, der oplyser, at 
„EDR-Amager“ ikke er en selvstændig afdeling, men 
en privat gruppe eller en underafdeling under Kø- 
benhavns-afdelingen. Denne opfattelse deles åben
bart ikke af bladets redaktion, som på den foregå
ende side bringer en officielt udseende meddelelse 
om nye afdelinger, deriblandt den omtalte Amager
afdeling.Bladets juli-nummer indeholdt en tydelig imøde
gåelse af den københavnske afdelings synspunkter:
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Amager-afdelingens sekretær meddeler i  et  indlæg, 
at  hans afdeling er fuldstændig uafhængig. Diskus
sionen fortsatte i  juli-nummeret,  hvor den køben
havnske afdeling gentager meddelelsen om, at  
„Amagcr-afdelingen“ ikke er nogen selvstændig 
lokalafdeling af EDR, men kun en underafdeling 
under „Københavns -  afdelingen

Næste runde foregik på landsforeningens general
forsamling, hvor kun de af hovedbestyrelsens med
lemmer, som repræsenterede den københavnske af
deling, tog ordet;  efter det officielle referat  hæv
dede disse bestyrelsesmedlemmer, at  uoverensstem
me’sen mellem de to afdelinger måtte afgøres inden 
for den københavnske afdeling. På dennes general
forsamling henvistes sagen ti l  et  udvalg,  hvor den 
så vidt vides stadig befinder sig.

Det er modvill igt  og med betænkelighed, at  jeg 
u'ejl iger læserne med disse sørgelige kendsgernin
ger;  men sagen er den. at  det ikke trods flere hen
vendelser t i l  såvel den forrige som den nuværende 
bestyrelse er lykkedes at  få landsforeningens ledel
se t i l  at  vise interesse for denne latterl ige affære.

Der var engang en Nordsjællands-afdeling inden 
for EDR. Afdelingen er så vidt vides aldrig formelt  
ophævet Lad os tænke os,  at  denne afdelings besty
relse meddelte landsforeningen, at  de såkaldte afde
linger i  Hillerød. Helsingør og Rungsted ikke kunne 
være selvstændige afdelinger under EDR. men kun 
private grupper eller underafdelinger,  og at  Nord- 
sjællands-afde' i ingen gjorde krav på et  årskontingent 
på 4 kr.  pr.  medlem af EDR inden for si t  område. 
De pågældende nye afdelinger må vel formodes at  
vil le protestere mod et sådant forsiag. Hvad skulle 
landsforeningens bestyrelse så gøre? Det vil le vel i  
hvert  fald forekomme besynderligt ,  om de nøjedes 
med at  henvise sagen ti l  afgørelse inden for Nord- 
sjællands-afdelingen, og iøvrigt uden at  gribe ind 
lod parterne fremsætte den ene påstand mod den 
anden i  medlemsbladet.

Grunden ti l ,  at  der er blevet sådant et  røre i  Kø
benhavn og omegn er netop, at  affæren viser,  hvor 
uholdbar hele ordningen af den københavnske afde
lings økonomiske forhold er.  I  længere t id har man 
betragtet  alle EDRs medlemmer inden for det kø
benhavnske lokalportoomraade som medlemmer af 
den københavnske afdeling, og ladet dem betale kon
tingent t i l  denne. Indtil  1949 var dette endda direkte 
fastlagt i  EDRs vedtægter.  I  virkeligheden er forhol
det det,  at  trods afdelingens formål:  „at  samle EDRs 
medlemmer med bopæl inden for Københavns lokal- 
portoområde",  kan afdelingens lokale højst  rumme 
20 pct.  af disse medlemmers samlede antal ,  og et  
møde. der samler 10 pct. ,  betragtes som godt besøgt.  
Med andre ord,  dersom kun afdelingens aktive med
lemmer skulle betale afdelingens nuværende drift ,  
matte de op med et  afdelingskontingent på mindst 
16 kr.  om året.  Man forstår egentlig godt,  at  disse 
medlemmer gør.  hvad de kan, for at  undgå konkur
rerende foretagender i  omegnen; spørgsmålet er blot,  
om landsforeningens bestyrelse,  der jo skal varetage 
alle medlemmernes interesser,  kan t i l lade sig at  
være passive t i lskuere t i l  denne foresti l l ing.

Mon det ikke vil le være bedst at  få en holdbar 
løsning på spørgsmålene, inden kassereren t i l  marts 
skal i  gang med den utaknemme ige opgave at  ind
drive endnu et  års kontingent t i l  den københavnske 
afdeling uden at  have et  sikkert  holdepunkt for op
krævningens overensstemmelse med vedtægterne.

Erik Langgaard, OZ8O.

En
»old timer« 
fylder 
65 år.
*

Den 28. december 1950 (4.  juledag) fylder OZ7FK 
i Nyborg 65 år.  I  1917 kom Christiansen hjem fra 
Tyskland og fik ansættelse ved D. S. B.s værksted 
i  Nyborg som kobbersmed. Interessen for de „korte 
bølger” begyndte i  ca.  1925. og l icensen fik han i  
1930. og han har været konstant medlem af E. D. R. 
fra 1929. Og „K. B.“ bacillen har været levedygtig 
i  alle disse år,  og utall ige QSO har været lavet 
med fra ca.  5 t i l  25 watts input med alle mulige 
TX. Og „Karl” kan både bruge „Key og Miken”, og 
han har l igesom vi andre fået mange venner via 
K. B. Og ti l  1.  april  1951 tager OZ7FK sin afsked 
ved D. S. B.,  og så skal han nyde sit  otium, og så 
får han god tid t i l  at  eksperimentere,  og vi håber 
alle,  at  „Karl“ må få lov t i l  i  mange år frem i 
t iden at  pleje sin kære hobby! Og jeg er sikker på.  
at  mange af hans venner vil  sende ham et kabel
telegram den 28. december 1950, for den dag tror 
jeg ikke, „Karl” får t id t i l  at  få en t r å d l ø s  QSO! 
Til  lykke med dagen ønskes dig af os alle her i  
Nyborg afdeling.

73 og Cherio OZ5U „Peter”.

BOGANMELDELSE
Lærebøger for radiomekanikere.

I  den serie lærebøger,  som RATEKSA udgiver,  
beregnet bl .  a.  t i l  brug ved uddannelsen af radio
mekanikere på teknisk skole,  foreligger nu bogen 
„Radioteknik for radiomekanikere”,  der sammen 
med den allerede udkomne „Elektroteknik” udgør 
hovedbøgerne i  serien. Som supplementer t i l  disse 
udsendes en række hjælpehæfter.

„Radioteknik” er t i lrettelagt med henblik på an
vendelsen ved undervisningen i  2.  og 3.  fagklasse,  
og den omhandler de områder indenfor selve radio- 
tekniken, som radiomekanikeren må kende. Forfat
teren t i l  bogen er afdelingsingeniør N. S.  Vester- 
gaard, der også udarbejder det øvrige materiale.  
„Radioteknik” fås indbundet i  et  st if t  dobbeltbind. 
indeholdende 180 sider tekst og 44 sider med ca.  
220 il lustrationer.  Tekst og i l lustrationer er anbragt 
i  hver sin del af dobbeltbindet,  såaledes at  man 
alt id kan have tekststykker og de derti l  hørende 
tegninger slået op samtidigt.

Til  hjælp for læremestre og t i l  orientering for 
lærere ved tekniske skoler har forlaget endvidere 
udsendt „Radiomekanikerfaget,  håndbog for lære
mestre”,  der indeholder alt  om lærlingeuddannelsen 
og undervisningen på teknisk skole,  herunder også 
forslag t i l  undervisningsplaner.  Pris kr.  3,00, med
lemspris kr.  2,40.
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Amatørstævnet i Næstved
De teoretiske foredrag, der varede hele eftermid

dagen og var indbefattet spørgetime, fik et fortræf
feligt forløb. Hvert emne var grundigt tilrettelagt, 
så man i løbet af kort tid fik gennemgået alt fra A 
til Z på en klar og forståelig måde fulgt af illu
strationer på den sorte tavle. Efter en lille pause, 
hvor man så på det udstillede grej, gik man over 
til det mere materielle, fællesspisningen.

Damerne havde indfundet sig igen, og man tør 
nok antyde, at de havde haft lovlig meget udbytte 
af deres foredrag, hvilket mange af os opdager, når 
XYL en dag gør os opmærksom på en nyanskaf
felse på stationen, det koster dobbelt. Dronningen 
havde ikke lavet sit arbejde forgæves.

Og så gik man i gang med spisningen. Umiddel
bart inden den lille konkurrence om den bedste 
bordtale for damerne, havde 7HL ordet. Det var 
fra hovedbestyrelsens side meningen, at både for
manden 2R og sekretæren 7HL skulle have været 
hernede, men 2R fik forfald på grund af sygdom, og 
så måtte 7HL tage af sted alene.

7HL bragte stævnet en hilsen fra EDR og gav ud
tryk for hovedbestyrelsens påskønnelse og interesse 
for det initiativ, de forskellige afdelinger har vist, 
ved at deltage i dette første sjællandske provins
stævne.7TL takkede på stævnets vegne og lod 7HL over
bringe hovedbestyrelsen en hilsen fra stævnet og 
tak fer den interesse, der er vist ved at sende se
kretæren herned, og udtalte håbet om, at EDR sta
dig vil være imødekommende ved de forskellige 
afdelingers arrangementer.

Konkurrencen om den bedste bordtale fik et stor
slået forløb, mange havde ordet, og damerne rød
mede under alle de lovprisninger, der blev dem til 
del Damerne udpegede selv vinderen 7HL, der fik 
overrakt præmien, et 1625, som han omgående 
lod sta til stævnets disposition. Røret gik til auktion 
og indbragte kr. 8. en stabilisering af stævnets oko
nomi. Et amk. lotteri om en 211 sendertriode løb li
ghedes af stabelen, og den heldige vinder blev 9E, 
der i forvejen havde købt 1625'en. Stakkels B.C.L.
i Haslev.Humøret steg yderligere nogle S-grader under 
spisningen og kulminerede under det improvisere
de arrangement. 20 spørgsmål til professoren ved

Amatørstævnet i Næstved. Den 19. november af
holdtes det første sjællandske provinsamatørstævne 
i EDR’s historie. Det var derfor med en vis spæn
ding, at Næstved afd. imødeså dagen, ville der være 
interesse nok for et sådant arrangement, være til
slutning nok til at kunne kaldes stævne eller forløbe 
som et almindeligt afdelingsmøde med fælles kaffe
bord. Det er jo begrænset, hvad en afdeling med 
en lille halv snes medlemmer kan stille på benene, 
især hvad der angår stævnedeltagelse. Skulle stæv
net få et større omfang, måtte deltagelsen komme 
udefra, og vore forventninger blev derfor ikke 
skuffet. 40 veloplagte og interesserede deltagere 
indfandt sig og gjorde deres til, at dagen blev det, 
der var hensigten, amatørstævne i Næstved.

Der var deltagere fra Kalundborg, Nykøbing F., 
Sorø, Haslev, Vordingborg og København.

Efter at 7TL havde budt velkommen og udtalt 
ønsket om et godt stævne, gik man straks i gang 
med de teoretiske foredrag, et om modulationsme
toder af 2KP, og et om 2 m grej ved 9ROS.

Under de teoretiske foredrag var damerne for
trukket ind i nabolokalet, forlystelsesetablissemen
tet „Landsbyen", hvor 2 KP's XYL holdt dem i 
ande med et improviseret foredrag om de proble
mer, en XYL eller YL kan komme til at stå overfor.

Et hjørne af udsti l l ingen
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2KP. Et fortræffeligt hold. der intet lod tilbage for 
det originale, klarede ærterne med bravour. og 2GH 
viste, at han ikke alene er „lynbager“, men også 
„lyntænker".

Alt i alt fik stævnet et glimrende forlob. Erfarin
ger blev høstet både radioteknisk og med hensyn 
til at holde stævne. En tak overbringes hermed til 
alle stævnedeltagere, hamser som humser (sidst
nævnte udtryk frit efter 2KP), en tak til de 3 fore
dragsholdere og foredragsudvalget for assistancen, 
til hovedbestyrelsen for den udviste interesse og 
sidst og ikke mindst de forskellige afdelingsformænd 
for deres medvirken til den efter forholdene store 
deltagelse. En tak til Nykøbing-folkene, der på eget 
initiativ kom herop.

Formålet med stævnet var at udvide den tekniske 
kunnen, uddybe kontakten amatører imellem og 
samtidig få en dag ud af det for XYL'en og YL'en. 

Måtte dette være resultatet, da er hensigten nået 
Tak for sidst. 7TL.

TIL AFDELINGERNE
Som det vil være bekendt, blev det på gene

ralforsamlingen i Aarhus i september vedtaget, at 
der skal indhentes tilbud fra de afdelinger, der kun
ne have interesse af at arrangere næste års sommer
lejr. Bestyrelsen har bedt mig fungere som mellem
mand i sommerlejr-spørgsmålet, og jeg beder derfor 
alle afdelinger, der kunne have interesse af at arran
gere sommerlejren, skrive til mig, så forhandlinger 
kan komme i gang snarest. Der er mange ting, der 
skal drøftes, inden lejren er en realitet, men hvis 
De har ideelle forhold for en lejr i nærheden af 
Deres afdeling, tal så sammen indbyrdes og skriv 
mig et par ord, helst inden nytår. — Dat skulle 
gerne være muligt at ordne lejrspørgsmålet hurtigt.

Paul Heinemann, OZ4H.

FRA AFDELINGERNE

Amager.
Formand OZ7NS, Hercules Allé 2. Kastrup. Telf Kastrup 2667.
Afdelingen har normal mødeaften året ud. hver 

onsdag kl. 19,30, Strandlodsvej 82.
Alle oplysninger om afdelingen fås på mødeaf- 

tenerne.
13. december: QSO på fremmede sprog.

20.december: Klubaften.
27. december: Ingen møde.

4. januar 1951: Nytårsfest og indvielse af nye lokaler.
11. januar: Sådan har jeg bygget min station.

18. januar: Klubsenderen (byggeaften).
25. januar: Måleaften. (Medlemmer, som har grej 

med, kan få dette målt).
Vi har fornøjelsen at meddele afdelingens med

lemmer. at vi nu har fået de længe eftertragtede lo
kaler Strandlodsvej no. 17, hvor vi lægger ud den 
4. januar og alle incl. XYL er velkommen til nyt
årsfesten.

Hvidovre: Formand: OZ2PA H. Danielsen, Hvid- 
ovrevej 304. IV. Klubben har normal mødeaften hver 
torsdag kl. 19,30 i klublokalet Bolystvej 6. Alle op
lysninger om klubben kan fås på mødeaftenerne 
samt på telefon Hv. 1969. (OZ9WS. kasserer).

Hvidovre. Månedens program: 21. og 28. dec. intet 
møde. 4. jan. 1951: Klubaften. 10. jan: Foredrag af 
civilingeniør Hødholt om lavfrekvensteknik. 18. jan.: 
Senderaften. 7DAN.

Haderslev: Afdelingen har holdt generalforsam
ling den 9. nov. på teknisk skole. Der var mødt 12 
medlemmer. Der valgtes ny bestyrelse, som kom til 
at bestå af formanden OZ6SQ (genvalg), sekretær 
OZ5BB og kasserer OZ4FA (genvalg).

Mødeaften bliver i den kommende vinter sidste 
tersdag i måneden, dog undtaget december, og vi 
håber, at mødedeltagelsen bliver bedre end sidste 
vinter.

Vel mødt sidste torsdag i måneden på teknisk 
skole kl. 8,00 præcis.

vy 73 5BB.

KØBENHAVN
Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 

Allé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde hver 
mandag aften kl. 19,30 i „Martini Selskabslokaler*1, 
Borups Allé 233, 1. sal. Fra 19,30—20,00: QSL-cen- 
tral. Alle oplysninger om afdelingens virksomhed 
fås på mødeaftenerne hos formanden.
Manedens program:

18. og 25. december og 1. januar: Se sidste OZ.
8. januar: Klubaften med gennemgang af stof til 

teknisk prøve, ved OZ7DR.
15. januar: Foredrag om fjernsynsmodtagere ved 

ingeniør Høedholt. Der bliver demonstration af en 
eller flere modtagere og antagelig udsendelse fra 
Statsradiofoniens forsøgssender.

22. januar: Foredrag om mikrobølger med demon
strationer ved civilingeniør John Andersen (OZ6PA 
junior).

Bemærk: Foredraget afholdes pa universitetets
tekniske laboratorium, Øster Voldgade 5, store 
auditorium, I. sal. Der begyndes præcis kl. 20.

Ekstrakontingent pa kr. 3,—:
Bestyrelsen anmoder de medlemmer, der endnu 

ikke måtte have betalt, om at indbetale beløbet, der 
som bekendt tilfalder afdelingens byggefond.

Holstebro. Afdelingen er nu godt i gang med kur
susarbejdet, der i vinter foregår på kommunesko
len, hvor et klasseværelse velvilligt er stillet til rå
dighed. Overassistent Hvasby fra P & T øver morse, 
og 3FP snakker teknik. Deltagerantallet er ca. 10, og 
der mødes op hver tirsdag kl. 20,00. Nye deltagere 
vil være velkommen. OZ7L.

Lemvig. Bestyrelsen for lokalafdelingen i Lemvig 
sender gennem OZ medlemmerne de bedste ønsker 
om en glædelig jul og et godt nytår og tak for det 
gode kammeratskab i året 1950.

Rich. Larbeer, kass. (4910), B. Bjerre, kass. (4906), 
N. C. Stausholm, formand (4195)

NB. Ang. næste møde, se skabet ca. 9. jan. 1951.
Odense. I december intet månedsmøde, men UKB 

studiekreds mandag den 4. og mandag den 18. på 
brandstationen.

Agiter for nytårsstævnet. Bestyrelsen.
Viborg og omegn: Der holdes ikke afdelingsmøde i 
dec., næste møde holdes hos OZ7AJ, Set. Laurentii- 
vej 33, tirsdag d. 9. jan. 1951 kl. 19,30.

En glædelig jul og et godt nytår ønskes alle med
lemmer i EDR af afdelingen her. OZ9AV.
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Aalborg-stævne
EDR. Aalborg og omegns afdeling indbyder 
herved alle medlemmer af EDR til sit

4. AALBORG STÆVNE,
der agtes afholdt

søndag den 28. januar 1951.
Det helt detaljerede program med møde

sted og tid vil fremkomme i næste nummer 
af ,,OZ“, men der kan dog allerede nu for
tælles. at programmet bl. a. kommer til at 
omfatte:

Foredrag om ensretteranlæg og strømfor
syning (københavnsk foredragsholder).

Forevisning af amerikanske radiofilm 
omhandlende
elektrisk grundlære (tegne- og farvefilm), 
fjernsynsudsendelse,
besøg på RCA-laboratorierne i Princetown.

Desuden bliver der demonstration af 
båndoptager.
Amatørudstilling samt fælles kaffebord.

*
Til den påtænkte udstilling kan amatører fra hele 

landet indsende udstillingsgenstande, der vil blive 
bedømt af et på stævnet nedsat udvalg. Afdelingen 
udsætter forskellige præmier alt efter tilslutningen. 
Delene sendes til afdelingens adresse: OZ2NU, Børge 
Petersen, Himmerlandsgade 1, 3., Aalborg, inden 25. 
januar 1951.

Udenbys deltagere i stævnet bedes ligeledes af 
hensyn til forberedelserne til stævnet anmelde sig 
til afdi. QTH inden 25. januar.

Lad os få en god og hyggelig sammenkomst, og det 
bliver den, såfremt rigtig mange udenbys gæster 
vil møde op.

På gensyn i Aalborg.
På afdelingens vegneBørge Petersen, 

OZ2NU.

5150 - Jørgen Peter Jørgensen, Dammens Vange 29,Brønderslev.
5151 - Svend Poulsen, Thorshavn, Færøerne.
5152 - Paul Erik Christensen, Brøndbyvange 23, st.,Glostrup.
5153 - Harly Troest, Englandsvej 308, Kastrup.
5154 - Johs. Chr. Petersen, Riisvang Alle 37, Aarhus.
5155 - K. Reedtz Madsen c/o Aarhuus Privatbank

a/s, Bruunsgade 36, Aarhus.
5156 - Børge Erving, P. Sabroesgade 10, Kbh. SV.
5157 - Jørgen Christensen, Lærkefrydgaard, Slangerup.
5158 - Jørgen Frydenlund Jensen, Kalekovej 37,Faaborg.
5159 - P. Dyrnæs, Amtsvej 2, Lillerød.
5160 - Peter Køster Sørensen, St. Billesgade 11.Aalborg.
5161 - Jørgen Højsgaard Petersen, „ParklySkovvejen, Faaborg.
5162 - Bjørn Rennemo, Melchiors Vej 4, Charlotten-lund.
5163 - Sv. Rodan Pedersen, Barthsgade 8, st. tv.,

Aarhus.
5164 - Poul Jørgen Pedersen, Hestetorvet 7, 4.. Ros

kilde.
5165 - Oscar Klem, Elmevej 8, Hammel.
5166 - H. Nordbo Sørensen, Vestre Ringgade 160, 1.,

Aarhus.
5167 - Jens Furbo Petersen, Dorphs Alle 8,

Taastrup.
5168 - Preben Selchau Nielsen, „Skovlyst“, Svan-

ninge Bakker pr. Faaborg.
5169 - Bjarne Simonsen, Lønstrup.
5170 - Magnus Hesdorff, Storegade 42, Sorø.
5171 - Vagn Mortensen, Vejrøgade 8, 2., Kbh. Ø.
5172 - Børge Grønne Hansen, OZ1BH, Ringgade 46,

Sønderborg.
5173 - Henning Overgaard, Andelsbanken, Randers.
5174 - Flemming Palsøe, Algade 7, Store-Heddinge

Tidligere medlemmer:
1258 - OZ3ST, Sv. Thyrring Larsen, Strandvej 277, 

Charlottenlund.
29787 - OZ3XE, Kai Mogens Brandt, Kullebakken 9, 

Tårnby, Kastrup.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som 
medlemmer af foreningen.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i november måned anmodet 

om optagelse i ENR:
5145 - Tim Telk, Rønningsvej 1, 3., Kbh. NV.
5146 - Frederik Løbger, Bredgade 8, Brønderslev.
5147 - Jørgen Bornæs, Rathsachsvej 3, 1., Kbh. V
5148 - Erling Mortensen, Vigerslev Alle 374 B, 2.,

Hvidovre pr. Valby.
5149 - Agner Mårtens Rørbye, Stengade 26, 2.,

Helsingør.

QTH-R UBRIKKEN
325 - OZ7DV, D. Valbjørn, Bredagervej 2, 1., Ka

strup, lokal.
565 - OZ3U, Kaj Nielsen, Løjtegaardsvej 5, 1. th., 

Kastrup, lokal.
1044 - OZ7YL, nu fru Dot Stridh, Ståltrådsvågen 12, 

Ulvsunda, Sverige ex Odense.
1575 - OZ5P (ex-OX3WF), Henning Larsen, Carl 

Bernhardsvej 13 A st. tv., Kbh. V. ex Grøn
land.

1602 - OZ7RG, H. Graugaard, Søndergade 8, Hor
sens, lokal.1641 - OZ3XT. E. Kjeldsen, Klosterparksvej 17, st. 
tv.. Kalundborg ex Korsør.
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1809 - K. Bidstrup. ex-OX7B. Saralystparken 1. st. 
th.. Holmevej. Aarhus, ex Gronland.

1815 - Knud Hogh. Maagevej 1, Bremdal pr. Struer 
ex Suldrup.

1928 - Niels Bjarnø, c/o K E. Jensen. Frimestervej
2. 2., Kbh. NV., lokal.

2068 - OZ5KW. P. V. Iversen. Harsdorffsvej 6 B, 
1. tv., Kbh. V. ex Aarhus.

2099 - Harald V. Andersen. Bispebjerg Parkalle 22.
2., Kbh. NV., lokal..

2137 - OZ2FS, Frede Sdrensen, Dalby, Fyn, ex 
soldat.

2108 - Søren Sørensen, Kalø Højskole pr. Rønde ex 
Odder.

2249 - Kaj A. B. Hansen. „Rosvang", Nyker. Born
holm, ex soldat.

2256 - J. A. Olesen, Dragonvej 25, 1., Tønder, ex 
Bredebro.

2279 - Erik Møller. P. Banggsvej 151, st. th., Kbh. F.. 
lokal.

2413 - OZ5LM. Ludvig Madsen, Strandvejen 102. 
Aarhus, ex Aalborg.

2478 - OZ6X. N. Johannesen, Sortedamsdosseringen 
91, 4., Kbh. Ø., lokal.

2896 - I. G. Wiggers Ursin, Margrethevej 12, Holte, 
ex Svendborg.

2968 - OZ7HF. K. Hansen. Rosenvængets Alle 16, 1.. 
Kbh. Ø., ex soldat.

3142 - OZ3AW, Ib Reinwald, c/o Clausen Sørensen, 
Herredsgade 18, Ulfborg, ex Aalborg.

3272 - OZ2MF, kornetelev 30263, Jessen, I. B. S., 
Ryvangen, Kbh. Ø., ex Silkeborg.

3286 - OZ2ZZ, rekrut 635-Zachariassen, 10. ing. 
komp., Høveltelejren, Høvelte, ex Vanløse.

3298 - OZ3IB. Ib Kjær Rasmussen, Lindevej 30. 
Rosenvænget, Aarhus, ex Nykøbing M.

3409 - OZ4TO, Kjeld Gotth Olsen, Sønderbakken 43, 
Gentofte, lokal.

3503 - B. Nygård Nielsen, Haandværkerkollegiet, 
Bispebjerg Parkalle 22. Kbh. NV., ex Brøns
høj.

3563 - OZ2EL. Edv. Henriksen, Færøvej 35, Lyngby,
ex Snedsted.

3651 - OZ4RH. C. E. Finding Jensen, 0. Søgade 30, 
st. th., Kbh. F.

3720 - OZ7KV, K. V. Andersen, Billesgade 77, Oden
se, ex soldat.

3859 - Sven Gamst Johansen. Lindholmsvej 23, 
Brønshøj, ex soldat.

4100 - Gunnar Eriksson, SM4GL, Hagagatan 22 A,
Falun, ex Bromma.

4115 - Laurids Knudsen, Lindealle 15, Odense, ex 
Lem.

4150 - OZ9KW, 534/Koefoed, 10. ing. komp., Høvel
telejren, Høvelte, ex Haslev.

4208 - Ukpl. Jensen, 8. ing. komp., Langelandsgades 
kaserne, Aarhus, ex soldat.

4328 - Gerh. Jensen, Glentevej 20, st. tv., Kbh. NV., 
lokal.

4101 - OZ1WA, nr. 3037, Olesen, Postbox 63, Aar
hus, ex soldat.

4394 - Radio-Math 11, Cai Petersen, flyvevåbnets 
tekn. tjeneste, Værløselejren, ex soldat.

4437 - Rekrut 2152/Rasmussen, 10. ing. komp., Hø
veltelejren, Høvelte, ex Horsens.

4445 - Kornet H. Hansen, 2. ESK., dragonkasernen, 
Randers, ex Næsaved.

4481 - Erik Folkmann, Rangbygård, Øster Marie, 
ex Neksø.

4490 - Bent Andersen, Villa „Bakken**, Snogebæk 
pr. Neksø, ex soldat.

4532 - Egon Paulsen. c o Harald Midtgaard, Soby 
pr. Hou. lokal.

4567 - OZ5VS, V. Sorensen, Ans brugsforening. Ans 
by, ex Hjortshøj.

4619 - Flvvemekanikerelev 25 50-Wind. flyvemeka- 
nikerskolens radioskole. Værloselejren. ex Kliplev.

4657 - P. Chr. Stougaard, Fensten. Ørting. ex Sten
derup.

4700 - Allan Lindhdj. Spandet pr. Arnum. ex soldat
4729 - Niels M. Pedersen. Egilsvej 54, 5. tv., Kbh. S., 

ex Aarhus.
4742 - Rekrut 602 1950-Davidsen. 0. bat., signal 

komp., Viborg, ex Struer.
4755 - Elmer Kristensen, c/o Engelbredt Pedersen, 

Lembckesvej 3, Haderslev, ex Aalborg.
4781 - Niels Chr. Jensen, c o Rørbæk Madsen, Gim

sing. Struer, lokal.
4840 - OZ9AP, A. Petersen, Vigerslev Alle 372 D. 

st., Valby, lokal.
4848 - Bent Martinsson, Stenkildegaard, Tollerød, 

Tureby, ex Haslev.
4932 - Marinus Hansen, Vesterbæk, Faarhus, ex 

Tønder.
4956 - Egon Højriis Frandsen, Kastrupkrogen 32, st. 

th., Kastrup, lokal.
5008 - Rekrut 7576/50-Brask, 8. ing. kamp., Lange

landsgades kaserne. Aarhus, ex Kbh.
5052 - Riber Maria Bing, postbox 80, Roskilde, lokal.
5066 - E. Vilhelmsen, K.F.U.M., Haderslev, ex sol

dat.
5074 - Rob. Sand Jensen, Bremdal, Struer, lokal.
5132 - Victor Christiansen, Villa „Marybo**, Kjeld- 

strup Strand pr. Sdr. Vilstrup, ex Haderslev.

„OZ“  udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79, København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Huld- bergs Allé 8, Kbhvn., Søborg.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet. Senest den 1. i måneden.
Formand: C. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, Sundby, Nykøbing F.
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 3, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, København K, giro nr. 23934. Træffes i EDR's Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.
Landsafdelingsleder og kalenderfører: O. Hansen,OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.
l)R-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Arhus.
Annoncer: Kai Nielsen, OZ3U, Ulrik Birchsallé 17, København S.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Alekiste- vej 211, Kbh., Vanløse.Hertil sendes alt vedrørende foredrag.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæsenet, 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 kildeangivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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