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Sommerlejren 1951.

Det lykkedes alligevel at modtage forskel
lige tilbud om afholdelse af sommerlejren 
forskellige steder i landet. Vi takker for dem, 
og sammen med bestyrelsen har jeg gennem
gået de forskellige. Vi syntes, at tilbudet fra 
Korsør med OZ3Y som drivkraft var det 
bedst egnede denne gang. Tak til de forskel
lige for Deres tilbud.

Altså: Korsør løb af med sejren. Vi var i 
går ude at se på lokaliteterne, og det er en 
ualmindelig dejlig plads, man har fundet til 
os. Stedet er Korsør Strandhotel og ligger 
mindre end 2 km fra Korsør station, så det 
kan ikke være nemmere. Om sommeren går 
der endda bus helt ud til hotellet. Lejrplad
sen ligger mindre end 20 m fra vandet og 
ligger godt i læ bag skærmende rosenhegn. 
Der er pragtfuld udsigt fra lejren over van
det, hvor færgerne sejler støt forbi. Strand
bredden er dejlig. Den er så god, at man ro
ligt kan lade de ganske små vordende hams’er 
ligge og passe sig selv. Man behøver slet ikke 
være bange for, at de skal komme galt afsted.

Det bliver en rigtig lejr, på een gang både 
primitiv, som man må forlange, at en kort
bølgelejr skal være, og samtidig tip top mo
derne, idet vi har fået løfte om en absolut 
første klasses bespisning. Korsør Strand
hotel er berømt for sin gode mad. Alle priser 
følger i næste OZ.

Der bliver også enkelte værelser til rådig
hed for amatører og gæster, der ikke har telt. 
Der kan disponeres over op til 15 sengeplad
ser, og strandhotellets ledelse er parat til at

sætte alt andet til side i de 14 dage, lejren 
varer, så vore amatører kan få en virkelig fin 
sommerlejr under dejlige forhold.

Også fra Korsør kommunes side har man 
vist sig imødekommende på forskellig måde, 
og vi er taknemmelige for al venlig hjælp. I 
forbindelse med lejren afholdes der forskel
lige arrangementer. De skal ikke nævnes alle 
endnu, men der kan dog fortælles om stor 
rævejagt, besøg på sidste moderne færge, den 
gamle vikingeby Trelleborg, og der vil også 
blive afholdt rigtig gammeldags lejrbål med 
hyggetimer.

Og så vil vi i år prøve noget helt nyt: Vi 
vil søge tilladelse til at afholde et lotteri med 
lodsedler. Der biver meget fine præmier at 
vinde; det er for tidligt endnu at prale med 
de fine gevinster, men vi kan allerede nu 
fortælle, at der bliver noget ikke alene for 
mænnerne, men også for damerne at vinde. 
Overskuddet går helt og ubeskåret til fordel 
for lejren.

Der skal ikke forrådes flere hemmeligheder
i dag. Men nu er det Deres tur, obs.

Sørg for at få ferien i år i tiden 8.—22. juli 
og mød op med det gode, gamle kortbølge
humør. Lad os i året 1951 vise, at der trods 
alle hverdagens besværligheder og dyrtider 
og andre ting, der vil trykke humøret ned, er 
liv og lyst i de rigtige kortbølgefolk. Vi skal  
have en god lejr, og vi får det også, når vi 
alle hjælper med. Vi, der forestår arrange
mentet, glæder os til at byde alle velkom
men til sommerlejren 1951. OZ4H.
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Modulationstransformere,
Af  J .  J .  Jensen ,  OZ4U.

(Sluttet.)

OZ4U fortsætter her den i sidste OZ påbe
gyndte artikel om beregning af modulations- 
transformatorer, og slutter med et eksempel 
på beregning af en modulationstransformator 
til en sender med det herhjemme tilladelige 
telefoniinput. TR.

Opbygning af viklingen.
Mens vindingstal og jernareal bestemmer, 

hvor langt man kan komme ned i frekvens 
med en given kerne ved en given effekt, be
stemmer spredningsselvinduktionen og vik
lingskapaciteten, hvor højt man kan komme 
op, før dæmpningen bliver for stor. Spred- 
ningsselvinduktionen og viklingskapaciteten 
varierer med den måde, viklingerne opdeles 
på og med arten og tykkelsen af det isola
tionsmateriale, man bruger. Beregning af 
spredningsselvinduktion og viklingskapacitet 
er mere besværligt end noget andet i trans
formerberegning, til alt held kan man gå ud 
fra, at tager man de øvrige nødvendige hen
syn ved planlæggelse af viklingsformen, skal 
man være meget uheldig for ikke at få rigelig 
diskant til amatørbrug. Ret beset bør man i 
næsten alle tilfælde skære af ved en passende 
frekvens, f. eks. 4000 Hz, i selve forstærkeren 
og ikke overlade det til de tilfældige snylte- 
kapaciteter, og til modulationstransformeren 
at bestemme, hvor høje modulationsfrekven
ser, der udsendes.

Når man alligevel må ofre omtanke på at 
fastlægge den rigtige viklingsform, er det af 
to grunde, den ene er de høje spændinger, 
der fremkommer i modulationstransformere, 
og den anden er de specielle forvrængninger, 
der kan opstå i klasse B transformere, hvis 
koblingen mellem de to primærhalvdele ikke 
er god nok. Spændingshensynet imødekom
mer man almindeligvis ved i så høj grad som 
muligt at sørge for, at viklingsdele med stor 
spændingsforskel ikke ligger lige op ad hin
anden. En god kobling mellem primærhalv
delene sikrer man sig ved at flette de to 
halvdele ind i hinanden, d. v. s. ved at op
dele hver halvdel i et antal spoler og per
mittere disse viklinger imellem hinanden på 
passende måde. Det er af betydning, at de 
to primærhalvdele på grund af push-pull 
driften er så symmetriske som muligt i en

hver henseende, når man tager hensyn her
til kan opdelingen laves mere eller mindre 
fin afhængigt af, om man arbejder med ren 
klasse B forstærkere eller med klasse AB 
forstærkere. I almindelighed kan man klare 
sig med at dele hver primærhalvdel op i to 
spoler og flette de ialt fire primær-spoler 
sammen med sekundærviklingen anbragt 
bedst muligt i forhold til dem. Lettest ses det 
vist på en skitse som fig. 3, der viser et 
diagram 3a, en kombination med skivevik-

ling 3b, med cylindervikling 3c og en sam
mensat vikling 3d, pilene i fig. 3b og d an
giver viklingsretningen. Det er indlysende, 
at vikling efter metoden i 3b og især efter 
3 d giver den bedste symmetri, mens vikling 
efter 3c vel nok er lettest at fremstille. Det 
kan nu betale sig at bruge opdeling i smag 
med 3d, og denne opdeling er i almindelighed 
tilstrækkelig til amatørformål; er man nervøs 
for at få for lav øvre grænsefrekvens, kan
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man dele sekundærspolen op og anbringe den 
i to viklinger, een inden- og een udenfor pri
mærviklingerne.

Når viklingsformen er fastlagt, kan man 
beregne, hvor stor nettoviklelængde, man får 
i hver spole, regn med god luft fra spole til 
jern, 5—10 mm efter spændingernes størrelse, 
og ligeledes god luft i midten af en vikling 
som 3d, helst 5—15 mm. Har man netto- 
viklelængderne, finder man det antal vin
dinger, man kan have pr. lag i hver spole 
ved at dividere viklelængden med traaddia- 
meteren plus 25—35 % afhængigt af, hvor 
godt man er i stand 'til at vikle. Dernæst 
findes det nødvendige antal lag pr. spole, 
mellem hvert lag lægges papir eller tyndt 
olielærred 0,10—0,20 mm og mellem spolerne 
en isolation af olielærred, triacetatfolie eller 
glimmer, ialt kan man regne med 0,5—1 mm 
alt efter spændingerne og isolationsmateri
alets kvalitet. Selve spolerøret kan f. eks. 
være et firkantet etronaxrør med passende 
lysning, hvis man da ikke kan skaffe en fær
dig spoleform med flanger.

Når alt dette er fastlagt, kan man regne 
den totale spolehøjde ud, tråd plus lag- og 
spoleisolation. Denne spolehøjde skal helst 
være 20 %  mindre end den højde, der er til 
rådighed i vinduet, ellers kniber det med at 
få plads til viklingen, da tråden altid buer 
en del. Viser det sig nu, at viklingen fylder 
for meget, må man undersøge mulighederne 
for enten at bruge lidt færre vindinger, hvis 
man har regnet rigeligt eller vil tillade lidt 
større forvrængning ved fuld udstyring, eller 
man må vælge en tyndere tråddimension, 
hvis det kan lade sig gøre uden at overskride 
de allerede nævnte grænser. Er ingen af disse 
muligheder til stede, er der ingen anden ud
vej end at vælge en større kerne, enten i 
form af forøget stabelhøjde eller et helt an
det snit. I alle tilfælde må beregningerne 
korrigeres, men det er en trøst, at anden 
gang går det hele meget lettere.

Luftspalte.
Er viklingen først til en side, melder 

spørgsmålet kerne sig. Faconen er allerede 
bestemt og i de fleste tilfælde vel ogsaa jern
sorten; men er der mulighed for flere kva
liteter, gælder det her fremfor mange andre 
steder, at det bedste ikke er for godt. En god 
jernkvalitet betyder nemlig, at man kan gå 
højere op med induktionen, og det betyder 
igen færre vindinger, tykkere tråd og bedre 
virkningsgrad. Virkningen af de bedre jern
kvaliteters højere permeabilitet er derimod 
meget problematisk, idet modulationstrans

formere skal have en luftspalte for at neu
tralisere virkningen af den uundgåelige 
jævnstrømsmagnetisering fra klasse C trinets 
anodejævnstrøm gennem sekundærviklingen. 
Luftspaltens størrelse skal være afpasset 
efter jævnstrøm, sekundært vindingstal og 
middeljernvej i kernen for at opnå den mak
simale selvinduktion. Selve beregningen er 
temmelig kompliceret og forudsætter navn
lig et meget indgående kendskab til jernkva
liteten, men man kan som regel klare sig 
med at lave en total luftspalte på ca 2 °/oo 
af jernvejen. Luftspalten laver man ved at 
lægge et isolationsmateriale ind i jernvejen, 
for en kappetype skal dette isolationsmate
riales tykkelse være ca. 2 °/oo af middeljern
vejen, medens det for en kernetype skal være 
ca. 1 °/oo af jernvejen tykt. Luftspalten skal 
være veldefineret og konstant, også når 
transformeren arbejder, det er derfor absolut 
nødvendigt, at kernen skrues meget forsvar
ligt sammen; ellers får man den iøvrigt hel
ler aldrig til at „tie stille“.

Imprægnering og afprøvning.
Når transformeren er færdigviklet og mon

teret kan man imprægnere den mod fugt 
o. lign. ved at dyppe den i smeltet Ceresin 
eller ved at lakere den med shellak, helst 
det sidste, da man meget let risikerer at 
driftstemperaturen senere bliver så høj, at 
ceresinet igen smelter af. En mere dybtgående 
imprægnering af spolerne skal man holde sig 
fra, hvis man ikke er dus med både metoder 
og materialer, man risikerer nemt at øde
lægge en brugbar transformer ved forkert 
valg af imprægneringsmateriale, der i givet 
fald f. eks. kan ødelægge trådisolationen helt 
eller delvist.

En egentlig afprøvning af transformeren 
kan de færreste vel mønstre målegrej til, det 
kan jo også gøres ved en grundig gennem- 
prøvning i modulatoren. Derimod bør man 
altid lave en spændingsprøve for at kontrol
lere isolationen, dels mellem viklingerne og 
kerne og dels mellem viklingerne indbyrdes. 
Prøvespændingens størrelse må selvfølgelig 
rette sig efter driftspændingerne, f. eks. kan 
man bruge en vekselspænding på 3 gange 
den højeste anodejævnspænding. I serie med 
prøvespændingen må man sætte en modstand 
tilstrækkelig stor til at forhindre større ska
der, hvis der skulle opstå kortslutninger. I 
en snæver vending kan man bruge den net
transformer, der har den højeste spænding; 
sekundæren tages da fra ensretterrør og stel 
og yderspændingen bruges som prøvespæn
ding — det er naturligvis forudsat, at man
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2. Beregn kernestørrelsen udfra Wo =

5. Beregn tråddimensionerne

6. Kontroller strømtæthederne og revider 
eventuelt tråddimensionerne. Strømtæt- 
hed helst under 1,5 A/mm2.

7. Find viklingsmodstandene r, helst under 
5 % af tilhørende impedans.

8. Anslå virkningsgraden

*

Som eksempel på beregningsmetoden gen- 
nemregnes i det følgende en modulations- 
transformator til 2 stk. 4654 i klasse AB, der 
skal modulere en enkelt 807, der arbejder med 
500 volt anodespænding og 80 mA. anode
strøm.

Input til 807 er 500 X 0,08 = 40 W. Der 
kræves derfor ½ X 40 — 20W til 100 % mo
dulation, og efter rørtabellerne kan to stk. 
4654 i klasse AB afgive 26 W. ved Va = 375 
V. og la max. = 67 mA., så der skulle være 
et rimeligt overskud. Modulatorrørenes gun
stigste arbejdsimpedans er opgivet til Rp = 
5000 belastningen fra sekundæren er

Frekvenser lavere end 200 Hz. Onskes ikke 
overført. En kerne med dimensioner som vist

i fig. 4 kan efter formel (3) overføre ca. 22 W. 
ved fn = 200 Hz, den vil derfor være pas
sende til formålet.

Figur 4.

Fje = 9,2 cm2 
Fy = 4,8 -

L j — 1 4 , 2  cm 
Lm — 0,18 m

Vi finder den effektive spænding over pri
mærviklingen ved fuld udstyring som V =

48

har transformere til dobbelt ensretning, 
ellers går det ikke. Under alle omstændig
heder er en prøve ved en lavere spænding 
bedre end slet ingen prøve.

Resumé af fremgangsmåde ved beregning.
1. Find omsætningsforholdet u =

og bestem kernen.
3. Find vindingstallene ved hiælo af u og B

B = 6000 — 7000 Gauss.
4. Kontroller selvinduktionen ved n2> 

150 . R, korriger evt. vindingstal.

9. Fastlæg viklingsform og opdeling.
10. Beregn antal vindinger pr. lag og antal 

lag pr. spole.
11. Find total viklingshøjde, helst ikke over 

80 % vinduesbredden. Korriger evt. vin
dingstal og tråddimensioner.

12. Bestem luftspalte. Total luftspalte ca.
2 °/oo af middel jernvej.

dinger. Som kontrol findes np2 - 7 . 105, som 
sammenholdt med 150 . Rp2 = 7,5 . 103  viser, 
at vindingstallet er lovligt lavt. Under hensyn 
til det ønskede frekvensområde vælger vi 
derfor np — 900 vindinger. Herefter bestem-

tråddimensionerne ligger så tæt ved hinan
den, at man i praksis vil bruge samme tråd 
til både primær- og sekundærviklingen, den 
nærmeste lave standarddimension er 0,25ø 
med et kobberareal på 0,05 mm2. For pri
mærviklingens vedkommende vil det svare



A/mm2, og når hensyn tages til vekselstrøm
mene i de to viklinger en resulterende strøm
belastning på omkring 2,2 A/mm2, som ligger 
under det maksimalt tilladelige.

De omtrentlige viklingsmodstande findes 
som rp co 900 . 0,18 . 0,36 ~ 58 Q,  idet tm 
= 0,18 m for den pågældende kerne og ri 
= 0,36 ft/m for 0,25<*> kobbertråd; den om
trentlige sekundære viklingsmodstand rs cv> 
1000 . 0,18 . 0,36 ~ &5ft. Der er ikke taget 
hensyn til, at oplægningen kan medføre f. eks., 
at sekundæren placeres yderst og altså får 
større vindingslængde, så de udregnede vik
lingsmodstande må tages med forbehold, de 
kan variere ca. ±  15 %. Virkningsgraden uden 
hensyn til jerntab (kobbervirkningsgraden)

mærhalvdel er viklelængden 10 mm, hvilket 
svarer til ca. 33 vindinger pr. lag, når tråden 
lægges pænt op. Antal lag bliver herefter

Som isolation yderst bruges 3 lag olielærred
0,10 mm. Som kontrol findes den teoretiske 
viklehøjde = 1,0 + 14 (0,25 + 0,05) + 3 . 0,10 
+ 13 (0,25 + 0,10) + 3 . 0,10 = 10,4 mm, 
hvilket er ca. 25 % mindre end vindues- 
bredden.

Luftspalten fås ved at bruge et 0,10 mm 
presspan-stykke mellem E og I jernene, idet
1 °/oo af jernvejen er 0,142 mm, og da man 
kan regne med, at den effektive luftspalte er 
noget større end mellemanlægget.

2 Meter Klubben.
Det går stadig fremad på de høje frekven

ser; der er opnået fin contact mellem 10J i 
Hundested og 9PA i Nordjylland samt Ring- 
QSO mellem OZ2FR Bække-6XP, Kolding, 
3EP, Gentofte og SM7BE i Lund i over 1½ 
time. Den 27. febr. hørtes en dansk station i 
Holland kl. 22,00—22,30. Hvem har haft bea- 
men rettet den vej på dette tidspunkt? Se iøv- 
rigt andetsteds i OZ om den franske TEST på 
144 mc. Hvis der er nogen, der har hørt noget 
specielt, skriv da et par ord til OZ5AB, der 
med glæde modtager bidrag til 2 meter ru
brikken. Vy 73 OZ5AB.

Luk også stationen i haglvejr.
Ved at læse om ZS9F i februar nummeret af OZ 

kommer jeg i tanker om en oplevelse, jeg selv hav
de lige efter n y t å r ,  og som måske trænger til at 
blive kendt.

Jeg var ved at montere en ny antenne, altså i 
vintermånederne, hvor man ikke regner med lyn. 
Det var en dipol, fødet med 70 ohms koaxialkabel. 
Jeg havde hejst antennen op og ført kablet ind 
gennem muren, så det lå i nogle bugter på gulvet. 
Da jeg nu stod på en stige udenfor vinduet og var 
ved at montere en trækaflastning til kablet, trak en 
kraftig haglbyge over, jeg arbejdede imidlertid vi
dere, da XYL kom hen til vinduet og spurgte, hvad 
jeg lavede, da det knaldede sådan fra ledningen. 
Jeg kunne ikke forstå, hvad hun mente, men da 
jeg kom ind i stuen og fik fat i kablet, var der en 
kraftig svideplet på isoleringen, hvor kabelenden 
havde ligget op ad denne.

Jeg var nu ikke i tvivl om, at hagelbygen havde 
fremkaldt en spænding mellem dipolens to dele, og 
at den var udladet ved kabelenden. Godt, det var 
et isoleret kabel og ikke en uisoleret twinlead.

OZ7HR.

Standard-QSL.
Fra OZ4WJ i Odense har red. fået tilsendt tre 

prøver på standard QSL-kort, trykt i blåt, rødt og 
sort og i sort og brunt. Kortene er nydeligt udført, 
trykt på svært karton. QSL-manager vil sikkert 
sige, at kartonen er for tung af hensyn til forsendel
sen til udlandet. — Vi henviser iøvrigt til omstående 
annonce, hvori de meget rimelige priser er angivet.
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. 100 % = 97,7 %,  hvilket er højt, og jern
tabene giver da også i et sådant tilfælde et 
større bidrag, således at man må regne den 
resulterende virkningsgrad til ca. 90 %.

Da det drejer sig om en klasse AB forstær
ker, vil det være hensigtsmæssigt at nøjes 
med en simpel opdeling som vist i fig. 5. Som 
spoleform bruges en etronaxform med målene 
27/29 X 41/43 X 38 mm. De to primærhalv
dele er viklede med modsat viklingsretning 
som antydet med pilene i fig. 5, i hver pri-

lag vikles et lag oliepapir ca. 0,05 mm tykt.
Mellem primær- og sekundærviklinger iso

leres med tre lag olielærred 0,10 mm tykt. 
Sekundærviklelængde er 26 mm svarende til

og da spændingen pr. lag i sekundæren er 
over dobbelt så stor som i primæren, isolerer 
vi her mellem lagene med 0,10 mm oliepapir.



Fasemodulation på 2 meter.
Af OZ9ROS, Gorm Niros.

(Sluttet.)

Figur 2 viser en anden form for fasemodu- 
lator, der er lige så simpel at indstille som 
den i forrige nummer viste, men som inde
holder flere rør. Ved direkte sammenligning 
må tages hensyn til, at den her viste opstil
ling er beregnet til tilslutning af krystalmi
krofon og derfor har et ekstra rørs forstærk
ning (plus forstærkningen i fasevenderrøret), 
hvilken naturligvis ikke kommer princippet 
i opstillingen ved.

Røret RI fungerer som almindelig Pierce 
krystaloscillator. HF spændingen frembragt 
af oscillatoren står over drosselspolen, over 
hvilken er lagt to fasedrejningskredsløb, som 
tjener til at føde de to fasemodulatorrør med 
HF spændinger, der er drejet i fase ca. 90 
grader fra hinanden.

R5 er LF fasevenderen, der sørger for, at de 
to fasemodulatorrør forsynes med LF spæn
dinger 180 grader ude af fase med hinanden. 
Fasemodulatorens output vil nu i fase skifte
vis fremskyndes og forsinkes i takt med LF 
svingningernes polaritet til de to fasemodu
latorrør.

Røret R4 virker som mikrofonforstærker. 
Forstærkerens frekvenskarakteristik falder af 
ved de højere frekventer, jvnf. sidste num
mer.

Røret R1 kan være en mindre udgangspen- 
tode, f. eks. EL41. Rørene R2 og R3 kan være

af typen 6L7 eller 6SA7 eller 6BE6. Roret 
R5 kan være et ECC40 eller et 6SN7 eller 
tilsvarende. R4 kan være et 6SJ7 eller et 7C7. 
Anvendes et EF40, skal skærmgittermodstan- 
den gøres større.

Krystallet kan ligge over 2 MHz eller over
3 MHz, jvnf. forrige nummer af OZ. (4 MHz 
krystaller kan også bruges, men det maksi
malt opnåelige sving bliver tilsvarende min
dre, ved anvendelse af 8 MHz krystaller kan 
et frekvenssving på maksimalt knap 8 kHz 
opnås.)

Kredsen L1/Cl skal naturligvis afstemmes 
til krystallets frekvens, der må ikke dobles 
her.

En tredie form for fasemodulatoropstilling 
har vi på figur 3.

En normal Pierce-oscillator leverer HF 
spænding til styring af en buffer, der i sin 
anode har en svingningskreds afstemt til kry
stallets frekvens. Over denne svingningskreds 
er lagt et reaktansrør, hvis reaktans kan æn
dresved at påtrykke gitteret varierende spæn
dinger. På gitteret af reaktansrøret lægges 
så LF spændingerne, enten fra en mikrofon- 
trafo eller fra et enkelt forforstærkerrør, der
som en mindre følsom mikrofon end en kul
kornsmikrofon anvendes. Foran den viste LF 
indgang kan man (det gælder også de øvrige 
fasemodulatorer) lægge et lavpasfilter, der
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skærer frekvenser over 3000 Hz af (se for
rige nummer).

Den variable modstand i katoden på RI tje
ner til indstilling af styringen til det følgende 
rør i rækken af frekvensfordoblere.

Kredsen Ll/Cl stilles nøjagtig i resonans, 
med LF indgangen korstsluttet.

Den fasedrejning der opnås, når en kreds 
forstemmes fra resonans, afhænger af, hvor 
meget den forstemmes og af kredsens Q. Desto 
højere Q, desto mindre behøver forstemningen 
at være, for at en given fasedrejning opnås. 
Dersom kredsen Ll/Cl skal afgive effekt til 
det næstfølgende trin, vil kredsens Q være 
ringe, og fasemodulatorens følsomhed vil være 
ringe. Et passende kompromis må altså opnås.

Som RI kan en almindelig HF pentode an
vendes, de angivne data passer bl. a. for den 
amerikanske 6SK7. Dataerne for reaktans- 
røret passer for et 6SG7. Foruden de tre viste 
opstillinger findes der andre fasemodulatorer, 
og andre variationer af de viste, men det vil 
føre for vidt at komme ind på en omtale af alle.

Modtagning af frekvens- eller fasemodule
rede signaler adskiller sig på 3 punkter som 
allerede tidligere nævnt fra modtagelse af 
amplitudemodulerede signaler.

En modtager eller modtageopstilling for 
modtagelse af FM eller PM må

1. have tilstrækkelig båndbredde til at 
kunne passere et frekvensbånd, der er 
godt og vel 2 gange det fra senderen 
benyttede frekvenssving,

2. indeholde et eller flere trin amplitude- 
begrænsere,

3. indeholde en detektoranordning, der kan 
omdanne frekvensvaritionerne til lav
frekvente vekselstrømme.

Som omtalt i sidste nummer er det ikke 
nødvendigt at bygge en hel modtager for at 
kunne lytte med det fulde udbytte på FM 
stationer. Har man i forvejen — for modta
gelse af AM stationer — en modtageropstil
ling, der opfylder ovennævnte punkt 1 (altså 
er tiistækkelig uselektiv), kan man relativt 
nemt og billigt fremstille en adapter, der gør 
det muligt at få alle fordelene ved FM frem.

Medens hele HF delen i enhver modtager 
for 2 meter (i de fleste tilfælde: hele conver- 
teren) er tilstrækkelig uselektiv i alle tilfæl
de til at passere et hvilket som helst frekvens- 
sving, der kan komme på tale, er det ikke 
sikkert, at dette gælder om resten af modta
geren, altså mellemfrekvensforstærkeren (re
spektive: den efterfølgende modtager).

Anvendes som MF forstærker en modtager 
som UKW (enten Ee eller EH) er punkt 1

De fleste indehavere af UKW modtageren 
har ført mellemfrekvensen ud på denne mod
tager for at kunne gå ind i endnu en modtager 
og anvende denne som MF forstærker for at 
få endnu større følsomhed, større selektivitet 
og mulighed for beat. Dersom denne operation 
er udført ved sidste MF transformator er det 
ok. (Det diodekoblede rør kan eventuelt fjer
nes.) Går man ud med mellemfrekvenssigna
let på et tidligere sted i modtageren, får man 
ikke den bedst mulige funktion frem, idet 
begrænserne skal have så stort signal som 
muligt for at fungere bedst.

Opstillingen består af 3 rør, nemlig 1. be- 
grænserrør, 2. begrænserrør og en dobbelt
diode, som besørger detekteringen. Dertil 
kommer så discriminatortransformatoren, der 
er den eneste kritiske komponent i hele op
stillingen. Da UKW’ens mellemfrekvens er 
3 MHz, skal discriminatortrafoen være bereg
net for 3 MHz. En sådan trafo findes desværre 
ikke i handelen, så man er henvist til at lave 
den selv.

Det skal her bemærkes, at opstillingen na
turligvis ikke principielt er bundet til at be
nyttes sammen med en UKW, enhver mod
tager, der opfylder de stillede krav, kan lige 
fuldt komme i betragtning. F. eks. er mellem
frekvensforstærkeren i BC 624 tilstrækkelig 
uselektiv til at kunne anvendes til formålet, 
dog må discriminatortrafoen ændres til 12 
MHz, da dette er BC’ens mellemfrekvens. Man 
kan også transponere endnu engang, men i 
så fald står man sig ved at gå ned til en lavere 
frekvens end 3 MHz. F. eks. kan man gå ned 
til 1700 kHz, hvor Prahn fremstiller en discri- 
minatortrafo, der passer for et sving på ± 15 
kHz. Denne fremgangsmåde kan man også 
vælge ved UKW’en, men derved bliver opstil
lingen jo noget mere kompliceret, idet man 
udover den ene trafo og de tre rør skal have 
yderligere to rør og 2 spoledåser. (De to røi
kan dog kombineres i eet, f. eks. ECH 42.)

(Fortsættes i næste nummer.)
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opfyldt for de frekvenssving, der kommer på 
tale, og det er meget nemt at konstruere en 
lille tilsats til lytning på FM.

For at have noget konkret at se på under 
omtalen af begrænsere (limitere) og frekvens
detektorer (discriminatorer) gennemgår vi 
straks diagrammet af en sådan opstilling.

Figur 4 viser et blokdiagram af opstillingen.



En begyndersender.
FONE-CW, JÆVN- ELLER VEKSELSTRØM 

Af stnd. polyt. J. K. Knox, OZ6JK.

Vi har i de senere OZ’er bragt en del mod
tagere specielt beregnet for begynderne, og 
nu vil OZ6JK, der selv er forholdsvis ny 
amator, beskrive sin sender og fortælle os 
om, hvorfor han nu netop har lavet den 
sådan TR.

For den nybagte amatør, der står overfor 
at skulle bygge sin første sender, melder der 
sig et væld af problemer. Og for en dels ved
kommende er det måske ikke så meget det 
rent tekniske spørgsmål som det økonomiske, 
der trænger sig i forgrunden, og man fristes 
til at spørge sig selv, om det overhovedet kan 
betale sig at bygge en sender, når man ikke 
har råd til at ofre mere end højst et par hun
drede kroner i første omgang.

Mit svar på dette spørgsmål er afgjort ja. 
Og lad os se lidt på de betragtninger, jeg læg
ger til grund herfor.

At det ikke kan blive en sender med et 
stort input er klart; men lad os betragte pro
blemet effekt, idet vi som grundlag tager en 
skærm- eller fanggittermoduleret sender på 
50 watt; jeg formoder, at læserne vil tro på, 
at man med denne sender er i stand til at 
få mange fine forbindelser. Sammenligner vi 
denne med en sender på samme sted, med 
samme antenne, men med en effekt, der er 
en fjerdedel af den stores eller altså omk. 
15 watt, vil dens bærebølges styrke kun ligge 
1 s-grad under den stores. Går man nu yder
ligere fra gittermodulation til anodemodu
lation, vil den lille senders „tilsyneladende 
styrke" ikke være ret meget mindre end den 
stores og læseligheden er omtrent den samme.

Dette gælder kun, hvis de to sendere lig
ger på hver sin frekvens; kommer den lille 
sender derimod ind under en kraftig bære
bølge, vil det nemlig ikke hjælpe ret meget, 
at den er anodemoduleret, idet den store 
bærebølge til en vis grad blokerer modtage
ren. Dette nødvendiggør, at man for at få 
glæde af en lille sender, må kunne stille den 
hurtigt og nøjagtigt ind på en eventuel ledig

frekvens, eller på den station man ønsker for
bindelse med, og at senderen er stabil således, 
at den ikke driver ind i eventuel QRM.

Ved at bygge en sådan lille sender til uni
versal drift undgår man den dyre netdel, idet 
man ikke har brug for transformatorer eller 
højspændingsblokke.

Ud fra disse betragtninger blev det beslut
tet at bygge en sender, der som udgangsrør 
(PA-rør) skulle have et stk. UBL21, der 
skulle anodemoduleres af et andet UBL21. 
Med dette PA-trin kan man opnå et input på 
15—20 watt.

Til at styre dette PA-trin valgte jeg at 
benytte et UF21 som oscillator efterfulgt af 
UBL21 som buffer- eller doublerrør. Dette rør 
hindrer tilbagevirkning fra det hårdt modu
lerede udgangsrør til oscillatoren. Af grunde, 
der vil blive motiveret senere i artiklen, viste 
det sig nødvendigt at bruge UBL21 til oscil
latorrør i stedet for UF21, hvilket vanskelig
gør senderens indstilling betydeligt, idet man, 
som senderen er nu, kun kan stille i nulstød 
med meget kraftige stationer. Hvis man som 
modtager benytter en super med magisk øje, 
er det let nok at stille nøjagtigt ind efter 
dette; men med en retmodtager er sagen 
straks ikke så let. Jeg selv kørte i længere tid 
med en l-V-2, og måtte her gribe til det trick 
at pille tophætten af hf-røret, medens jeg 
indstillede senderen på den ønskede frekvens.

Da jeg kun har den lille licens, blev sen
deren bygges til 80 m, men spolerne blev la
vet udskiftelige, således at det ikke vil volde 
vanskelighed senere at eksperimentere på de 
andre bånd. Senderen er altså kun prøve
kørt på 80 m og kun forsøgsvis med CW, men 
til gengæld har den været i gang i over 1½ 
år med fone og er i løbet af denne tid blevet 
grundigt gennemeksperimenteret og har kørt 
mange gode QSO’er med DL, G, GM, PA samt 
selvfølgelig SM og OZ stationer.

Efter disse indledende bemærkninger skal 
jeg lige bemærke, at det langt fra er nød
vendigt at bygge hele senderen, før man kan 
„komme i luften“, men dette vil jeg vente 
med at uddybe nærmere til efter
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Gennemgang af diagrammet.

Figur 1 viser diagram af senderen, som det 
ser ud, når den skal drives fra jævnstrøms
net, og figur 2 viser netdelen som den skal 
se ud ved drift fra vekselstrømsnet.

Selve senderen består som sagt af tre 
UBL21, hvor det første er koblet som ECO. 
Der er indført båndspredning, idet der paral
lelt med kondensatoren C1 på 200 pF er an
bragt en drejekondensator C2  på 500 pF, hvis 
akse er loddet fast til dens hus. Ved ude
lukkende at anvende luftkondensatorer går 
det ret godt uden temperaturkompensation. 
Spolen L1, der sammen med C1 og C2  er af
stemt til 160 m, er viklet på et pertinaxrør, 
der lige kan klemmes ned i soklen fra et 
gammelt B405 eller lignende; dette er en let 
og god måde at lave udskiftelige spoler på, 
men der er selvfølgelig ikke noget i vejen 
for at benytte Prahns zerolitforme. Det er 
meget vigtigt, at både C1, C2  og L1 er så 
stabile som overhovedet muligt, det er jo 
denne kreds, der bestemmer frekvensen.

Som man ser får V1 sin anode- og skærm- 
gitterstrøm gennem filtret D1 C24, og skærm - 
gitterspændingen bliver stabiliseret af røret 
St. Det kan synes underligt at give hvert rør 
sit anodestrømsfilter, men dette gøres dels 
fordi man herved opnår at få højere spæn
ding på PA’en, idet den dertil hørende filter- 
drossel da kun behøver at være på 50 Ω og 
kun gennemløbes af V3  og V4’s anodestrøm 
(V5. og V6 bruger ca. 1 mA), dels fordi spæn
dingen på ECO’en ellers vil dale, når de efter
følgende trin startes.

Fra V1’s uafstemte anode overføres styre
effekten til V2’s gitter gennem C24. Da V2  
skal arbejde som fordobler, kører det i klasse 
C, og den hertil nødvendige gitterforspæn- 
ding fremkommer over R2 , idet gitterstrøm
men gennemløber denne. Tænker man sig, at 
styringen fra V1 udebliver, vil gitterstrøm
men og dermed gitterspændingen falde til 
nul, og anode-skærmgitterstrømmen stige til 
en sådan værdi, at røret kan tage skade. Af 
den grund er A3 anbragt, således at der ikke 
kan tændes for V2  før V1 er tændt. Og man 
må under de indledende forsøg sikre sig, at 
Vi virkelig svinger før V2  tændes, og at V3  
får styring, før også det tændes.

I parantes skal bemærkes, at senderen ikke 
kan nøgles i ECO’en, hvorfor man er afskåret 
fra at køre BK.

I V2 ’s anode er indskudt kredsen L2 , C2 2 , 
der er afstemt til 80 m. L2  er viklet på samme 
slags form som L1, og om C2 2  gælder, at man 
helst skal vælge en model, hvor pladeafstan
den ikke er alt for lille. løvrigt skal C2 2  op- 
spændes isoleret fra stel, og man skal huske, 
at rotor her skal til plus (R2 1 ), da kredsens 
varme ende er den nærmest anoden.

Grunden til at man foretager en doubling 
fra 160 til 80 m, er, at man herved opnår at 
få yderst ringe tilbagevirkning fra V2’s anode 
til Vi, selv om V2  ikke er neutrodynstabili- 
seret. Derimod er et doblertrins virknings
grad forholdsvis lille, således at den afgivne 
effekt ikke bliver ret mange gange større end 
den i styring modtagne.

Fra V2  ’s anode overføres styreeffekten til
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VVs gitter gennem C2 3 . Gitterstrømmen gen
nem R3  kan måles med milliamperemetret 
MA, der ved hjælp af omskifteren O kan ind
kobles over shuntene Si, S2  og S3 , således 
at 1) hele senderens strømforbrug 2) strøm
men gennem R3  og 3) Ws strømforbrug kan 
kontrolleres.

Som det måske vil være læserne bekendt, 
har UBL21 en ganske væsentlig gitter/anode 
kapacitet (Cag=ca. 1 pF.). Denne spiller 
selvsagt ingen rolle, når røret kører som lf- 
rør og heller ikke så stor en rolle, når det 
kører som dobler; men da et sådant som før 
sagt ikke har nogen stor virkningsgrad, må 
man se bort fra muligheden af at benytte ud
gangsrøret som doblerrør.

Lader man derimod røret arbejde som 
klasse C forstærker, vil det have en meget 
høj virkningsgrad, men på grund af den før 
nævnte Cag på 1 pF., vil det være absolut 
nødvendigt at benytte neutrodynstabilisering, 
og denne vil sikkert være meget vanskelig 
at indføre, da det er svært at udbalancere en 
så lille kapacitet som 1 pF. Men her benytter 
vi røret som triode, hvorved gitter/anodeka
paciteten stiger enormt, og så går det ud
mærket.

Den eneste ulempe ved at bruge en triode 
her er, at en sådan kræver temmelig stor 
styring, og det er af denne grund, at UBL21 
er valgt som oscillator.

På dette sted var det oprindeligt meningen 
at skrive lidt om neutrodynstabilisering, men 
da der i OZ’s januarnummer har stået en ud
mærket artikel om dette emne, vil jeg nøjes 
med at henvise til den og iøvrigt fortælle, at 
jeg har prøvet mig frem med flere forskel
lige former for neutrodynstabilisering og har 
opnået langt det bedste resultat med den på 
diagrammet viste opstilling, hvor PA-kred- 
sens midtpunkt hf-mæssigt er lagt til jord.

Indstillingen af CN foregår på følgende 
måde:

Vi og V2  startes og milliamperemetret ind
sættes i V3 's gitter. Når Cis og Ls afstemmes 
i resonans med C2 2 , L2, vil dette vise sig ved 
et ryk i gitterstrømmen, idet kredsen Cis, L3 
nu suger mest mulig energi til sig. Man ind
stiller derpå CN til maximum af gitterstrøm, 
dette vil sikkert ændre lidt ved Cis’s ind
stilling, hvorfor denne igen indstilles til mi
nimal gitterstrøm, og CN efterindstilles som 
før.

Husk at foretage denne indstilling, når sen
deren har stået tændt nogen tid, således at 
den er helt varm.

For at lægge PA-kredsens midtpunkt til

jord har man benyttet sig af en togangskon
densator med størst mulig pladeafstand, hvor 
de to rotorer er lagt til jord over C17. der be
virker, at man ikke får jævnspænding mel
lem C18's plader. Midtpunktet af L3 er ikke 
lagt til jord, men der er forst indskudt en 
hf-drossel D4. som kan være en trolitulform 
nr. 6149, hvor hvert andet rum er fuldt af 
0.1 mm emallietråd. for det er jo ikke sik
kert, at man har ramt det punkt på spolen, 
der nøjagtigt svarer til kondensatorjord- 
punktet.

I stedet for en afbryder svarende til A2 og 
A3 er der i V3’s anode indskudt en polvender, 
ved hjælp af hvilken man hurtigt kan skifte 
om mellem fone og CW.

Over nøglen er anbragt et nøgleklikfilter 
bestående af R14 og C2 1 , hvis omtrentlige 
værdier er 400 Ω og 0.5 μF.

Om droslerne D2 og D3 skal bemærkes, at 
deres jævnstrøms modstand af hensyn til 
anodespændingen skal være så lille som over
hovedet muligt, samtidig med, at D3 skal have 
en selvinduktion på mindst 10 Hy.

Herefter kommer vi til modulatoren, som 
er ganske almindelig. Jeg har benyttet 2 stk. 
CF7 til forrør, dels fordi det er et virkeligt 
fint lf-rør med en gain på 130, og dels fordi 
jeg havde dem, men der er selvfølgelig ikke 
noget i vejen for at bruge to andre rør, man 
skal da blot benytte de i rørtabellerne opgivne 
værdier for de forskellige modstande.

For at undgå hf i modulatoren er den ind
bygget i en metalbox med låg, og der er i 
mikrofonindgangen indskudt et hf-filter 
R10, C1 1 .

Det eneste, man skal vogte sig for, er til
bagevirkning fra V4’s anode til V6’s anode. 
For at forhindre dette er det dobbelte filter 
R17 C13, R14 C12 indført. De i styklisten an
givne værdier af disse komponenter er sna
rere for små end for store, så hvis man har 
vrøvl med modulatoren, skal man prøve at 
forøge C13  og C12  (eventuelt bruge elektro
lytkondensatorer).

Er der dårlig plads i metalboxen kan C1 3  
og C12  anbringes udenfor denne.

På fig. 2 ses hvordan jeg agter at lave mit 
ensretteranlæg, når jeg en gang får veksel
strøm, hvormed er sagt, at jeg ikke har prø
vet at bygge det, men det skulle vist næppe 
kunne volde nogen kvaler.

Det eneste betænkelige er den spændings
variation, der vil opstå over R2 5  og D4 , når 
senderen nøgles, men hvis ECO’en er rigtigt 
konstrueret, skulle små spændingsvariationer 
ikke ændre frekvensen. Det man i denne for
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bindelse må eksperimentere med er dels ud
taget på L1 og dels V1’s skærmgitterspænding.

Ved fone vil ECO’ens spænding falde, når 
de efterfølgende trin tændes, men man kan 
her blot erstatte A3 med en vippeomskifter. 
Når ECO’en er tændt og V2  slukket, skal der 
ved hjælp af vippeomskifteren være indskudt 
en kunstig belastning, der svarer til V2 , V3  
og V4’s strømforbrug. Når V2  tændes afbry
des der samtidig for den kunstige belastning, 
og når også PA’en tændes, vil ECO’en have 
samme spænding, som da man stillede den 
ind.

I artiklens indledning lovede jeg at sige et 
par ord om, hvordan senderen kan bygges lidt 
efter lidt.

Først og fremmest kan man starte med V1 
alene, idet man i stedet for R24 blot skal ind
sætte en nøgle og kredsen L2 C22. Skal det 
absolut være en fone sender, hvilket ikke til
rådes, erstatter man Di med D2, og lader her
efter følge D3 polvender modulator samt C22 
L2. Til denne sender vil man sikkert kun be
nytte en kulmikrofon, og man kan da und
være V6, når R7 erstattes af en mikrofon- 
transformator, og R5 erstattes af R7.

Den første udvidelse man herefter bør fore
tage er at indføre PA røret V3. Diagrammet 
er praktisk talt det samme som vist i fig. 1, 
blot skal man som før lade C2 2  L2 erstatte 
R2 4 , og kondensatoren C2 4  føres fra V1’s ano
de til Vs’s gitter. Denne senders ydeevne er 
nogenlunde den samme som den færdige sen
ders, men stabiliteten og kvaliteten er ikke 
så god.

Indsættes herefter V2  og V6, vil senderen 
være som i fig. 1.

(Det kan dog ikke kraftigt nok tilrådes at 
lade være med at gennemgå disse første to 
faser af senderens tilbliven. TR.)

Om konstruktionen er ikke meget at sige. 
Chassiset kan passende udføres i 2,5 mm 
aluminium.

Mellem kredsene L2  C2 2  og L.3 C 1 3  er der, 
såvel over som under mellembunden, anbragt 
en skærm, der ligesom modulatorens kasse 
kan laves af 1—1,5 mm aluminium.

Af hensyn til dem, der ikke bygger hele 
senderen på en gang, har jeg vedføjet en 
skitse, der viser, hvor alle de store huller skal 
bores, således at man ikke skal i gang med 
hulskæreren, efter at monteringen er påbe
gyndt. løvrigt vil det også være fornuftigt om 
muligt straks at montere alle afbrydere, dreje- 
kondensatorer og drosler, selv om man ikke 
har de dertil hørende rør.

De, der betragter fig. 3 nærmere, vil op
dage, at der tilsyneladende er et hul mærket 
Bf for meget. Den dybere mening hermed er, 
at man kan anbringe V1 som uafstemt for
stærkertrin (buffertrin) i dette hul, og på 
Vi’s plads sætte et UF21, UF41, UAF41 eller 
lignende som ECO.

Senderens indstilling behøver sikkert in
gen nærmere forklaring, men jeg kan oplyse, 
at Vi bruger ca. 35 mA, stabiliseringsrøret ca. 
20 mA, V2  50—60 mA, V3 75—100 mA, mo
dulatoren godt 75 mA, og at V3’s gitterstrøm 
skal være ca. 20 mA. Er gitterstrømmen væ
sentlig større, må R3 gøres større.

Er antenne rigtig tilkoblet, skulle input nu 
blive omkring 15—20 watt svarende til en 
anodestrøm på 75—100 mA. Er antennen ikke 
tilkoblet, bør strømmen beløbe sig til nogle 
få rnA.

Spørgsmålet er så blot, hvordan man skal 
tilkoble antenen, og her har jeg valgt at gøre 
det ved hjælp af en link, der er lagt midt på 
L, 3  (midtpunktet er jo L3’s kolde punkt). Man
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får plads til linken ved at lade afstanden mel
lem de to midterste vindinger være ca. 5 mm. 
Bruger man ECO’en som selvsvinger, skal 
linken lægges for enden af L2 (den kolde 
ende nærmest C2 6 ).

Linkens anden ende lægges om antenneaf
stemningens spole på et „passende" sted.

Ja, så vil jeg ønske læserne held og lykke 
med de kommende forsøg, og jeg skal med 
glæde forsøge at besvare eventuelle spørgs
mål om senderen.

NB.: Husk at alle de ubenyttede dioder 
skal lægges direkte til katode og ikke til jord!

Spoletabel.
Vindinger Diameter Viklehøjde 

L1 7 + 13 28 mm 16 mm
L 2 25 28 mm 18 mm
L 3 13 + 13 28 mm 2X9 mm

med 5 mm afst.
Alt med 0,4 mm tråd.

Præmie-konkurrencen!
Som bort omtalt i sidste nummer af OZ skulle der 

i denne måned afholdes en lille ..konkurrence**, der 
dog dækker et praktisk formål! Sagen er den, at det 
faktisk i praksis er kassereren umuligt at kontrollere 
de benyttede adresseringsplader så meget som on- 
skeligt. Derfor anmoder jeg herved alle EDR-med- 
lemmer om på et å b e n t  b r e v k o r t  ganske kort 
at give mig meddelelse om. hvorvidt den på det nye 
b 1 a medlemskort benyttede adresse m. m. er helt 
korrekt. Forhåbentlig er navn og adresse rigtig på 
de allerfleste plader, men jeg vil gerne have rettet 
eventuelle småfejl. — Jeg imodeser derfor inden 1. 
april en ganske kort meddelelse, som i de tilfælde, 
hvor adresseringspladen er rigtig, blot behover at 
lyde f. eks.: „OK“ 515, Kobenhavn. (515 betegner 
selvsagt medlemsnummeret!) — I andre tilfælde gi
ves kort oplysning om, hvad der skal rettes på pla
den. —

Imellem de indkomne „losninger4* trækkes der på 
det førstkommende mode i EDR’s forretningsudvalg 
lod om følgende gevinster:

2 stk. „Kortbølge Amatørens Haandbog 1950“.
2 stk. „Vejen til Sendetilladelsen" og
2 stk. Lærebog i Radioteknik II, med facitliste.

Løsningerne, der ikke må indeholde andre med
delelser til EDR (så udgår de automatisk af kon
kurrencen) sendes til:

O. Havn Eriksen, OZ3FL, Nykøbing Falster.

Stykliste.
St: Philips 150 Cl.
V1—V2—V3—V4: UBL21.
V7—V8: UYIN.
V5—V6: CF7.
Al Al: Dobbeltatbryder.
A3—A3: Enkelafbryder.
P: Polvender.

Sk.: Skalalampe 4V 100 mA.
U: Urdox 100 mA.

M: Ronette krystalmikrofon.
N: Nøgle.
SKI: 10 V 200 mA.
MA: Milliampéremeter, dreje-

spoleinstrument følsomhed f. 
eks. 10 mA.

O: Omskifter 1 dæk 2x5 stilln- 
ger, kun hveranden bruges. 

S1, S2 og S3: Shunte til milli- 
ampéremetret.

Dl: LF-drossel, 300—50012 50 raA. 
D2 LF-drossel, 50<] 200 mA.
D3: LF-drossel, 200 mA. Mod

stand mindst mulig.
L > 10 Hy.

D4: HF-drossel, se tekst.

D5: LF-drossel. 50 250—300
mA,

Cl: 200 pF var., se tekst.
C2: 500 pF var., se tekst.
C3: 100 pF keramisk.
C4: 5000 pF trolitul.
C5—C8—C9—C10: 0,1 μF Janko. 
C6—C7: 25 μF 25 V elektrolyt. 
Cll: 100 pF glimmer.
C12—C13: 1μF papirblok.
C14—C15: 10000 pF Janko lille 

model.
C16: 1000 pF glimmer.
C17: 5000 pF trolitul.
C18: 2X500 pF var., rigelig 

pladeafstand.
C19: 500—1000 pF glimmer.
C20: 4 μF papirblok.
C21: 0,5μF papirblok.
C22: 200 pF var., rigelig plade

afstand.
C23: 150 pF keramisk.
C24: 200 pF keramisk.
C25: 0,1 μF papir.
C26—C27: 2—4μF papirblok. 
C28—C29: 2x32 μF elektrolyt. 

320 volt.

CN: 25 pF keramisk i serie med 
trimmer 5—40 pF.

R1: 20 kOhm 1 W.
R2: 40 kOhm 1 W.
R3: 6 kOhm 3 W.
R4: 140 Ohm 1 W.
R5: 0,5 MOhm 1 W.
R6—R8: 4 kOhm 1 W.
R7: 0,5 MOhm potentiometer.
R9: 2 MOhm 1 W.
R10: 100 kOhm 1 W.
R11: 1200 Ohm 25 W.
R12: 0,25 MOhm 1 W.
R13: 200 kOhm 1 W.
R14: 50 kOhm 1 W.
R15: 0,25 MOhm 1 W.
R16: 200 kOhm 1 W.
R17: 25 kOhm 1 W.
R18: 4 kOhm 1 W.
R19: 400 Ohm 1 W.
R20: 7 kOhm 1 W.
R21: 1 kOhm 3 W.
R22: 2 kOhm 3 W.
R23: 15 kOhm 1 W.
R24: 5 kOhm 3 W.
R25: 65 n 5 W.
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Tre antenner.
af OZ7G. Gerhard Hansen.

OZ7G, der nu er fast tilknyttet OZ’s tek
niske stab, og som vi alle kender for hans 
store interesse for forsøg med forskellige 
antennetyper, fortæller her om tre antenner 
han i den sidste tid har arbejdet med.

TR

I det følgende beskrives tre antennetyper, 
hver til sit formål, som hver for sig har vist 
sig at virke godt i praksis og har været inter
essante at arbejde med. Den første er et forsøg 
på at fremstille en ,,all band“ antenne, der 
dels er let at tilkoble senderen dels giver no
genlunde ensartet stråling hele vejen rundt på 
de lavere bånd. Den anden er en retnings
antenne, en cubical Quad, som under 1950- 
DX-contest viste sig at virke særdeles godt, 
idet den på 28 MHz i løbet af 8 dage bragte 
forbindelse med 690 W- og VE stationer. En
delig viser den tredie en rundstråler med ho
risontalstråling for 144 MHz, der giver ca. 6 
db mere end en dipol hele vejen rundt, og som 
vil være behageligere end retningsantenne at 
arbejde med i ring-QSO’er inden for begræn
sede områder.

meter, og med indskudte afstemningskredse, 
vejrtæt indbyggede. Kredsene a skal afstem
mes til resonnans for 28 MHz og kredsen b for 
14 MHz. På 3,5 MHz vil en sådan lodret an
tenne virke som en kvartbølgeantenne (Mar- 
coni antenne), på 7 MHz som halvbølge, på 14 
som 2 halvbølger i fase, og på 28 som 2 halv
bølger med en helbølgeantenne skudt ind 
imellem. Tilkoblingen til antennens nederste 
ende kan ske over afstemningsled, men an
tennen bliver ikke let at arrangere i praksis.

Man må se sig om efter en anden type, og 
valget falder naturligt på en midtpunktfødet 
zepp. — En 20 meter midtpunktsfødet zepp 
bliver ret dårlig på 3,5, god på 7 og har på 
disse bånd et godt „gain“ hele vejen rundt, 
grundet på den ret store gunstige udstrålings
vinkel. På 28 MHz får strålingsdiagrammet 
uvægerligt et hul vinkelret på antenneretnin
gen, men rundstrålingsvirkningen er bedre 
end for en 20 meter zepp fødet i den ene ende, 
ligesom den er lidt bedre end en 10 meter lang 
alm. zepp, idet den midtpunktfødede zepp

A. En 3,5-7-14-28 
MHz-antenne.

De fleste amatører 
med interesse for DX- 
arbejdet har sikkert en 
gang imellem spurgt 
sig selv: er det muligt 
at sætte en antenne op, 
som på alle bånd giver 
god stråling hele vejen 
rundt. Svaret må bli
ve, at det kun er mu
ligt ved hjælp af en 
fritstående vertikalan
tenne, som bliver me
get vanskelig at kon
struere. Teoretisk mu
lig er en antennetype 
som i fig. 1, der består 
af en ca. 20 m høj me
talmast, delt i 4 styk
ker lidt mindre end 5
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med sine 2 antennedele i fase giver en forstær
ket virkning af strålingen i stor vinkel ud fra 
antenneretningen (bortset fra nullet vinkelret 
på retningen, som ikke kan undgås, men som 
bliver svagere bemærket). På 14 MHz får en 
20 meter midtpunktfødet zepp en noget stær
kere udstråling vinkelret på antenneretningen 
end en 10 meter zepp eller halvbølge dipol.

Med den tendens, der i øjeblikket hersker 
m. h. t. DX-forholdene på båndene, hvor 28 
MHz kun sporadisk er åbent, hvor 14 MHz 
mere og mere bliver et dagbånd på DX, og 
hvor såvel 7 som 3,5 MHz bliver bedre og 
bedre som DX-bånd, vil det være af interesse 
at få „fuld kraft“ også på 3,5 MHz. En 40 me
ter midtpunktfødet zepp vil derfor som „all
round" antenne hurtigt blive foretrukket. 
Dens værste fejl er faktisk, at den desværre 
kræver god plads, men dens udstrålingsfor
hold er gode.

På 3,5 MHz virker antennen som en halv- 
bølgeantenne med en stråling, der — om end 
bedst vinkelret på antenneretningen — er god 
hele vejen rundt. På 7 MHz giver antennen en 
noget forøget stråling vinkelret på antennen. 
På 14 MHz får vi et nul vinkelret på antennen, 
men det er skarpt beliggende og strålingen er 
god få grader fra det og i øvrigt hele vejen 
rundt. På 28 MHz er forholdene lidt indvik
lede: der er et nul vinkelret på antennen og ca. 
30 grader til hver side for den vinkelrette, men 
ellers er strålingen god i de øvrige retninger, 
ret god over antennens ender (hvor strålingen 
er vertikalt polariseret) og bedst i ca. 30 gra
der på antenneretningen.

Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde 
med antenner, der let kan kobles til senderens 
udgangskreds, d. v. s. med induktiv kobling 
ved hjælp af en passende spole. Collins-filtre, 
Fuchs-kredse og serie- eller parallelafstemte 
antennekredse, der linkkobles til senderspo
len, er ganske interessante at arbejde med, 
men de giver let anledning til tab og tager tid 
at indstille, og de kræver en hel del kompo
nenter, som faktisk kan undværes, såfremt 
antennen kan bringes til at virke med en uaf
stemt dobbeltfeeder, der lige kan kobles in
duktivt til senderspolen. Til en 40 meter midt
punktfødet zepp ville en uafstemt feeder og
så være at foretrække, når antennen skal vir
ke på alle bånd, idet en feeder i de fleste til
fælde vil blive lang og i afstemt tilstand dels 
vil give ejendommelige tilpasningsforhold og 
kun kan kobles med et dobbelt Collinsfilter, 
dels vil få meget kraftige stående bølger.

I en gammel „Antenna Handbook" har 
W5FDQ beskrevet en tobåndsantenne (for

14—28 MHz eller 7—14 MHz afh. af læng
derne), der arbejder perfekt med en uafstemt 
600 ohm feeder, idet antennen er forsynet med 
en åben dobbeltledning (matching stub) på 
ca. 400 ohm, henholdsvis ½ eller 1 bølge
længde lang, med den uafstemte feeder koblet 
til et punkt, der ligger 1/3 af stublængden fra 
antennens midtpunkt. I OZ for maj 1949 har 
jeg angivet en ændring af denne antennetype 
til en „extended zepp“, der som 2-båndsan- 
tenne er fortrinlig som DX. contest-antenne, 
idet den på det høje bånd kan forsynes med 
reflektorer og herved giver ca. 8 db mere end 
en halvbølgeantenne i retningen vinkelret på 
antenneretningen.

Et tilsvarende system er let og enkelt at 
indrette på en 40 meter midtpunktfødet zepp, 
og dette system blev derfor benyttet. Det vi
ser sig, at systemet med passende modifikatio
ner kan benyttes på alle bånd fra 3,5 til 28 
MHz således, at de stående bølger på feederen 
kan holdes lavt, og således, at induktiv kob
ling til senderspolen uden vanskelighed kan 
benyttes på alle bånd.

Antenne- og stub samt fødeledning ses af 
fig. 2. På 3,5 MHz består antennen af 2 dele, 
der hver er en kvart bølgelængde lang, samt 
af en åben dobbeltledning, der også er en kvart 
bølgelængde lang. Afstanden fra A over B- 
C-D til E bliver en halv bølgelængde, og af
standen mellem A og E deles af B-C-D i 4 lige 
store dele. Antennen er trukket af 2 mm glat 
tråd, godt isoleret for enderne og med en en
kelt lang isolator på midten. Stub’en er lige
ledes af 2 mm glat kobbertråd med 10 cm 
spredere, lavet af plastic-strimler, og med 
ca. 500 ohm impedans. Afstanden er ganske 
ukritisk, men i praksis betaler det sig ikke at 
gå under de 10 cm. Enderne af den åbne stub 
er isoleret godt og er fæstnet isoleret til et fast 
punkt, således at stub’en så vidt muligt går 
vinkelret ned fra antennen.

På 3,5 MHz er trediedelspunktet for halv
bølgen A-B-C-D-E et sted, der ligger 1/3 fra 
punktet C over afstanden C-D-E. Her i dette
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punkt er impedansen ca. 600 ohm, og en alm. 
feeder, fremstillet af 2 mm kobbertråd med 10 
cm spredere vil — koblet til de to ensliggende 
punkter F på stub’en — blive omtrentlig uden 
stående bølger, d.v.s. kan gøres så lang man 
ønsker og kan kobles induktivt ind til sender
spolen med en passende spole.

På 7 MHz er A-B-C-D-E- en hel bølge
længde lang. Der bliver spænding i A C og E 
og strømbug i B og D; men F er stadig tredie- 
delspunktet mellem en strømbug og spænding. 
Tilkoblingen i F passer stadig for den uaf
stemte 600 ohm feeder, der derfor kan være af 
samme ukritiske længde som for 3,5 MHz og 
kan kobles induktivt til senderspolen.

På 14 MHz er A-B-C-D-E 2 bølgelængder 
lang, spænding i A-B-C-D-E og strøm imel
lem, men F er stadig et trediedelspunkt, hvor 
den uafstemte feeder kan kobles til. På 28 
MHz bliver der 4 bølgelængder mellem A og 
E, d. v. s. 8 halvbølger med 8 spændingsknu
der. F er stadig et trediedelspunkt, hvor den 
uafstemte feeder kan kobles til.

Det hele passer! — d. v. s., gør det nu også 
det? Der er jo noget med, at den fysiske an
tennelængde ikke svarer til den teoretiske, og 
at forkortningsfaktoren er ca. dobbelt så stor 
for en halvbølgeantenne som for en helbølge- 
antenne, og jo mindre, jo flere bølgelængder 
antennen er lang. En lille beregning vil vise, 
at den teoretiske antennelængde for 3,5 MHz 
er 42,86 m, og for 3,6 MHz er 41,67, medens de 
fleste ved, at en 40 meter lang antenne virker 
fint på hele 3,5 MHz-båndet, d.v.s. med ca. 5% 
forkortning. I Archiv flir Kurzwellentechnik 
und Messkunde findes angivet følgende vær
dier for henholdsvis fysisk halvbølgelængde, 
helbølgelængde, 2 og 4 bølgelængder for 3,5- 
7-14-28 MHz, hvoraf kan ses, at den bedste 
antennelængde ikke kan være ens for alle 
bånd i en 40 meter midtpunktfødet zepp som 
den ovenfor skitserede. Der angives følgende 
for alm. 2—3 mm antennetråd:

Der må med andre ord findes et kompromis, 
hvis den uafstemte feeder i praksis skal kunne 
virke på alle bånd med fornødent minimum af 
stående bølger, men dette er slet ikke særlig 
svært at klare. Man må indstille sig på at 
vælge et af de høje bånd, f. eks. 14 MHz, som 
favoritbånd og passe antennen til på dette 
bånd, så den uafstemte feeder virkelig bliver 
„flad“. Dette gøres ved at vælge antennen lidt 
rigelig lang, f. eks. 41,45 meter, samt ved at 
gøre den åbne stub 21,0 meter lang. Målene 
bliver som vist i fig. 2, og yderligere kan man 
med et gitterdyk-meter finde og ændre læng
den af den åbne stub, så antennesystemets re- 
sonnanspunkt kommer til at ligge, hvor man 
ønsker, f. eks. på 14,1 MHz. Det er faktisk let 
at finde antennens forskellige resonnanspunk- 
ter på alle bånd fra 3,5 til 28 MHz, når den 
uafstemte feeder afsluttes med en 600 ohm 
kulmodstand med en lille koblingsspole i serie, 
hvortil gitterdykmetret kan kobles. Desuden 
vil man finde nogle resonnanspunkter, der 
ligger helt ved siden af, og som skyldes den 
„uafstemte“ feeder, der nu optræder som af
stemningssystem i det samlede antennesy
stem. De længder, der er opgivet i fig. 2 sva
rer nøje til min antennes. Den hænger frit i 
24 meters højde mellem en skorsten og en 
afbarduneret stålmast i retning NNØ-SSV.

Skulle det vise sig, at matching-stub’ens 
længde skal reguleres betydeligt fra de her 
angivne mål, er det nødvendigt at ofre tid 
på at flytte tilkoblingspunktet for den uaf
stemte feeder, idet denne stadig skal være an
bragt 13,8 meter fra nederste åbne ende af 
stub’en. Er antennen afstemt i længde til 14,1 
MHz, vil den også passe på 28 og 7 MHz-bån
det, og på 3,5 MHz vil der være en lille fejl, 
der dog er betydningsløs, og som kan klares 
ved en smule skæv afstemning i senderens ud
gangskreds.

Der må sluttelig gøres opmærksom på en 
lille gene ved antennen. Da den er en type, der 
arbejder på en række harmoniske frekvenser, 
vil den kunne udstråle alle disse, hvis de fin
des i senderens udgangskreds. Rent bortset fra, 
at alle antenner, der ikke er halvbølgeanten- 
ner, har denne fejl, vil virkningen blive mere 
udtalt her, hvor der ikke anvendes antenne
afstemningsled (Collinsfiltret spærrer dog 
ikke lavere harmoniske!), hvorfor man ikke 
bør benytte en sender med udgangsrøret som 
fordoblertrin på 28MHz på frekvenser, der fal
der udenfor 28,0—28,8 MHz. Virker udgangs
trinnet som PA er de harmoniske uden styrke 
af betydning.
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42,86
—»—

7,0
7,2 1 λ 41,79

40,63
42,86

14,0
14,4 2 λ 42,32
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42,86

28,0
28,8 4 λ 42,54

41,35
42,86
— »—



som i saa tilfælde bliver ca. 1 meter lang. Lige
ledes kan man udmærket benytte en enkelt 
vinding (af lidt sværere tråd. f. eks. 3 mm) i 
reflektoren, idet forsøg med antennen har 
vist. at de to vindinger kan forbindes som en 
dobbelttråd med en enkelt stub med samme 
resultat som det, der opnås ved at forsyne sy
stemet med 2 stubs eller med en enkelt læn
gere over 2 gennemgående vindinger. Reflek
toren afstemmes bedst ved hjælp af en felt
styrkemåler og er ret kritisk.

Fig. 4.

Sidelængden i antennen er 1/4 bølgelængde, 
og i reflektoren ca. 5% længere. En vinding — 
helt rundt — i antennerammen kommer der
for til at bestå af to halvbølgeantenner, hvis 
ender på Vs bølgelængdes længde er bukket 
vinkelret og forbundet fuldstændigt til hinan
den. De to antennedele følges derfor ad i nøj
agtig fase, men de ligger for tæt ved hinanden 
til at give maksimal effekt ud fra beliggen
heden i feltet (maks. afstand er ca. 0,7 bølge
længder med ca. 5 db forstærkning). Her lig
ger de fysisk set i mindre end 1/4 bølgelængdes 
afstand, men den hårde tilkobling mellem dem 
må formentlig bevirke, at de sammen giver 
nogen forstærkning og har tendens til at give 
udstråling vinkelret på rammens plan. Anten
nens to rammer er viklet med 2 mm tråd, der 
er isoleret med plexiglas (se skitsen fig 3). 
Rammernes stativ er fyrretræskors, anbragt 
med stivere af fladjern på en 2 m lang træ
bom, der sidder på en drejelig mast. Målene 
bør følges nøje, specielt for vindingslængder
nes vedkommende.

B. En Cubical QUAD-antenne.
Denne ejendommelige antenne har sine til

hængere og sine modstandere, men faktum vi
ser, at den i praksis er lige så god som en 4 
element retningsantenne, samtidig med at den 
på grundlag af forsøg kan ses at have en me
get flad udstrålingsvinkel. Min gamle 4 el. 
beam på 28 MHz og den her beskrevne Quad 
har ved gentagne forsøg over lange DX-di- 
stancer sammen med OZ7UU og andre vist 
ganske samme S-rapporter og har altid — når 
28 MHz-båndet lige var åbnet — kunnet slå 
igennem, hvilket må skyldes, at den har en 
meget flad udstrålingsvinkel. Samtidig er dens 
feeder - en 300 ohm amphenol-dobbeltledning
— helt „flad“. Antennesystemet består af to 
kvadratiske trådrammer med 2 vindinger i 
hver, den ene ramme er antenne og den an
den er reflektor, placeret 0,2 bølgelængder bag 
antennerammen. Faktisk kan reflektoren godt 
bestå af en enkelt vinding i stedet for 2, og 
antennen for så vidt også; men for antennens 
vedkommende bliver tilpasningsmodstanden i 
så tilfælde ca. 1500 ohm, hvilket ikke er hel
digt. Med 2 vindinger i antennen og med en 
passende afstand og trådtykkelse bliver tilpas
ningsmodstanden meget nær 300 ohm.

Reflektoren afstemmes i visse amerikanske 
konstruktioner ved hjælp af en variabel kon
densator over en kort lukket stub, men dette 
er ikke særlig heldigt i vort klima. Man kan 
udmærket nøjes med at afstemme stublæng
den. Her i denne konstruktion er anvendt 2 
stubs, som fig. 3 viser, nærmest et eksperi
ment, idet man kan klare sig med en enkelt,
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Antennens udstrålingsdiagram ses af fig. 4, 
idet diagrammet er indtegnet i et s-grads-sy- 
stem. Den fuldt optrukne kurve viser Quad- 
antennens diagram, medens den svage kurve 
viser en tilsvarende 4 element antennes dia
gram. Man vil finde, at formen for begge er 
lidt anderledes end de, man ofte ser, hvilket 
skyldes brugen af s-grader som mål (med G 
db mellem hver grad). Det ses, at Quad har 
en bredere „næse“ end en 4 el. antenne, og at 
dens bagstråling har en ejendommelig fiske- 
haleform.

Antennerne var begge konstrueret til op
timum 28,3 MHz og er begge målt ved denne 
frekvens. At Quad trods sit bredere udstrå
lingsdiagram i horisontalplanet giver fint re
sultat i styrke på DX må skyldes, at udstrå
lingen i vertikalplanet må være fladere end 
en 4 el. beams, foranlediget ved effekten af 
rammeviklingerne, der virker som retnings
antenner i sig selv. Cubical Quad er en ejen
dommelig antenne at arbejde med, men den 
er interessant. Desværre er 28 MHz-båndet 
stærkt på retur. Quad-antennen fylder ikke 
meget på 28 MHz, og den kan faktisk godt 
bygges til 14 MHz, ved fordobling af alle læng
demål.

C. 145 MHz rundstråler.
Når 145 MHz-båndet, 2 meter båndet, skal 

benyttes som „sludrebånd“, og det var jo me
ningen, idet der skal mange i gang, hvis vi 
virkelig skal med i 2-meter arbejdet, må en 
rundstrålings-antenne med et nogenlunde 
godt „gain“ og flad udstråling være en anbe
falelsesværdig antennetype. I Australien be
nyttes disse antenner, og i VK’s Amateur 
Radio, nov. 1950, beskriver VK3WI en sådan 
antenne, der er let at lave, og som giver ca. 
6 db forstærkning med stråling helt rundt i 
et omtrentlig cirkelrundt diagram.

Antennen består af 4 foldede dipoler, der 
indbyrdes er koblet sammen med passende 
længder af 300 ohm amphenol dobbeltledning. 
Fig. 5 viser konstruktionen lagt fladt ud i sam

me plan med alle mål. Jeg har bygget min 
forsøgsantenne af 5 mm kobbertråd i de fol
dede dipoler og med alm. 300 ohm twinline 
som mellemled og feeder. Alle afstande er an
givet i cm i figuren, og disse skal holdes nøj
agtigt. Fra feedertilkoblingspunktet er anten
nerne mrk. 1—2—3—4, og de fire antenner 
skal placeres således, at henholdsvis 1 og 3, 
og 2 og 4 flyttes sammen, medens de to her
ved dannede kors (idet hver foldet dipol na
turligvis skal ligge isoleret i forhold til nabo
en) placeres lodret over hinanden i den lange 
mellemlednings afstand. Yderligere skal an
tenne 1 og 3 ligge i samme lodrette plan, me
dens 2 og 4 skal drejes samme vej,  90 grader 
ud fra 1—3. Fig. 6 viser princippet.

Forsøgsantennen er anbragt på en lodret 
fyrrepind, og dipolerne er skruet fast i små 
holdere af plexiglas. Antennen har sit mak
simum ved 145 MHz med de angivne mål, 
og feederen er uden stående bølger. Det vil 
ses, at tilpasningsledningerne mellem 1—2 
henholdsvis 3—4 er 1/4 bølgelængde lange, 
samt at afstanden mellem 2 og 3 er % bølge
længde forkortet for de tre ledningers ved
kommende med dobbeltledningens faktor, 0,8.

Rent konstruktivt har jeg foldet dipolerne 
sådan, at afstanden mellem 5 mm kobbertrå
dene er ca 2 cm. Længderne gælder for hver 
halvdel, incl. ombøjningen.

Ret mange forsøgsrapporter findes endnu 
ikke, men antennen synes at give, hvad den 
er angivet til at formå i VK3WI’s beskrivelse.

Der er stadig pirater i luften!
Mandag den 12. februar 1951 var der en station, 

der kaldte CQ på 80 m med kaldesignalet OZ1KM; 
dette er min svends kaldesignal. Vi sad begge på 
værkstedet, men inden vi fik grejet rigget til, var 
piraten forduftet fra båndet.

Vi vil meget indstændigt anmode vedkommende om 
at lade være at benytte vore kaldesignaler; vi har 
en lille anelse om, hvorfra det kommer; lad os blive 
fri for det pjat, se hellere at få papirerne i orden, 
det er da ikke så besværligt, og det er den eneste 
rigtige vej.

Nu håber vi, at dette ses af rette vedkommende, 
og håber så, at han skammes over den ufine og 
ukollegiale opførsel.

73 _ OZ1SH og OZ1KM.

OZ2NU har fået følgende certifikater:
W. A. C., tildelt 14. oktober 1947 (20 m).
W. B. E., tildelt 4. marts 1949.
F. O. C., tildelt marts 1948.
S. S. A., tildelt september 1950.
Endvidere har 2NU 6. november 1950 modtaget 

manglende QSL fra Australien for W. A. C. på 40 
meter og mangler kun kort fra VK for W. A. C. 
oå 80 meter.
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Hvorledes indstilles et stabilisatorrør korrekt?
I enhver velbygget sender og modtager an

vendes til stadighed stabilisatorrør. Ikke alle 
er fuldt fortrolige med indstillingen af et sta
bilisatorrør på dets rette arbejdspunkt, og er 
som følge heraf noget forbavsede, når røret 
ikke tænder. I det følgende skal problemet 
derfor behandles kort, og nogle få eksempler 
anføres.

I almindelighed er rørene forsynet med en 
påskrift om den stabiliserede spænding og den 
maksimale strøm, røret må føre, undertiden 
fører røret dog kun en typebetegnelse, og 
så må man i det pågældende firmas data
blade finde dets arbejdsdata.

Eksempel:
280/40 er 280 volt og 40 mA 
150/15 er 150 volt og 15 mA

Den spændingskilde, der skal forsyne røret 
og forbrugeren med strøm, skal altid have en 
spænding, der ligger 50 % højere end rørets 
arbejdsspænding, for at man kan være sikker 
på, at det kan tænde.

Eksempel:
For type 280/40 må der være 420 volt 
For type 150/30 må der være 225 volt

Eps

R

Es
IL
Ib

den til rådighed værende anode
spænding.
begrænsermodstand mellem Eps og 
stabilisatorrøret, 
den stabiliserede spænding, 
strømmen gennem stabilisatorrøret, 
forbrugerens strøm.

Hvordan ser nu dette ud i praksis?
Lad os forestille os, at tre skærmgitre og en 

anode får deres spænding i stabiliseret til
stand fra Es (se figuren). Gennem R går såvel 
strømmen gennem stabilisatorrøret IL som 
belastningsstrømmen Ib. Spændingsfaldet 
over R skal være Eps -i- Es, og modstanden 
beregnes da som

Her kender vi allerede den gunstige værdi 
for IL.

Der bliver tre tilfælde at betragte:

I: Varierende belastning.
Lad os antage, at vor belastning varierer 

mellem Ibminimum og Ibmaksimum. Spæn
dingsfaldet over R ville herved ændre sig, 
men nu begynder stabilisatorrøret at arbejde. 
Når belastningen mindskes, altså herved og
så spændingsfaldet over R, så trækker sam
tidig stabilisatorrøret mere strøm, og netop 
så meget mere, som belastningsstrdmmen er 
faldet.

I dette tilfælde kan vi beregne R således:
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Forekommer det, at belastningen bliver 
koblet helt fra, da bliver Ibmin. lig nul, og vi 
får da for R:

Hvis til den anden yderlighed Ib vokser så 
meget, at den bliver lig ILmax., så slukker 
røret, og vi får da en spændingsfald over R, 
som sænker Es til et niveau, hvor spændingen 
ikke mere er stabiliseret.

Ved formindskelse af belastningen, vil røret 
brænde kraftigere; kommer IL herved over 
den for røret maksimalt foreskrevne katode
strøm, må der vælges et større rør.

Eksempler:
a. 5 mA variation ved 150 volt: et rør af 

typen 150/15 er passende.
b. 20 mA variation ved 150 volt: et rør af

typen 150/30 er passende.

II: Varierende anodespænding, konstant
belastning.
Her er forholdet anderledes; vi benytter 

ikke længere ILmax. som basis, da Eps kan 
blive højere, men dermiod:

Kender vi den største forekommende værdi 
for Eps, kan vi også beregne R således:



III: Varierende anodespænding, varierende 
belastning.
I praksis forekommer almindeligvis en 

blanding af I og II, og derfor benytter vi som 
formel for R:

Den højst tilladte værdi for IL må ikke 
overskrides, idet levetiden for røret da for
mindskes. Større stabisatorrør såsom 280/40 
bliver ved fuld IL godt varme; små typer an
tager kun mindre temperaturforhøjelser.

To eller flere rør kan kobles i serie, og man 
kan da frembringe to eller flere stabiliserede 
spændinger, men den totale belastningsfor
andring må være mindre end ILmax. Et eks
empel er 280/40, der afgiver 4 X 70 volt sta
biliseret. En ændring på 10 % i Eps reduceres 
til 0,1 %. Hvis en af glimstrækningerne i et 
rør af denne type ikke vil tænde, forbinder 
man denne del over en modstand på 0,1 a 0,5 
Mohm til Eps, og så skulle sagen være i orden.

Forbind aldrig to stabilisatorrør i parallel. 
Der er nemlig aldrig to, der er ens. Selv med 
en forskel i tændspænding på 0,01 volt, kan 
der opstå kipspændinger.

Til slut endnu et enkelt eksempel. En oscil
lators anodespænding og et PA-trins skærm- 
gitterspænding skal stabiliseres på 150 volt. 
Eps afgiver i middel en spænding på 280 volt, 
men kan svinge mellem 260 og 300 volt. Be
lastningen er 14 mA. Det hertil egnede rør 
er 150/20 (analogt med 150C1). Den nødven
dige formodstand er:

(husk at diminsionere denne modstand rig
tigt; her skal den være på (Ib -j- ILmax) 2.R
— (0,014 + 0,02) 2 . 4400 = 5,1 watt, altså 
vælges en 5 watt modstand.)

Med disse praktiske oplysninger håber jeg 
at have lettet indstillingen af stabilisatorrør 
til deres rette arbejdspunkter, enten det nu 
er i en TX, en VFO eller en RX.

OZ-DR 064.

Oversat fra CQ, hvori ON4LJ havde bragt 
en oversættelse af artiklen i QRV, skrevet af 
DL3GL.

Kortbølgematematik.
I det norske „AMATØR RADIO“ har vi fundet 

følgende ligninger:
Ham + yl = - DX 
Ham - yl = + DX 
Ham + DX = - yl 

Den art matematik må selv „ikke polytter* kunne 
fatte. TB

Fra REF har vi modtaget følgende:
VHF — UHF Test CW-Fone.
Dato og tid: Lørdag 7/4/1951 fra 1200 til 

2400 GMT.
Søndag 8/4/1951 fra 0000 til 
2400 GMT.

Opkald: CQ R.E.F. de....................; de franske
stationer tilføjer deres afdelingsnummer og 
de svejtsiske stationer de to bogstaver, der til
kendegiver deres kanton.

Kontrolgrupper: Ved CW sendes RST rap
porten efterfulgt af QSO numret, idet første 
QSO er 001. Ved Fone sendes RS rapporten 
efterfulgt af QSO numret.

Alle udenlandske stationer sender QSL kort 
til REF’s Contest Manager, 72 rue Marceau, 
MONTREUIL (Seine), Frankrig.

OBS: For at lette forbindelserne bør føl
gende tidspunkter så vidt muligt overholdes:

a) 72 MC kl. 0-3-6- 9-12-15-18-21 GMT.
144 MC kl. 1-4-7-10-13-16-19-22 GMT.
435 MC kl. 2-5-8-11-14-17-20-23 GMT.

b) opkaldsretninger:
Fra hel til et kvarter over: NØ, Ø Luxem

bourg, Belgien, Holland, Danmark, Tysk
land, Sverige, Norge og Finland.
Fra et kvarter over til halv: N, NV, V, Eng
land og Irland.
Fra halv til kvart i: Paris, Midtf rankrig,
Ly on og Svejts.
Fra kvart i til hel: SØ, S, SV, Nordafrika, 
Italien, Spanien og Portugal.

Arrangementskalender
6. april kl. 20: „ESB-transmission“ med de- 

demonstration. OZ7T. Bulowsvej 34.
25. maj kl. 20. Lokale bekendtgøres senere. 

Emne: Philips måleapparater (deriblandt os- 
cillografen) forklaret og demonstreret af en 
af firmaets måleeksperter.

Udover disse foredrag, hvortil EDR’s fore
dragsudvalg har skaffet talere, arrangerer 
Tekn. Inst. R. For. følgende foredrag, hvortil 
EDR,s medlemmer også er velkomne.

16. marts kl. 20. Bulowsvej 34. Foredrag om 
grammofonværker ved hr. ing. Riis fra Del- 
phon.

20. april kl. 20. Bulowsvej 34. Foredrag om 
LF-forstærkere. Foredragsholder ikke be
stemt endnu.

4. maj kl. 20. Bulowsvej 34 (ændres evt.). 
Foredrag om elektrolyse med demonstratio
ner ved laborantforeningen i København.

Alle meddelelser til kalenderen bedes sendt 
til OZ2KG, Oscar Hansen, Kochsgade 73, 
Odense.
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DX-jægeren
v. OZ7BG.

Ak, ja. Det skulle altså ikke gå, som jeg 
i sidste måned tillod mig at håbe. Forholdene 
under ARRL’s contest var mildest talt elen
dige, hvis man ikke havde de meget store 
antenneanlæg. Situationen er efter første om
gang således, at OZ4H fører i cw-afdelingen, 
mens der vist ikke kan være tale om andre 
end OZ7TS i fone. 7TS hørtes nok så muntert 
arbejdende W’s på stribe søndag morgen på 
80 meter, så sent som kl. 8 DNT, mens 7SM, 
som vi ellers havde regnet med, i stedet gik
i biografen og så „Manden uden hemninger“. 
14 mc. hår enkelte aftener vist tegn på op
vågnen, men er så døet hen igen.

Hvad:
OZ8BB meddeler som svar på sidste måneds 

henvendelse, at han har et QSL fra M1B som 
svar på en lytterrapport i 1948 ! ! ! Hvordan 
camouflerer man et QSL som en lytterrap
port? Se desuden QTH’en nedenfor.

OZ5BW hører til de få heldige, der har et 
QSL fra San Marino. Dog ikke M1B, men 
M1A, der nu desværre er indtrådt i „Silent 
Keys“. 5BW har i februar haft VT1AB 14300, 
og foreslår adskilte fone og CW lister i OZ. 
Jeg vil gerne have jeres mening om dette 
spørgsmål!

OZ7PH sender en liste med en masse fine 
prefixes, men der mangler kaldesignaler og 
frekvenser, så pse det med næste gang ob. 
UD6AH er wkd. på 14200 fone.

OZ7SM duperer med VP7NM 14300, VS7BR 
14362, VT1AB 14350, VS1AX 14325, ZC4MD 
14155, AP2N 14232, KR6AF 14155, PK4DA 
14170 (ESB) og EL2P 14350. Herb ønsker, at 
Teknisk Stab vil undersøge muligheden for 
at konstruere en spærrekreds for 14 mc., der 
kun udelukker I, EA, CT og F stationer. Det 
kunne sandelig også tiltrænges.

OZ3Y har VK9QK på New Guinea 14090, 
samt en del W’s på 3,5 mc. CW. Hans vil 
til at lægge sig efter WAE. (Det er slet ikke 
nemt, — 7BG).

OZ7HW fortæller, at OZ4SD har haft 
KP4VU på 3,5 mc. CW. Det er måske ikke 
så opsigtsvækkende, men hør her: Input hos 
4SD var 5 W. fem watts ! !, fb om. 7HW har 
selv brugt nøglen til ZS5Z 7015, og nogle 4X4, 
FA og ZC4 på 7 mc.

OZ7BA fik også 3A2AB i Monaco, samt 
VT1AC og ZC6UNU, der er dansker og tele
grafist i UN i Palæstina. Også den tidligere

nævnte PX2MU. Før jeg ser et QSL fra en 
PX sletter jeg ikke spørgsmålstegnet ob.

OZ7BG har ind imellem fortvivlede jagter 
efter nye points til WAE fået VP6SD 14280 
fone, KW6AR 14094. CS3AA 14002, KL7PJ 
og XYL KL7YG 14065. VS’s 1AG 14093. 1DU 
14060, 2AA 14050. JA2KW 14020, VU2BC 
14005, HZ1AB 14059. VT1AF 14080 og 
ZC6UNU 14040. Der er desuden hørt KC6WC, 
men med den utrolige hensynsløshed, der vises 
fra visse sydeuropæiske landes amatører, er 
det komplet umuligt at få QSO med en så 
sjælden DX. Læs forresten DL4FS (3A2AB)’s 
artikel i februar 1951 QST om hans tur til 
Monaco.

Det var dejligt med alle de breve til denne 
måned, og hvis antallet af breve er propor
tionalt med båndforholdene, bliver det en fin 
side til sommer.

Hvor:
EL2P c/o P.A.A. Roberts Field, Liberia.
FQ8AC Box 175. Bangui. Fr. Equatorial

Africa.
KW6AR KW6AR, Wake Island, Central 

Pacific.
M1B Mario Graziani, Piazza della Stra-

done, Republica di San Marino, 
Italia. (Good luck, boys).

VP6SD Box 252, Barbados, B. W. I.
VP7NM Box 362, Nassau, Bahamas.
VT1AB Box 54, Kuwait, Persian Gulf.
VT1AC — — —
VT1AF — — —
ZC4FT QSL via RSGB.

For at sikre, at listen over lande og zoner 
giver et nogenlunde korrekt billede af stillin
gen, indfører vi fra og med dette nr. den 
regel, at hvis man er opført i listen, skal tal
lene rettes eller bekræftes mindst hver tredie 
måned. I modsat fald vil den pågældende 
blive udeladt af listen. Juni OZ bliver altså 
sidste frist i denne omgang.

Minimumsbetingelse for optagelse i listen 
er 50 lande og 15 zoner wrkd. Tallene skal 
korrigeres eller bekræftes mindst een gang 
hver tredie måned. Stof til DX-Jægeren til 
OZ7BG, Huldbergs Allé 8, Søborg.

73 cu. Erik.

Fra FNs informationskontor har vi modtaget:
„As from Friday, 16 February, the relay frequen- 

cy for the Danish news at 1945 GMT will be chan- 
ged to a lower one than that recently used. The 
new relay station is WWF-46, 44,20 meters or 6,787 
kilocycles, which replaces WWH-53, 22,27 meters or 
13,470 kilocycles“.
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Lande og zoner.

Call Lande Zoner
wrkd. bekr. wrkd. bekr.

OZ7CC 176 140 39 39
OZ7EU 175 155 39 39
OZ7G 158 114 38 38
OZ1W 151 122 39 39
OZ3Y 149 118 39 39
OZ2NU 147 107 35
OZ7BG 140 82 37 34
OZ7SS 139
OZ7SN 123 106 38
OZ5BW * 107 97 36 34
OZ7SM * 106 85 35 31
OZ5XY 103 83
OZ2N 103 36
OZ8U 92 75
OZ4KX 90 34
OZ9O 58 18
OZ7HT 50 17

* Kun fone.

Fra foredragsudvalget.
På grund af 7 Ts rejse i udlandet er foredraget 

om ESB-transmission den 2. marts henlagt til den
6. april i B ü l o w v e j  3 4.

SM7HZ har talt den 2. marts i stedet for 6. april.
P. u. v.: OZ6EP.

Forudsigelser.
Desværre kunne jeg på grund af manglende 

materialer ikke beregne forholdene for marts, 
men her er altså for april, og der er sket 
store forandringer i forholdene siden sidst.

På 28 Mhz båndet er det eneste, man med 
nogenlunde sikkerhed kan vente at finde, ZS. 
For nogle andre distancers vedkommende 
kommer maksimalfrekvensen op på ca. 26 
Mhz til de angivne tider, og det kan ske, hvis 
forholdene bliver en lille smule anderledes 
end ventet, at 28 Mhz båndet kan åbne for 
disse distancer.

14 Mhz båndet vil være åbent for forbin
delser med hele kloden hele døgnet med und
tagelse af morgentimerne. Hvad 7 Mhz bån
det angår, ser det ud, som man skulle kunne 
lave masser af dx her, det er også teoretisk 
muligt, hvis man har effekt nok, men der gør 
sig det forhold gældende (og det gælder i al
mindelighed og ikke blot for 7 Mhz), at radio
bølgerne vil dæmpes desto mere jo længere 
under maximalfrekvensen (den højeste bru
gelige frekvens) de er.

Det vil altså sige, at når 14 Mhz båndet 
er åbent vil 7 Mhz være mindre godt og man 
kan altså se, hvornår 7 Mhz er bedst egnet 
til dx-arbejde ved at undersøge, hvornår 14 
Mhz båndet er lukket.

73 — OZ7HW.

A P R I L  1951

Rute Afst. Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MHz

Call Mm Grader 
fra nord DNT DNT DNT

W2 6 295 — 1130—0100 Hele døgnet

W6 8,5 320 — 1400-0100 og (0100-0900)

YV 8,5 265 25.5 MIIz 1400 — 2000 0730-0300
CP 11 250 27 MHz 1400—2000 0630—0300 »

SU 3,2 144 26 MHz 1200—1600 0500—0100 »

ZS 9 170 1100—1830 0500—0300 »

VU 7 102 26 MHz 1000—1600 0300—0100 !

VK6 13,5 90 — 0900 -1700 og 2300-0130 
(0500—0900)

*

J.UAo 8 40 — 0400—1700 og 2200 
(2200-0400)

*>

ZL 18 48 — 1900—1000 »

ZL 22 228 — 0300—2100

OX 3.2 — 0900—2300og (2300-0100) »
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Lollands afdeling:
afholder selskabelig samvær på ..Byfoged 
gaarden“ i Maribo

SØNDAG DEN 15. APRIL KL. 15.00

Der vil blive vist nogle amrk. tonefilm, 
bl. a. om radioror, fra RCA-fabrikerne, også 
et par film som damerne og evt. bornene 
kan have glæde af. — Kaffebord og diskussion 
om afdelingens fremtidige arbejde. — Bytte
marked over medbragt materiel evt. auktion. 
Tag hele familien og venner med. Amatører 
fra andre afdelinger indbydes — specielt fra 
Falster.

Anmeld, venligst deltagelse senest den 10. 
april til undertegnede pr. kort, evt. telefon, 
af hensyn til lokalet.

Vel modt i Maribo den 15. april.

På afdelingens vegne:

Aage Paaske, Maribo. Tlf. 543 X
Danske Hams.

OZ3NN — bogtrykker N. Nielsen. Randers — fyl
der (hvad sikkert vil forbavse de, der kender ham) 
60 år den 10. april. Da 3NN’s debut som kortbølge
amatør ligger en del år tilbage, kan jeg ikke huske 
årstallet, men da hans medlemsnummer er 285, vil 
jeg skyde på, at det ligger omkring 1928—29. Det 
var dengang, da man ikke kunne hente viden ang. 
de korte bølger ved at slå op i en håndbog eller 
henvende sig til en nærboende kammerat med bedre 
viden — og dog: vi havde jo dog Gunnar Bramslev 
og Gerhard Hansen: „Kortbølgetelegrafi og tele- 
foni“, den blev benyttet, så den blev flosset i kan
ten, og det var da også eftar den, 3NN’s første mod
tager og sender blev bygget — og det var i sandhed 
imponerende „apparater" — ellers havde vi andre 
vel ikke hoppet på den galej!

3NN har gjort et stort arbejde inden for EDR og 
Randers afdeling; han var den dristige mand, der 
tog initiativet til at lave stævne i Randers — og 
tog kegler på det. Som kammerat kender vi ingen 
bedre, altid er han hjælpsom over for andre, når 
det drejer sig om en komponent til forsøg ell. lign. 
3NN er meget idérig, når det gælder hans station, 
og hvad han fremstiller er, altid pænt udført. Hvad 
sendere angår, har han vist gennemgået hele ska
laen fra Hartly, TP—TG. CC, ECO, VFO o. s. v. — 
og han har været, hvad jeg vil kalde en virkelig 
eksperimenterende amatør.

Vi her i Randers sender dig vore bedste ønsker 
for tiden, der følger efter de 60 — og så til lykke, 
Nikolaj Nikodemus! 391.

Også „OZ“ føjer sin lykønskning til.
Held og lykke fremover. Red.

DL4AX.
Vor gamle ven, ex-OZ3AP, er nu blevet licen- 

seret som DL4AX. QTH er Neue Schlossstr. 15, 
Heidelberg.

Paul er fortrinsvis i luften i de sene aftentimer. 
Han beder OZ’s lytte mellem 3,7 og 3,8, da vore 
nye bånd ikke gælder DL4.

Kontingentet!
For en ordens skyld må jeg gore opmærksom pa, 

at de medlemmer, der ikke senest den 2. april d. å. — 
enten ved indlosning af den tilsendte opkrævning 
eller ved indbetaling på et senere tilsendt girokort — 
har bragt kontingentet i orden for det kommende ar, 
må regne med omgående inddragelse af „OZ“ samt 
standsning af tilsendelse af QSL-kort til licenserede 
amatorer!

73. Kassereren, OZ3FL, Nykobing F.
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FRA AFDELINGERNE

Kobenhavn:
Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaard 

Allé 63, Valby. Afdelingen har normalt møde hver 
mandag aften kl. 19,30 i „Martini Selskabslokaler", 
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:
19. marts: Rævejagtsaften.
26. marts: (2. påskedag): Intet møde.

2. april: Auktion. Amatører, der ønsker at sælge 
grej, bedes i god tid indtegne sig hos 
formanden.

9. april: OZ7DR fortsætter sin gennemgang af 
stoffet til den tekniske prøve.

16. april: OZ2Z fortæller om sine grønlands
ophold.

23. april: Afslutning paa morsekursus. Nærmere i 
april „OZ”.



Rævejagtsprogram for 1951.
Afdelingen har planlagt følgende rævejagter for 

den kommende sæson: Dagjagter: 8. april. 29. april,
20. maj, 17. juni, 29. juli, 19. august og 30. sep
tember.

Natjagter: 2. juni. 18. august og 15. september.
De nærmere regler for jagterne, herunder sende

tider, vil blive givet i næste „OZ“. Oplysning om 
kortområde m. v. for så vidt angår jagten den 8. 
april vil blive givet på rævejagtsaftenen den 19. 
marts. best 73 fra bestyrelsen.

Den ekstraordinære generalforsamling i 
Kobenhavns afd.

Vi kan lige nå at få resultatet af generalforsam
lingen den 5. marts med. Det lyder i al sin korthed 
således, at de forelagte forslag, hvorom henvises til 
sidste „OZ“, blev vedtaget med overvældende majo
ritet, dog med den ændring, at 4. og 5. punktum i 
forslaget til den nye § 11 udgik.

Amager.
Formand OZ7NS, Hercules Allé 2, Kastrup. Telf. 

Ka. 2667.
Afdelingens mødeaftener er hver torsdag kl. 19,30 

i lokalerne Strandlodsvej 17.
Alle oplysninger om afdelingen fås på møde- 

aftenerne.
15. marts: Stiftelsesfest, fælles kaffebord med Xyl, 

underholdning og dans. Natmad kan med
bringes.

22. - Intet møde.
29. - Ordinær generalforsamling.

5. april: Byggeaften klubsenderen.
12. - Modtagere foredrag.
19. - OZ7Amg kalder cq på 144 mc båndet (af

delingens kaldesignal).
26. - Måleaften.

Holstebro: Afdelingen har afholdt generalforsanv 
ling, og resultatet blev, efter at den gamle bestyrelse 
var afgået: OZ3BO, B. Ovesen, formand. E. Madsen, 
kasserer, OZ7L, J. Lindhardt, bestyrelsesmedlem, 
OZ3FP, Frederik Paulsen, suppleant. Radiotekniker 
K. Thomsen genvalgtes som revisor.

Efter generalforsamlingen gav H. P. Hansen, 
OZ6AT, Struer, nogle tips om modtagere, hvilket 
gav anledning til en livlig diskussion om disse.

OZ3BO.

Lemvig: Angående møderne i marts måned se ven
ligst skabet ved kiosken.

NB. Resultaterne fra generalforsamlingen følger 
i OZ for april.

P. b. v. Stausholm, 4195.

Lollands afd. Selskabeligt samvær på „Byfoged- 
gården" i Maribo søndag den 15. april kl. 15,00.

Nærmere program findes side 66.

Odense: Månedsmøde afholdes på brandstationen 
tirsdag den 27. kl. 20.

Program: sendere for begyndere.
Mandag den 16. april kl. 20 mødes vi på brand

stationen til kammeratligt samvær.
Arets første rævejagt bliver en træningsjagt og 

finder sted søndag den 1. april kl. 9—11 på måle
bordsblad Sanderum, frekvens 1810. call OZ3FYN.

1. udsendelse kl. 9,00, 2. udsendelse kl. 9,30 hver 
gang 2 minutter. Fra kl. 9,45—11,00 konstant ud
sendelse.

Program for rævejagterne til fynsmesterskabet 
kan fås ved henvendelse til bestyrelsens medlemmer,

Bestyrelsen.

Viborg og omegn: Medlemsmøde afholdes i marts 
hos 30H, Asmildkloster landbrugsskole, tirsdag den
27. marts kl. 19,30.

Generalforsamling afholdes den 17. april kl. 19.30 
hos Koch, Bækkelund stationsbygning.

Forslag til behandling på generalforsamlingen må 
afleveres til 9AV senest den 11. april. 9AV.

N Y E  M E D L E M M E R

Følgende har i februar måned 1951 anmodet om 
optagelse i EDR:
5250 - Willy Jensen, H. P. Christensensvej 2, Frbr..

Sorø.
5251 - Knud Marcussen, Bredagervej 17, 1. sal th.,

Kastrup.
5252 - Jørgen Heidelberg, Langesund 13. Kbhv.Ø.
5253 - Pall Poulsen, c/o overbetj. Funch, Blaa-

gaardsgade 29, 4. sal, Kbhvn. N.
5254 - Jørn Heine Jensen, Storegade, Egernsund.
5255 - Jan Ulrich Pedersen, Mellemtoftevej 12 st..

København, Valby.
5256 - Hans Sandvad Nielsen, Ny Carlsbergvej 88 C,

4. sal th., København V.
5257 - Jørgen Andersen, Kedelsmedstræde 25,

Svendborg.
5258 - Erik Bentsen, Hunseby pr. Maribo.
5259 - Sv. Ove S. Nielsen, Gassevej 11, Skærbæk,

Sønderjylland.
5260 - Niels Chr. Rasmussen, Ballumsgade 4, 1. sal

th., København V.
5261 - Frithjof Rasmussen, Landavegen 11, Thors

havn.
5262 - Terje Skylindal, Vardabu, Thorshavn.
5263 - Henry Sørensen, Skolegade 3, Brønderslev.
5264 - Erik Jacobsen, Ejergaard pr. Skanderborg.
5265 - Henning Andersen, „Højbo“, Strøby-Egede

pr. Køge.
5266 - Erik Grønborg, Dalgas Boulevard 132, Kbh. F.
5267 - Ib Thygesen, Strandbygade 9 A, Esbjerg.
5268 - Arne Jensen, Nørregade 42, Rønne.
5269 - Bech Henriksen, Østergade 12, Sindal.
5270 - Henning Rafn Jensen. Telegrafstationen,

Fredericia.
5271 - Frederik Pedersen, Engvej 37, Mølholm,

Aalborg.
5272 - Karl John Niclasen, Aarhusvej 43, Randers.
5273 - Charles Mikkelsen, Selma Lagerløfs Allé 14,

Søborg.
5274 - Jorgen Petersen, Emdrupvænge 113, Kbh. Ø.
5275 - Egon Wagner Giversen, Taaning pr. Skan

derborg.
5276 - Gunnar Viggo Petersen, Kåresvej 19. Bag

sværd.
5277 - Erik Frost, Mølby 30, Sønderborg.
5278 - Detlef Jensen. Huslodsvej 62, Fredericia.
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5279 - Ole Axel Nielsen, Søndergade 50, Frede
rikshavn.

5280 - Hugo Vasby, Postkontoret, Holstebro.
5281 - Karlo Justesen, Hornsyld st.
5282 - Jens Christensen, c/o Vald. Christensen,

Tjersted pr. Arnum.
5283 - Poul Holten, Sprogøvej 1, 3. sal th., Kbh. F.
5284 - J. Christmas Eskildsen. Vitskøl Kloster pr.

Ranum.
5285 - Oluf Larson, Vester Broby, Sorø.

Tidligere medlemmer:
1803 - Theodor W. Andersen, Vognmandsmarken 

K. 2 st., København 0.
3367 - Aage Pallesen, Holstebrovej 45, Struer.

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

QTH-RUBRIKKEN

549 - OZ7HA, Kaj Hesel, Skovkrogen 10, Mølholm, 
Vejle, ex Skern.

728 - OZ4YZ, Hans Bank, Rønne, Bredgade 72, 1. 
sal, Skern, lokal.

863 - OZ5FM, Sv. E. Andersen, Løgstørgade 21,
4. sal, København Ø, ex Holland.

1031 - Ejnar Bach, Daugaards Allé, Brædstrup, 
lokal.

1066 - OZ7OX, P. Kr. Kobberø Olesen, Sponnechs- 
vej 1, Gentofte, ex Bedsted.

1092 - OZ4S, Sv. Holmsgaard, Snekkeled pr. Kerte
minde, ex Odense.

1157 - OZ2CX, Hans Frederiksen, Østerbrogade 198, 
København 0, lokal.

1414 - OZ3DK, O. Ørberg Johansen, H. C. Lumbyes- 
gade 8, København 0, ex Maribo.

1645 - Viggo Larsen, Guldborgvej 28, 2. sal tv., 
København F, lokal.

1655 - K. J. Siewerts Poulsen, Jordbrovej 8, 1. sal, 
Aarhus, lokal.

1681 - Axel Riis Pedersen, Udbyhøjvej 53, Ran
ders, lokal.

2149 - Johan Skjoldborg, Sejerø Fyr, Sejerø.
2348 - I. Mecklenburg Nielsen, c/o Pedersen, Øst- 

rigsgade 41, 1. sal tv., København S, lokal.
2373 - Søren Nielsen, Østbirk Skole, Østbirk, lokal.
2548 - H. Jørgensen, GI. Hasseris, Aalborg, lokal.
2562 - OZ9DQ, S. L. Poulsen, Jyllandsgade 90, 

Esbjerg, ex soldat.
2695 - OZ7MN, Mogens Nielsen, Ravennavej 6, 1. 

sal, København S, lokal.
2938 - P. B. Andersen, 301, 11. th. C.M.O., A.P.O. 

207, Erding, Tyskland, ex soldat.
3142 - OZ3AW, Ib Reinwald, Artillerivej 63, stue 

180, København S, ex Ulfborg.
3292 - OZ5EO, Erik Olsson, Våbenstedsvej 73, 

Herlev, lokal.
3480 - Svend Ove Petersen, Skovhusvej 2, Græsted, 

ex Gilleleje.
3509 - Tom Silva, Tværbommen 17, Gentofte, lokal.
3513 - OZ3PQ, 644/Olsen, Radioskolen, Værløse- 

lejren, ex Hornbæk.

3589 - Ch. Mortensen. Sneppevej 31, Kolding, lokal.
3626 - OZ4KW, Holger Skodt, Enebærvej 13. Ris

skov, ex Brørup.
3651 - OZ4RH C. E. Finding Jensen, c o Frk Gutt

ier, Egernvej 55, København F, lokal.
3966 - Viggo Jensen, Slotsvænget 8. Slagelse, lokal.
4044 - Telegrafpioner 30122 Nielsen. Sgt. & Oversgt. 

skolen. Sonderborg, ex Ringe.
4136 - Sv. O. Nielsen, J. L. Heibergsallé 6, Esbjerg, 

lokal.
4266 - OZ5FA. Georg Scheel Krtiger, Koreavej 14. 

København S, lokal.
4307 - Folmer Bjerg. Jyllandsgade 128 Esbjerg 

lokal.
4344 - Flyvermath. Henning Gottsche, Eskadrille 

724. Karup J., ex soldat.
4410 - Pioner 5071/Hansen, 20499, Telegrafafd., 

Kommandoet, Tyskland, ex København.
4469 - Henning Ebbesen, Norgesgade 23 st., Fre

dericia, ex Odense.
4595 - OZ2DK, Bent Pihi Jensen, Mads Holmsvej 

44. Helsingør, lokal.
4619 - Niels J. Wind, Forsamlingsgården, Kliplev, 

ex soldat.
4698 - Leby, Vestergade 98, Odense, lokal.
4755 - Elmer Kristensen, c/o Ullerup, Mellemgade

11, Haderslev, lokal.
4767 - John Thomsen, Jungersensvej 10, Hjørring, 

lokal.
4899 - OZ7CP, Radiokonstabel Carsten Andersen, 

Flåderadio, Frederikshavn, ex Neksø.
5094 - OZ3HW, K. Stage, L. Jensensgade 2, Gedser, 

ex Hjørring.

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

Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, 
Huldbergs allé 8, Kbh.—Søborg.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clau
sen, 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.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,

Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, Køben
havn 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.

DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Annoncer: Kai Nielsen, OZ3U, Løjtegaardsvej 8, Køben
havn 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 postvæse
net, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.

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

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

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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