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Ved formandsskiftet.
Et farvel

På generalforsamlingen sagde vi farvel til 
vor formand 2R. Carl Reitz, der ønskede at 
trække sig tilbage for at få mere tid til at 
dyrke sit privatliv og sine amatørinteresser.

Vi i hovedbestyrelsen har lært Reitz at 
kende som en fintfølende og nobel personlig
hed, hvis største interesse var EDRs fremgang 
og velfærd. Vi siger Reitz tak for det arbejde, 
han gjorde for vor forening, og vi ved, at vi 
aldrig vil gå forgæves til ham, når vi vil høste 
godt af hans store indsigt i amatørspørgsmål.

Det er nu blevet min opgave at lede vor 
forening videre fremover, og jeg håber, at den 
tillid, der vistes min forgænger, også må blive 
mig til del. Jeg glæder mig til et godt sam
arbejde med den kommende bestyrelse, med 
vore redaktører og vor tekniske stab, med vor 
QSL manager og vore forskellige udvalg, men 
ikke mindst håber jeg på et godt samarbejde 
med alle vore formænd landet over. Det er 
mit håb, at generalforsamlingen skabte rene 
linier fremover, så ro, sammenhold og godt 
kammeratskab vil præge foreningen i den tid, 
der kommer.

Med venlig hilsen
OZ6PA.

— og et: Velkommen!
Skal arbejdet lykkes for en formand, må der 

først og fremmest være det bedste samarbejde 
mellem ham og den øvrige bestyrelse, og han 
skal også stå i et godt forhold til medlem
merne. For EDR’s vedkommende vil det sige, 
at formanden skal have nær kontakt med de 
enkelte HB-medlemmer, med lederne af de 
forskellige udvalg, med kasserer, redaktører
— ja, kort sagt med alle, der har et arbejde 
at udføre for EDR. Der skal være en tilpas 
myndighed til stede, og formanden må være 
i besiddelse af forhandlingsevner med de 
myndigheder, kortbølgeamatørerne er under
lagt. Og det allervigtigste: formanden skal 
nyde en ubetinget tillid fra medlemmernes 
side.

Vi tror, at EDR’s nye formand, Poul Ander
sen, OZ6PA, er i besiddelse af netop det, der 
her er skitseret. I den tid, OZ6PA har siddet 
i HB, har vi lært ham at kende som en mand, 
der havde sin mening om tingene, og som 
også var i besiddelse af et sundt syn på de 
mange forskelligartede problemer.

Vi hilser OZ6PA velkommen og tilsiger ham 
vor støtte i arbejdet for EDR.

A. C.
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Lidt om „Clamper“-rør.
Fra norsk „AMATØR-RADIO“ af LA2YA  1)

Moderne amatør stationer er gerne forsyne
de med et  „damper"-rør for at forhindre  
overbelastning af PA-røret.  Denne artikel  gør  
rede for,  hi 'orledes et  sådant ballastrør arbej
der,  og hvilket rør,  man i  givet t i l fælde bør  

vælge.

Hvis man bruger en beamtetrode eller en 
pentode som PA med almindelig fast gitter
forspænding, er det let at få røret ødelagt, 
hvis styringen udebliver, medens skærmgit
teret får sædvanlig spænding. Skærmgitter
strømmen stiger til mange gange den tilladte 
værdi, ofte med katastrofale følger for de 
dyrt erhvervede PA-rør. Det gælder derfor 
om at finde en effektiv måde at beskytte røret 
på. Du kan naturligvis give PA-røret en fast 
gitterforspænding, enten fra et anodebatteri 
eller fra en seperat ensretter, men det bliver 
billigere og nok så effektivt at bruge en 
„clamper-tube“ eller ballastrør, bl. a. sparer 
du udgiften til bleedermodstand.

Princippet kendes måske; det har været 
beskrevet før. Det er i korthed følgende: Bal
lastrørets anode forbindes til PA-trinets 
skærmgitter, og ballastrørets gitter til den 
kolde ende af PA-rørets gitterdrossel, som 
vist på fig. 1. Når styringen er til stede, får

Fig. I

ballastrøret samme gitterforspænding som 
PA-røret og leder ikke. Hvis styringen ude
bliver, enten på grund af en fejl i senderen 
eller fordi bufferen eller oscillatoren nøgles, 
får ballastrøret ingen forspænding og træk
ker strøm gennem PA-rørets skærmgitter
modstand. Derved reduceres skærmgitter
spændingen til en ufarlig værdi. Dette holder

både skærmgitter- og anodestrømmene i skak, 
og PA-røret tager ikke skade.

Det er for det meste et almindeligt mod
tagerrør, der benyttes som ballastrdr. Typen 
afhænger af, hvor stort PA-trin der benyttes. 
I små sendere, med for eksempel et enkelt 
807, er det passende at anvende et triodekob- 
let 705 eller 6V6G som vist på fig. 2. R er 
den sædvanlige skærmgittermodstand for 807 
(30 kOhm 20 W for 450 V. spænding, 50 kOhm 
20 W for 600 V.) R er den sædvanlige git
termodstand for 807 (12,8 kOhm 1 W). Så
ledes som ballastrøret er koblet og med en 
skærmgitterspænding på 250 V, kræver det 
ca. 40 volt negativ forspænding. Dette passer

udmærket til de foreskrevne 3,5 mA gitter
strøm for 807. Når styringen ikke er til stede, 
reducerer ballastrøret skærmgitterspændm- 
gen til ca. 75 volt, og anodestrøm i 807 be
grænses til 30—35 mA. Dette er godt på den 
sikre side af det tilladte anodetab.

I større sendere med for eksempel 813, må 
man anvende større ballastrør, og typen 6Y6G 
triodekoblet passer her udmærket. Værdien 
på modstandene må naturligvis tilpasses efter 
det PA-rør, der benyttes. På fig. 3 kan for 
eks. Ri være på 50 kOhm 50 W og R2  på 50

*) LA2YA, Sigurd Feiring, Dronningvejen 3, Vet- 
takollen, Norge.
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kOhm 50 W med glidekontakt ved en høj
spænding på 2—3000 volt.

Anvender man særligt enretteranlæg eller 
driver-trinenes enretteranlæg som spæn
dingskilde for PA-rørets skærmgitter, bliver 
sagen straks mere kompliceret, og et ballast
rør er endnu mere nødvendigt.

Nå, det er ikke blot styringen, der kan 
udeblive, anodespændingen kan blive borte, 
medens røret får fuld skærmgitterspænding 
og styring, — og dette er også meget alvorligt.
— Fig. 4 viser et passende arrangement.

Under normal styring får V1 samme gitter
forspænding som PA-røret og leder ikke. For 
øjeblikket kan dette rør derfor sættes ud af 
betragtning. R3  og R4  danner en spændings
deler over højspændingen. Værdien tilpasses 
således, at spændingen i sammenkoblings
punktet er omtrent tilsvarende den rigtige 
skærmgitterspænding for PA-røret. Hvis V2  
gives en tilstrækkelig høj anodespænding, vil 
det lede, og den tilførte spænding minus spæn
dingsfaldet i røret vil optræde på PA-rørets 
skærmgitter. Spændingsfaldet kontrolleres af 
V2’s gitterspænding, som igen er afhængig 
af kombinationen R3 —R4 .

Hvis PA-rørets anodespænding bliver bor
te, synker V2 ’s gitterspænding til nulpoten
tial, hvilket straks øger den indre modstand 
i røret og forøger spændingsfaldet ret bety
deligt. Derved synker PA-rørets skærmgitter
spænding tilsvarende stærkt. V2  beskytter 
altså PA-røret, hvis anodespændingen bliver 
borte, mens skærmgitterspænding og styring 
er til stede.

V1’s funktion er at beskytte PA-røret, hvis 
styringen bliver borte, men ikke anode- og 
skærmgitterspændingen. Da får V1’s gitter 
nulpotential, og røret trækker anodestrøm 
gennem R1. Dette reducerer spændingen på 
V2 ’s gitter med virkning som beskrevet oven
for.Lad os sige, at den rigtige skærmgitter

spænding er 3—400 volt. Et 6J5G kan benyt
tes som Vi og et 6L6G triodekoblet som V2.

Hvis PA-trinets skærmgitterstrøm er ca. 
30 mA, vil spændingsfaldet i V2  være ca. 75 
volt. Spændingskilden, der skal levere skærm
gitterspænding til PA-røret, må derfor levere 
denne ekstra spænding. R3  og R4 kan være 
på ca. 500 Ohm pr. volt. En seperat gløde
transformator for V2  er nødvendig.

Hvis skærmgitterstrømmen til PA-røret er 
moduleret, må C3 og C5 være store nok til 
at kunne passere modulationsfrekvensen.

I enkelte tilfælde er ballastrøret årsag til 
parasitsvingninger, særlig når senderen arbej
der på 10 m. Symptomerne varierer, men skyl
des som regel, at HF er til stede på ballast
rørets gitter. En god glimmerkondensator 
direkte fra gitteret til jord er en effektiv 
kur. Enkelte gange optræder VHF parasitter 
i selve ballastrøret. En parasitdrossel placeret 
som vist på fig. 5 må da tages i anvendelse.

Fig. 5

Ballastrøret kan om det ønskes anvendes 
som modulator, hvilket vi ikke skal komme 
ind på her, dog vil vi ikke undlade i denne 
forbindelse at tilføje, at ballastrøret mister 
sin funktion som sikkerhedsventil, når der 
anvendes fone.

Oversat of  OZ2NU.

Fra P. & T. har vi modtaget:
Vedr. teknisk prøve for radioamatører.

Man skal herved til underretning meddele, at ra
dioamatører, som ikke allerede har indsendt an
søgning om amatør-radiosendetilladelse, men som 
dog ønsker at deltage i den tekniske prøve i no
vember måned, må indsende skemaet „Ansøgning' 
om sendetilladelse" i udfyldt og underskrevet 
stand, så det kan være generaldirektoratet i hænde 
senest den 30. oktober for ansøgere øst for Store
bælt og den 23. oktober for ansøgere fra den øvrige 
del af landet. Ansøgninger, der indkommer efter 
ovennævnte datoer, vil blive henført til den næst
følgende tekniske prøve.
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Clamp-modulation.
Af OZ5MK, Mogens Kunst.

Det er en kendt sag, at de forskellige modu
lationsprincipper hver for sig har deres sær
lige fordele, enten i retning af højt effekt
niveau (anodemodulation), ringe kraft- og 
komponentforbrug (gittermodulation) eller 
frihed for støj og radiofoniforstyrrelser (FM 
og PM), og at man så til sin sender vælger 
det system, der passer bedst til ens pengepung 
og særlige forhold iøvrigt.

Men lige så kendt er det, at det valg, man 
træffer, under een eller anden form bliver et 
kompromis: Anodemodulation kræver et stort 
opbud af komponenter og et stort kraftfor
brug; ved gittermodulation må man slå sig til 
tåls med det relativt lave output, medens 
frekvens- og fasemodulation først rigtig kom
mer til deres ret, når den pågældende modta
ger er udstyret med frekvensdetektor — hvad 
som bekendt de færreste amatørmodtagere er.

Det kunne nu være interessant at betragte 
sagen fra den „modsatte1' side og prøve at fast
slå, hvilke krav det ideelle modulationssystem 
egentlig burde opfylde, idet vi så bagefter un
dersøger, om ikke et af de eksisterende syste
mer kommer vort ideal bare nogenlunde nær.

Vi har hver vore særlige ønsker; men mon 
vi alligevel ikke kan enes om følgende:
1) Ringe kraftforbrug.  Det må være muligt at 

modulere den højeste tilladte effekt med 
ganske almindelige modtagerrør.

2) Fuld modulation må kunne opnås uden 
vanskelighed (jfr. krav 1).

3) Ingen overmodulation må kunne finde 
sted.

4) Ingen transformatorer. Altså ingen tilpas
ningsvanskeligheder med deraf følgende 
dårlig kvalitet og virkningsgrad og heller 
ingen „nedad-modulation“.

5) Rimeligt højt effektniveau,  der i hvert fald 
må ligge væsentligt over det ved de for
skellige gittermodulationssystemer opnåe
lige.

6) Frihed for radiofoniforstyrrelser.
FM og PM opfylder disse krav — måske 

med undtagelse af 3) — men så længe kun et 
fåtal af modtagere er udstyret med frekvens- 
detektor, får man ikke — rent „virknings- 
gradsmæssigt“ — gode resultater med FM og 
PM. Her melder sig tillige problemet med de 
mange forskellige båndbredder, som amatør
modtagere er udstyret med, navnlig på VHF. 
(Båndbredde-standardisering under en eller 
anden form synes at være en nødvendig for

udsætning for gode resultater med frekvens
eller fasemodulation).

Spørgsmålet synes da at blive dette: Findes 
der en form for amplitudemodulation, der blot 
tilnærmelsesvis opfylder ovennævnte 6 krav?

Og svaret lyder således: Ja. det gør der, 
og det her beskrevne modulationsprincip 
opfylder endda de første 5 krav til fuldkom
menhed og det sjette forbavsende godt i be
tragtning af, at det drejer sig om amplitude- 
modulation.

Princippet, der er af tysk oprindelse, be
står i, at man modulerer bærebølgen ved at 
styre dens effektniveau ved hjælp af ensret
tede talespændinger på samme måde, som det 
kendes fra AVC i modtagere og AMC i for
stærkere. Tyskernes betegnelse for metoden 
er „Hapug-modulation“, mens englænderne 
kalder den „Clamp-modulation“.

Da jeg i efteråret 1950 gik i gang med at 
bygge en 2-meter sender med et 829-PA-trin, 
forsynede jeg den med en indbygget modula- 
tor af denne type, og jeg har gennem det sidste 
halve års tid konstateret, at systemet fuldt ud 
er i besiddelse af ovennævnte egenskaber. En 
fornyet gennemgang er derfor sikkert på sin 
plads.

Princippet er vist på fig. 1. Spændingerne 
fra mikrofonen forstærkes i trioden og ensret- 
tes i dioden. De ensrettede talespændinger på
trykkes gitteret i rør III, hvis anode er lagt til 
PA-rørets skærmgitter. Virkningen er nu 
denne: Når der ikke tales til mikrofonen, 
trækker rør III stor anodestrøm og holder der
ved PA-rørets skærmgitterspænding nede på 
omkring halvdelen eller tredjedelen af den 
sædvanlige værdi (CW-værdien). Tales der 
så til mikrofonen, påtrykkes rør II’s gitter ne
gative impulser, og disse reducerer anode
strømmen i rør III. Derved reduceres også 
spændingsfaldet over PA-rørets skærmgitter-
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faldmodstand, og det endelige resultat er da, 
at PA-rørets skærmgitterspænding og dermed 
bærebølgeeffekten stiger og falder i takt med 
talen.

Dette minder noget om almindelig skærm- 
gittermodulation. Men medens effektniveauet 
ved almindelig skærmgittermodulation holder 
sig konstant omkring en vis, lav middelværdi
— halvdelen eller tredjedelen af den fulde 
skærmgitterspænding som nævnt ovenfor — 
stiger effekten under Clamp-modulation helt 
op til CW-niveauet — nemlig når talespidser- 
ne frembringer så høj en negativ forspænding 
til rør III, at dettes anodestrøm helt afskæres. 
Det vil heraf fremgå, at der udelukkende mo
duleres opad  („nedad-modulation“ kan over
hovedet ikke finde sted), idet bærebølgen 
svinger fra hvileværdien op til det dobbelte 
eller tredobbelte, alt efter som modulationen 
nu er indstillet til.

Forskellige praktiske udformninger af me
toden er mulige. Den på fig. 2 viste er base
ret på et diagram fra Radio Ekko, og er 
den, jeg har anvendt i min sender. Metoden 
er her kombineret med et ekstra Clamp-( be
skyttelses-) rør, der ved CW-arbejde holder 
skærmgitterspændingen nede i tilfælde af, at 
styringen til PA-røret svigter. Men vil man 
udelukkende bruge telefoni, er det naturligvis 
ikke nødvendigt, idet selve modulatorrøret da 
opfylder denne sikringsfunktion. Både beskyt
telsesrøret og modulatorrøret er triodefor- 
bundne 6L6. I modulatorrørets katode findes 
en afbryder, der åbnes ved indstilling af PA- 
trinnet til resonnans, samt når der skal anven
des CW. I øvrigt rummer indstillingen ingen 
problemer. Man skal blot, inden man sætter 
modulatoren i funktion (ved at slutte modula
torrørets katodeforbindelse), sørge for, at PA- 
rørets skærmgitter får tilført den til CW-ar- 
bejde foreskrevne spænding — hvilket krav 
jo ved en allerede bestående sender i forvejen 
vil være opfyldt. Derimod bør anodespændin
gen være en del højere end normalt — gerne 
op mod 50 %  over CW-værdien. Og anode

spændingen til EBC3 må være tilstrækkeligt 
filtreret for at undgå brum.

Foretrækker man at bruge krystalmikrofon, 
er 2 trins yderligere forstærkning nødvendig, 
f. eks. EF6 og EBC3 eller tilsvarende. Selv har 
jeg anvendt en forforstærker med de ameri
kanske rør 58 og 56; men ovennævnte euro
pæiske rør er naturligvis bedre.

En anden udformning er anvist i det engel
ske „Short Wave Magazine“ for marts 1951 
(se fig. 3). Her er det særlige beskyttelsesrør 
til CW-brug udeladt, og modulatorrøret er 
forsynet med en variabel katodemodstand, der 
tillader finindstilling af PA-rørets skærmgit
terspænding, medens grov indstilling foreta
ges ved valg af passende aftapning på fald- 
modstanden til skærmgitteret. Man har der
ved mulighed for at anvende samme modula- 
tor i forbindelse med PA-trin af vidt forskel
lig størrelse. Desuden er her anvist en særlig 
diode, hvilket er en fordel fremfor det i fig. 2 
anviste system, hvor den fælles katode for 
triode og diode bevirker en vis forsinkelse af 
de negative impulsers indsats (i praksis gør 
forsinkelsen dog næppe nævneværdig skade).

Anvender man det engelske system med 
finindstilling af PA-skærmgitterspændingen 
ved hjælp af særskilt katodemodstand, må 
man sikre sig, at modulatorrøret altid er ind
koblet i kredsløbet med tændt glødetråd, før 
højspændingen sluttes til, idet det nødvendige 
spændingsfald over skærmgittermodstanden 
ellers udebliver, hvorved PA-røret lider over
last.

I artiklen i „Short Wave Magazine“ angives 
det, at det gunstigste effektforhold ligger om
kring 1:3. Med andre ord: Det kommunika
tionsmæssigt bedste resultat opnås, når spæn
dinger og rør er valgt således, at et voltmeter, 
lagt mellem skærmgitter og -, svinger fra 
hvilestillingen (uden modulation) til ca. den 
tredobbelte værdi, når der tales til mikrofo
nen. Anodestrømsmilliamperemeteret skal da 
svinge tilsvarende mellem hvilestillingen til 
den tredobbelte værdi, og det samme gælder 
så bærebølgen.
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Går man højere op med effektforholdet, 
kommer modulationen til at antage en lignen
de karakter som „Controlled-Carrier“ modu
lation, hvilket for det første går ud over kva
liteten og for det andet bevirker, at modtage
rens AVC får en kedelig tilbøjelighed til at 
kvæle signalet i talepauserne.

Med lavere effektforhold får man så natur
ligvis en mindre effektiv modulation; min sen
der arbejder dog ganske udmærket med kun 
1:2 og en så lav anodespænding på 829 som 
300 volt (18 watts input uden modulation og 
ca. 35 watts på spidserne).

Hvad BCL-QRM angår, da viste det sig, at 
signalet fra min sender kun ganske svagt 
kunne høres på en 2-rørs detektormodtager 
anbragt i stuen nedenunder. Om nogen egent
lig forstyrrelse af udsendelserne fra lokalsta
tionen var der slet ikke tale.

— Har man trioder i sit PA-trin, lader 
Clamp-modulation sig almindeligvis ikke an
vende direkte. Men det skulle være muligt at 
clamp-modulere pentode-styrerøret og så lade 
PA-trinnet arbejde i klasse B.

Dog kan systemet anvendes uden videre til 
triode-PA-trin; nemlig i tilfælde, hvor man 
bruger ganske små rør til QRP-arbejde. Jeg 
tænker her navnlig på det populære 6J6, der 
er meget anvendt til små 2-meter-sendere.

Dette rør bør helst ikke arbejde med meget 
mere end 200 volt på anoderne, og da man fra 
sin forhåndenværende spændingsforsyning 
som regel har en væsentlig hojere spænding 
til rådighed, vil det være nærliggende at ud
nytte det nødvendige spændingsfald til 
Clamp-modulation.

Anvendelse af AMC (og/eller Speech-Clip- 
ping) i forforstærkeren synes at indebære en 
interessant mulighed i retning af at presse det 
gennemsnitlige bærebølgeniveau under modu
lation så meget i vejret, at det nærmer sig 
CW-værdien. Det skulle kunne laves ganske 
simpelt ved blot at føre en del af de ensrettede 
talespændinger tilbage til fanggitteret i fyrste 
forstærkerrør, eller endnu bedre til regule
ringsgitteret i en hexode, f. eks. 6L7 el. lign.

Til modulatorrør kan de fleste større ud- 
gangspentoder og -trioder bruges, f. eks. 6L6, 
6Y6G, 2A3, AL4, EL6 og tilsvarende. I artik
len i „Short Wave Magazine“ er 6V6 og 6F6 
dog også angivet som egnede. Hovedsagen er, 
at man vælger den rørtype med en anode- 
strøm, der kan få skærmgitterspændingen på 
PA-røret til at falde til ca. 1/3 af den oprin
delige værdi.

Mon det ikke var umagen værd at prøve 
systemet?

Forudsigelser november 1951

Rute Afst. Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MHz

Call Mm Grader 
fra nord DNT DNT DNT

W2 6 295 — 1300—2000 1000—0600
0000-0600

W6 8,5 320 — 1500-1900
(1900—0500) ,hele 1000-1500 døgnet ---------- ----------

YV 8,5 265 1300 — 1700 1100—2100 » 0600—0900
CP 11 250 1200—1700 1000—2100 » 0600—0900
SU 3,2 144 0800 -1500 0600-1500 å

zs 9 170 0800-1600 0700 — 1900 2000—0700
vu 7 102 0800—1200 0500—1800 » 0100-0400

VK6 13,5 90 . — 0900—1800
(1800—2000) »

JA.UAo 8 40 — 0700—1100 
(1100 — 1600) (0000—0400) »

ZL 18 48 — 0600-1300
1900-2100

ZL 22 228 — 0700 — 1600 
(20C0—0400) »

OX 3,2 315 (2000—0400) 1000 -2000 
(2000 — 1000) »
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En klasse B 
kraftforstærker

Af Henrik Nielsen, OZ9R.

Til specielt formål blev det nødvendigt for 
mig at bygge en lavfrekvensforstærker, der 
kunne afgive en LF-effekt på 5—600 watt. Da 
jeg ved, at der er en del amatører, der tum
ler med problemer netop med sådanne store 
forstærkere, håber jeg, at De finder løsningen 
på nogle af dem her i denne artikel.

Som slutrør i forstærkeren er anvendt et 
par amerikanske klasse B. trioder af „Zero 
bias“ typen. Røret hedder 805 og udmærker 
sig ved at kunne arbejde uden gitterforspæn
ding selv ved forholdsvis høje anodespændin
ger (1250 volt). Når et rør arbejder uden 
gitterforspænding indtræder gitterstrøm, så
snart der overhovedet er styring på røret. De 
fleste europæiske klasse B rør arbejder med 
forholdsvis stor negativ gitterforspænding. 
Driverrøret kommer derfor til at arbejde 
uden belastning ved små gittersving og bliver 
derefter voldsomt belastet, når gitterstrøm 
indtræder ved kraftigere udstyring. Det er 
klart, at man må foretrække „Zero bias“ rø
rene alene af den grund, at de giver mere 
ensartet belastning af driveren, men man må 
huske på, at det heller ikke er let at lave en 
gitterspændingsensretter til måske 200 volt, 
der giver konstant spænding, uanset „belast- 
ningen“ svinger mellem nul og minus et par 
hundrede mA.

I modellen er anodespændingen 1600 volt 
(der tages fra en 6-faset ensretter), og gitter- 
forspændingen 20 volt, som tages fra et git
terbatteri. Til udgangstransformatoren stilles 
der de største krav — ikke mindst i retning 
af sikkerhed imod spændingsoverslag. Den er 
viklet på en jernkerne med eff. tværsnit på 
30 cm2 og der er anvendt et lag papir mellem

hvert lag og 10 lag olielærred mellem hver 
vikling. Primæren består af 2X1400 vindin
ger 0,35 CuL, I sekundær af 2100 vind. 0,41 
CuL, stik ved 1950 og 1850 vind., og II sekun
dær består af 700 vindinger 0,30 CuL med 
stik ved 500 og 400 vindinger. Først vikler 
man den ½ primær, derefter sekundær I og

II og tilsidst sidste ½ primær. Transformato
ren bør imprægneres i en eller anden termo- 
hærdende lak. Transformatoren får med de 
opgivne vindingstal følgende impedans pri.: 
8200 ohm og sek.: 3500—4000—4500 ohm. II 
sekundær benyttes til modulation af skærm- 
gitterne på et par 813.

Et par af amatørernes største problemer er: 
Hvor mange rør skal der være i forforstær
keren for at udstyre udgangsrørene fra en 
krystalmikrofon? Forkert valg af rør, regu
lering et forkert sted, for lidt spænding på 
en anode og for lidt kraftreserve i et par dri
verrør giver ofte de forfærdeligste kvaler 
med brum, forvrængning o. s. v. Den her an
vendte forforstærker og driver giver imidler
tid rigelig forstærkning til fuld udstyring at
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slutforstærkeren fra en krystalmike eller en 
dyn. mike af kvalitetstypen. Driverrørene 
skal, hvor det drejer sig om klasse B. altid 
være trioder, idet disse ikke er så kritiske 
med anodebelastningen som pentoder, og som 
oftest har de en tilpas ringe indre modstand. 
Et par ideelle rør til dette formål er ADI (nu 
4683), der med en anodespænding på 350 volt 
kan aflevere 15 watt i klasse AB. Husk at 
anodespændingen måles fra katode  til anode.  
Spændingsfaldet over katodemodstanden skal 
trækkes fra ensretterspændingen for at få 
anodespændingen. — Drivertransformatoren 
skal have kraftig kobling mellem viklinger
ne og ringe ohmsk modstand i sekundærvik
lingen. Den er i det her tilfælde viklet på en 
kerne med tværsnit 6 cm2 og består af en 
primær med 2X800 vindinger 0,20 CuL og en 
sekundær med 2X500 vindinger 0,40 CuL. 
Man deler trafoen op således, at der frem
kommer 5 viklinger. Nr. 1 vikles først og be
står af 800 v. 0,2, der parallelforbindes med 
vikl. 5, der vikles til sidst og også består af 
800 v. 0,2. Vikling 2 og 4 består hver af 500 
vind. 0,4, der forbindes i serie (midtpunkt til 
gitterforspænding). Vikling 3 består af 800 
vind. 0,2, der serieforbindes med dobbeltvik
lingen 1 og 5 og midtpunktet forbindes til 
plus 400 volt. Den ene primærvikl. (nr. 3) 
kommer til at ligge direkte op af to gitter
viklinger (i trafoens midte) og den anden 
primærvikling (nr. 1—5), der er parallelfor
bundne, kommer også til at ligge op af de 
to gitterviklinger, men yderst i lagene.

Fasevenderrøret, der styrer de 2 ADI, er 
katodekoblet til det ene ADI og præsenterer 
iøvrigt den unormalitet ikke at have gitter
kondensator eller modstand. Fasevenderrøret 
er en 6C5, og dets gitter er direkte forbunden 
til anoden på det foregående rør 6SJ7. Denne 
direkte forbindelse er mulig, fordi spændings
faldet over katodemodstanden i 6C5 er så stor, 
at katoden faktisk er mere positiv end gitte
ret. For at dette skal være tilfældet, må 
strømmen igennem anodemodstanden på 6SJ7 
være af den rette størrelse, og dette kan man 
undersøge ved simpelt hen at sætte en tone 
på forstærkerens indgang og et ventilvoltme
ter på driverens udgang (gitter til gitter på 
805, der er fjernet af soklerne). Ved at va
riere skærmgittermodstanden i 6SJ7 (og der
med strømmen gennem anodemodstanden) vil 
man se, at der er en værdi, der giver størst 
forstærkning (størst udslag på ventil voltme- 
teret), og dette er netop den rigtige værdi 
(ikke særlig kritisk). For at undgå brum 
er potentiometeret lagt i gitteret på 6SJ7, og

af samme årsag er katoden på forroret 6SF5 
lagt direkte til stel. Dette sidste kan tillades, 
når gittermodstanden er stor (her 10 M-ohm) 
og signalet, der påtrykkes dette gitter, er 
ringe. Det kan altså ikke tillades at tilslutte 
en kraftig krystal P. U. på dette gitter. Den 
skal tilsluttes over volumenkontrollen i 6SJ7. 
Katoden på 6SF5, midtpunktet på glødemod- 
standen  over glødetrådene og minusforbin
delsen fra anodeelektrolytkondensatoren i 
6SF5’s anodeafkobling, skal ftfres til mikro
fonstikkets  stelforbindelse gennem hver sin 
ledning, og der må ikke være flere stelpunkter 
i indgangskredsløbet.

Den beskrevne forstærker var i stand til 
at afgive en LF-effekt på 600 watt (anode
strøm 0,5 amp.), og dens øvre afskæringsfre
kvens var 3000 Hz og dens nedre dito var 250 
Hz, hvilket for størstedelens vedkommende 
skyldes afskæring i drivertrafoen. Der var 
ikke tegn til instabiliteter eller brum af no
gen slags.

Regulering af push-pull 
udgangstrin

Ved indstilling af p. p. udgangstrin melder 
der sig det spørgsmål, om de to rør bliver til
ført den samme styre-effekt.

Dette er ikke altid så let at konstatere, men 
en lille „fidus“, som jeg har brugt og sparet 
megen tid ved, skal hermed videregives. Der 
er måske andre, der allerede har brugt den, 
men alligevel ...

Det første, man må være sikker på, er, om 
de to rør, der skal anvendes, er ens i elektrisk 
henseende. Dette kan man danne sig et skøn 
over ved at sætte dem op i en lille opstilling, 
hvor man ved et katodekompleks eller en 
anden form for gitterforspænding tillader 
rørene at trække nogen anodestrøm. Dersom 
de trækker det samme, er de egnede til at 
køre i p. p.

Nu sætter vi rørene i udgangstrinet, hvis 
det altså ikke er der, vi har foretaget den 
omtalte kontrol og tilsluttet spændingerne og 
styring, men ingen belastning. Det er klogt 
at reducere højspændingen noget, så længe 
vi ikke belaster trinnet.

Ved de fleste p. p. trin er det umuligt at 
kontrollere, om rørene nu får tilført samme 
styreeffekt, og vi har så læst i OZ, at man 
kan bruge skærmgitterstrømmen som et mål 
for, om dette er tilfældet. For at blive fri for 
gentagne af- og pålodninger af ledningerne 
til skærmgitrene, var det jeg lavede følgende:
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I skærmgitrene indloddes 2 små kulstof
modstande som vist på skitsen og med et milli- 
ampere meter stillet på et af de små områder, 
og tilsluttet med + polen fast på punkt A kan 
man nu flytte - polen fra B til C og derved 
få et udslag på instrumentet, som, hvis rørene 
får den samme styring, skal være nøjagtig ens.

Er dette ikke tilfældet, må man skubbe lin
ken i gittersiden af udgangstrinet, til der fly
der den samme strøm i modstandene.

Ved udgangtrin, hvor styringen overføres 
kapacitivt, må man dreje på balance konden
satoren til ovennævnte betingelser er opfyldt.

De to små modstande er mange gange sat 
i fra starten for at forebygge parasitsving, 
og man er så selvfølgelig i stand til at benytte 
disse ved målingerne.

Vil man så senere måle, om de to rørs ano
destrøm er ens, kan man adskille katoderne 
og måle den samlede anode-Sg. strøm for 
hvert rør. Det lønner sig at anstille oven
nævnte forsøg ... vy 73 de OZ8PM.

De reviderende regler for 
»WORKED ALL EUROPE« - WAE. - 
Anbefalet af DARC.

1. WAE-diplomet er opnåeligt for amatører over
alt i verden.

2. Radioamatører i lande, hvor myndighederne 
ikke eller aldrig har udstedt licens legalt til 
amatører, kan også ansøge om WAE.

3. Alle amatør radio forbindelser, udførte siden
1. juni 1946 med europæiske lande på de inter
nationalt godkendte amatørbånd, vil tælle for 
WAE.

4. Prefixlisten for WAE omfatter for øjeblikket 
60 forskellige europæiske lande, der tæller for 
diplomet. Listen er opstillet i nøje overensstem
melse med DXCC-prefixlisten fra ARRL.

5. Ansøgere skal bevise med QSL eller anden 
skreven bekræftelse, at de har samlet 100 points  
ved at have haft forbindelse med mindst 40 
europæiske lande.

6. Ethvert europæisk land kontaktet paa de nor
male amatørbånd tæller 1 — eet — point. På 
VHF-båndene, d. v. s. 50—58—72 og 144 mc/s 
tæller hver kontakt to points. Principielt kan 
ansøgeren vælge mellem 4 af de tilgængelige 
ordinære bånd og eet ud af de tilgængelige 
4 VHF-bånd, for opnåelse af points.

7. Maksimalt kan tillægges 6 ekstra points  for for
bindelse med medlemmer af de allierede styr
ker i Tyskland (DL2 — DL4 og DL5). Af disse
6 ekstra points må fire være opnåede på de or
dinære bånd og to på VHF-båndene.

8. WAE-diplomet vil blive udstedt i to variationer:
a) Telegrafi alene og
b) Telefoni alene.

Krydsforbindelser mellem A1 og A3 vil ikke blive tilladte.
9. Alle bekræftelser må fremsendes nøjagtigt som 

de er modtaget fra den kontaktede station. Alle 
ændrede eller forbedrede rapport-resultater vil 
medføre ansøgerens diskvalifikation.

10. Minimums rapporterne på QSL-kortene må ikke 
være lavere end RST 338 for CW og Q3 og S3 
for A-3. — Kort, der omtaler dårlig modulation, 
splatter og bemærkninger om chirp på CW, kan 
ikke benyttes til opnåelse af points for WAE.

11. Alle QSO’er skal være udførte fra det samme 
call-areal, hvor sådanne arealer eksisterer, skønt 
portable operation og forandring af QTH er 
tilladt for europæiske stationer forudsættende, 
at de arbejder fra samme land eller call areal 
indenfor en radius af 200 km.

12. Minimum distancen for en kontakt, der tæller, 
må ikke være mindre end 5 km.

13. Ansøgninger for WAE-diplomer skal sendes til 
DARC-WAE-manager, hvis muligt ved anven
delse af de trykte formularer, der fås hos 
DARC’s test-manager. Det forlanges, at ansø
geren vedlægger tilstrækkelig porto til svar 
(d. v. s. 8 internationale svarkuponer) vedlagt 
en liste over de forbindelser, der har været 
udført. Ydermere er det fordret at sende an
søgningen med anbefalet post.

14. DARC’s officielle magasin „DL-QTC“ offent
liggør månedlig en ærerulle over alle indeha
vere af WAE-diplomet.

15. Indehavere af WAE-diplomet, der ønsker at 
blive krediteret for yderligere lande og points, 
kan ansøge om et tillægs-certificat, som vil blive 
udstedt for 50 bekræftede europæiske lande og  
150 points.  Dette giver endvidere ansøgeren 1 
års gratis abonnement på „DL-QTC“-magasinet.

16. Som belønning for WAE Top Record  vil ansø
gere modtage WAE diplomet af  1.  klasse,  samt 
æres-emblemet med indgraveret Call sign. Yder
mere vil ansøgeren om 1. klasses diplomet, som 
kræver en præsentation af 55 bekræftede lande  
og 175 points,  blive udnævnt til æres-medlem af 
DARC og modtage løbende abonnement på 
„DL-QTC“. Den eneste afgift herfor er frem
sendelsen af 6 internationale svarkuponer.

17. I „DL-QTC“ vil fremkomme meddelelse om 
alle udstedelser og tilføjelser, saasnart disse 
foreligger fra DARC-WAE- manager.

18. Fair play og god sportsmanship kræves af alle 
amatører, der arbejder for opnåelsen af WAE.

19. Afgørelser, truffet af diplom-komitéen tilslut
tet af præsidenten for DARC og WAE-mana- 
geren, vil være endelige og afgørende.

20. Krydsbånds-forbindelser er ikke t i l ladte.
21. Special-scoring for ikke-europæiske stationer: 

Enhver kontakt på 1,7 og 3,5 mc/s vil tælle 
to points. Enhver kontakt paa et af de tre an
vendelige VHF-bånd med europæiske lande vil 
tælle tre points.Angående prefix-l iste henviser vi  t i l  

t idligere offent liggjort  l iste her i  „OZ“.Oversat af OZ2NU.

Arrangementskalender
20.—21. oktober: VK-ZL test fone.27.—29. oktober: CQ DX contest fone.3.-5. november: CQ DX contest cw.
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Amatørbygget bredbånds-koblere.
Af  rev .  F .  Ness  (G3ESV) .

Oversa t  a f  OZ2NU.

Tendensen i senderbygning i dag viser en 
udvikling bort fra de store rack- og panel
opstillinger med deres imponerende rækker 
af skalaknapper og metre og henimod knapt 
så detaljerede og voluminøse apparater. Den 
ideale amatørsender er formentlig den af 
„skrivebordstypen“ med for det meste 2 af
stemningskontroller og et anodemilliampere- 
meter. Denne opstilling vil tillade hurtig QSY 
uden at kræve ekstraindstilling på 3 eller 4 
kondensatorer for at gøre gitterstyringen 
konstant. Der er særligt to veje, der kan gås 
for at reducere antallet af afstemningskon
troller. Den ene er at følge fremgangsmåden 
ved modtagerbygning og anvende en fler
gangskondensator for VFO og doblertrinene, 
således at en forandring af VFO-kredsen sam
tidigt afstemmer doblertrinenes frekvenser. 
(Undtagen udgangstrinet). Denne metode er 
god i teorien og har været meget anvendt, 
men de konstruktive vanskeligheder er ikke 
ubetydelige. For at opnå god sporing er spole
værdierne meget kritiske, og de mekaniske 
problemer i forbindelse med flergangskon
densatoren stiller ekstra krav til konstruk
tørens dygtighed. Set under eet er det bedst 
at overlade denne metode til eksperterne.

Den anden udvej er at anvende kredsløb, 
som overhovedet ikke skal afstemmes, når de 
først een gang for alle er blevet justerede til 
den rette frekvens. Påny gøres der brug af 
metoder fra modtagerbygning, idet princip
perne for mellemfrekvenstransformatorer an
vendes i modificeret form. MF-trafos er kon
struerede således, at de tillader passage af 
et smalt frekvensbånd på begge sider af 
mellemfrekvensen. Forskellen er, at til mod
tagerformål er MFT konstruerede til at være 
så selektive som muligt, d. v. s. kun at lade 
et smalt frekvensbånd passere og afvise alle 
frekvenser udenfor dette bånd.

Ved anvendelse i doblertrin i en sender 
er der imidlertid brug for ret bredt afstemte 
kredse, saaledes at hele amatørbåndet, f. eks. 
fra 3,5 til 3,8 mc, kan bearbejdes uden efter- 
afstemning.

Det er denne artikels opgave at vise, hvor
ledes sådanne bredt afstemte kredse kan ud
føres og justeres.
Afprøvning af teorien.

Allerførst blev en prøveopstilling udført

pa et gammelt chassis for at finde ud af. 
hvorledes koblerne i virkeligheden arbejdede. 
(Fig. 1). Rørene i diagrammet er et par 
6AGT anvendt således, at V1 er en ret buffer 
med V2 koblet til det med en bredbånds
kobler under prøve. Et 0—5 mA meter i git
teret på V2 muliggør en kontrol af koblerens 
effektivitet. Selve diagrammet er iøvrigt 
fulstændig identisk med mellemfrekvens
trinet i en superhet.

Fig. 1.
Det originale test-kredslob anvendt hos G3ESV for  
undersøgelse af bredbåndskobleres anvendelse i  low-  
power kredsløb.  — L1,L2 er kobler-vindingerne  
fast  afstemte med C7 og C8, og den passende  
koblingsgrad mellem L1 og L2 opnåedes ved aflæs
ning af meteret i  V2’s git ter ved et  givet input

på  V1s gitter.

De omhandlede bredbåndskoblere kan ud
føres af alle slags stumper og stykker af ma
terialer, der haves ved hånden, når hoved
principperne iøvrigt følges. I forfatterens til
fælde anvendtes en polysterene-strimmel 
som monteringsbund, hvorpå en dobbelt ke
ramisk trimmer og spolerne blev monterede. 
Disse sidste var viklede på Denco ribbede 
spoleforme (type nr. IF/1000) 11/8“ i diam. 
(og efter illustrationen at dømme ca. 3/4“ 
høje). Den underste spoleform fastgøres til 
monteringbunden med spolelak (princip: Op-
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Komponenter:
C 1 —C2—C3—C4—C5—C6 = 0,01 μF  

C7—C8 = 30 + 30 μμF dobbelt  
tr immer el ler l ign.

R1 =50,000 Ohm ½ W
R2, R5,  = 220 Ohms ½W
R3, R4  = 22,000 Ohms ½W.
V1V2. = 6AG7.
Meter =  5 mA fuldt  udslag.
L1 L2  = Se spoletabel .
L1 L2 = Se spoletabel  i  næste OZ.



løsning af polysterene i benzin) efter vin
dingen. En strimmel stift karton rulles sam
men til et lille rør og anbringes indvendigt 
i den underste spoleform. Den øverste spole 
vindes derefter på sin form, som derefter 
trækkes ned over kartonrøret. Alt dette kan 
lyde meget kompliceret, men det er meget 
væsentligt, at spacingen mellem spolerne (og 
dermed den indbyrdes selvinduktion) kan 
varieres over et temmelig bredt område — 
og dette er en måde at udføre det på. En 
hvilken som helst anden konstruktionsform, 
der tillader denne variation af afstanden mel
lem spolerne, vil være lige så tilfredsstillende.
Praktiske prøver.

Med den fuldstændige 80 m opstilling mon
teret på prøve-chassiset blev et signal på 1 
volts styrke tilført V1 fra en signal generator. 
Frekvensen ansattes til 3,65 mc som midt
punkt for området. Top-spolen skubbedes 
derefter ud, således at der blev maksimum- 
spacing mellem spolerne, hvilket vil sige ca. 
1½“ mellem midte af spoler. I denne stilling 
er de to spoler meget løst koblede og den ind
byrdes selvinduktion er nede på et minimum. 
Begge trimmerne indstilledes derefter til en 
meget skarp resonans i begge kredse.

Signal-generatoren kørtes derefter hen
over området fra 3—4,5 mc og en kurve teg
nedes, der viste gitter-strømmen til V2 i for-

Frekvens i  mc.
Fig. 2.

Kurverne angiver git ter strømmen i  forhold t i l  fre
kvens ved gennemprøvningen af bredbåndskoblerne  
og viser hvorledes forandringen af koblingsgraden  
infi l trerer på git terstrømmens størrelse.  Hvis man  
går udfra 3,65 mc som den ønskede frekvens,  angiver  
kurve B den rette koblingsgrad for den mest ens
artede styring indenfor området,  medens kurve A  
er for løst  koblet  og kurve C for fastkoblet ,  hvilket  

giver den dobbeltpuklede kurve.

hold til frekvensen (fig. 2A). Resultatet var, 
hvad man kunne vente, en meget spids re
sonanskurve, tilsvarende en mellemfrekvens- 
transformators. Den øverste spole skubbes nu 
ca. ½“ ned over kartonrøret, og signal-gene
ratoren køres påny henover det samme om

råde. Denne gang bliver kurven fladere, fordi 
gitterstrømsvariationen over området er 
mindre.

Man vil kunne finde en spacing, i hvilken 
gitterstrømmen står praktisk talt uforander
lig i 80-meter båndets fulde bredde, og der
efter falder temmelig hurtigt, når man går 
udenfor båndgrænserne (fig. 2B). Dette er 
den korrekte spacing imellem spolerne.

Bemærk, at det på intet tidspunkt er nød
vendigt at efterafstemme kredsene. — Hele 
processen foregår ved en forandring af af
standen mellem de to spoler.

Det blev også forsøgt at nærme spolerne 
mest muligt til hinanden — således at de 
næsten berørte hinanden — og den kendte 
dobbelpuklede kurve opnåedes (fig. 2C).

Til vort formål er denne indstilling imid
lertid ikke brugbar, fordi båndbredden er 
for stor, og fordi der er et dyk i gitterstrøm
men omkring midtbåndsfrekvensen.

Efter afprøvning af alle spolerne på denne 
måde blev en anden justeringsmåde forsøgt.

Begge spolerne blev viklede på den samme 
spoleform med den spacing, som var fundet 
mest hensigtsmæssig, og et forsøg blev gjort 
for at sikre den nødvendige koblingsgrad ved 
at tune de to trimmere; en nær underkanten 
af båndet og den anden nær overkanten af 
båndet.

Forsøget var en decideret fejlslagning, idet 
det var umuligt gennem en hvilkensomhelst 
tuning af trimmerne at opnå en symmetrisk 
strømkurve. Arsagen er den: Når fastkoblede 
kredsløb afstemmes, varierer selvinduktionen 
eller kapaciteten i det ene, hvilket medfører 
en forskydning i det andet; med andre ord: 
Justeringerne griber ind i hinanden.

Efter at have forsøgt frem og tilbage i 10 
minutter blev spoleformen savet over i to 
dele og derefter bygget som oprindeligt ud
ført. Spolerne afstemtes til resonans på midt
båndsfrekvensen og koblingen forøgedes, og 
hele kredsløbet var sat op på mindre end 60 
sekunder. (Fortsættes).

Nye logbøger.
Flensborgs forlag i Ringsted følger stadig med 

tiden. Der har før været ønsker fremme om at 
levere logbøger med spiralheftning foroven i stedet 
for i siden. Disse ønsker er nu opfyldt og samtidig 
er heftningen udført således, at man ikke behøvet 
at vende og dreje bogen. — Trods den smukke ud
førelse og de stadig stigende priser på papir er 
prisen kun kr. 2,50 for den største logbog. Til enhver 
kortbølgeamatørs udstyr burde også høre en logbog 
fra OZ1D i Ringsted.
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Tilpasning af uafstemte feedere. til senderens PA-trin.
Af OZ3TM. Th. Mortensen.

Da det efterhånden er blevet almindeligt at 
bruge uafstemte feedere, kan det måske have 
interesse at vide, hvordan en sådan feeder bør 
tilkobles senderens PA-trin, når tilpasningen 
skal være i orden.

Feederens tilkobling til senderen har gerne 
været udført med en link på nogle få vin
dinger. Imidlertid viser det sig ofte at være 
svært at undgå stående bølger på feederen 
eller få tilstrækkelig belastning på PA-trinet, 
og det er hensigten med denne artikel at 
prøve at forklare, hvad der kan gøres for at 
få korrekt tilpasning mellem feeder og sender.

Da feederen for at overføre mest mulig 
effekt skal være strålingsfri, må den også 
være fri for stående bølger, og dette vil sige, 
at der ikke må være nogen faseforskydning 
mellem strøm og spænding, impedansen skal 
altså være ren ohmsk. Derfor skal feederen 
afsluttes med en resonanskreds i begge en
der, idet en spole eller en kondensator hver 
for sig altid vil give en faseforsyning på + 
eller - 90°. Afsluttes derimod med en af
stemt kreds, der er i resonans, bliver fasefor
skydningen udbalanceret og impedansen der
for ren ohmsk. (Dette er forøvrigt en forkla
ring på, hvorfor man i en normal link skal 
bruge så få vindinger som muligt, idet fase
forskydningen saa bliver mindst). — Den ene 
kreds udgøres af antennen, der forudsættes 
korrekt tilpasset — den anden kreds må lige
ledes være i resonans og have samme impe
dans som feederen, og vi skal nu se, hvordan 
dette kan opnås.

Da feederen kan tilsluttes i serie eller pa
rallel med afstemningen, vil vi se på begge 
tilfælde:

Serie. Parallel .

Ved L1 har vi den normale PA-spole, mens 
L2 er en spole, der er induktivt koblet til L1.
— Det gælder nu om at beregne L2 og C2 så
ledes, at den bedst mulige tilpasning mellem 
feeder og PA-trin opnås. — Hele kredsen Li, 
C1 og L2 C2 skal optræde som en transforma
tor, der skal nedtransformere PA-trinets høje 
impedans til feederens forholdsvis lave. Nu

er effektoverforslen og impedansforholdet i 
en sådan transformator afhængig af kredsenes 
godhed Q samt koblingsfaktoren k. der igen 
er afhængige af hinanden, idet vi ved opti
mal kobling har:
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hvor Q1 er PA-kredsens — medens Q2 er 
antennekredsens godhed.

Koblingsfaktoren kan højst blive lig 1; men 
i praksis vil den ofte kun ligge paa ca. 1/10 
deraf, idet den vanskeligt kan overstige ca. 
0,3 ved tilstødende spoler, medens den kan 
nå op til ca. 0.7, hvis spolerne er viklet uden 
på hinanden.

Fra Håndbogen, side 186. ved vi, at Q helst 
skal ligge på ca. 12, dette giver ved en kob
lingsfaktor på 0,1, at antennekredsens god
hed Q2 skal være på 8 1/3, hvis denne er min
dre, skal k gøres større for at opnå optimal 
kobling, og dette kan være fysisk umuligt. — 
Da tabene i en veludført kreds hovedsagelig 
ligger i belastningen, har vi for seriekredsen:

Kurven angiver forholdet mellem k og Q2, 
når Q1 = 12, og der regnes med optimal kob
ling. — Antager vi nu godheden af antenne
kredsen Q2 = 10, giver dette ca. k = 0,09, 
hvilke værdier vil være gode at gå ud fra til 
praktiske beregninger. Vi har så kun at ind
sætte de kendte værdier for R, f og Q2 i 
formlerne, og vi har størrelsen af C2. — Til
bage er så at bestemme L2 ud fra formlen:

der med tilstrækkelig nøjagtighed kan skri-



Fig. 1.
Fig. 1.

Forholdet mellem koblingsfaktoren k og godheden  
Q2 ved optimal kobling og Q1  = 12.

Fig. 2.
Forholdet mellem seriekondensatoren C2 og feeder-  
impedansen R, når Q2=10 og frekvensen  = 14,2 mc.
Fig. 3.
Forholdet mellem parallelkondensatoren C2  og fee-  
derimpedansen R, når Q2  — 10 og frekvensen  —

14,2 mc.

Fig. 2. Fig.  3.
Et andet eksempel: Frekvens 29 mc og fee

der 300 Ω giver for seriekondensator 1,8 pF og 
for parallelkondensator 182,9 pF, værdier der 
sikkert overrasker mange amatører, og de for
klarer, hvorfor denne feeder ikke vil arbejde 
tilfredsstillende med en normal link. — En 
seriekondensator på 1,8 pF vil kræve en link 
med mange vindinger, hvorimod den større 
parallelkondensator samt en link på 1 a 2 
vindinger vil give den korrekte tilpasning.

En ting, der kunne nævnes i samme forbin
delse, er en simpel impedanstransformator 
for HF, der kan bruges mellem f. eks. 2 læng
der „twin-lead“ eller „coax“ med forskellig 
impedans. Transformatoren består kun af en 
spole og en kondensator og ser således ud:

L i μH; C i pF; f i mc.
Den har den ulempe, at den kun er korrekt

for en frekvens, men den kan dog udmærket
benyttes indenfor et af vore bånd. Litteraturhnv.: QST — okt. 49, side 14—15 og følgende.
TIPSFlere amatører har spurgt mig om den rette måde 
at afisolere litzetråd på. Jeg har før beskrevet en 
metode i OZ, men her er den så igen. Litzetråden 
føres ind i en spritflamme, og så snart kobber
trådene begynder at gløde, føres tråden hurtigt ud 
og derpå ned i et lille bæger fyldt med sprit. Opera
tionen skal foregå hurtigt, og der skal en vis øvelse 
til forinden det helt rigtige resultat opnås. Trådene 
skal nu stå fuldstændigt rene og kobberrøde. Litzen 
føres så ned i en opløsning af pulveriseret harpiks 
og sprit og kan derefter uden videre fortinnes med
en loddekolbe.Det vil være det fornuftigste at foretage nogle 
øvelser med nogle stumper litze, forinden man be
gynder på de færdige spoler. T R-
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Mange amatører vil have svært ved at 
den almindelige link koblet fast nok til PA- 
spolen, således at PA-røret belastes tilstræk
keligt, og ovenstående skulle være et forsøg 
på at forklare, hvad grunden kan være.

Til en praktisk oversigt kan kurverne for 
C2 i serie eller parallelforbindelse med L2 be
nyttes. Udsøg den værdi, der passer bedst i 
det foreliggende tilfælde, og der vil ikke mere 
være besvær med at belaste PA-trinet.

Skal kurverne benyttes for en anden fre
kvens end 14,2 mc, skal den fundne værdi for 
C2 blot multipliceres med det tal, vi får ved 
at dividere den anden frekvens i mc ind i 14,2.

Et eksempel vil vise fremgangsmåden.
Antag en feeder på 52Ω og en frekvens på 

14,2 mc. Kurverne eller formlerne giver for 
en seriekondensator 21,55 pF og for en pa
rallelkondensator 2155 pF, vel at mærke, når 
koblingsfaktoren er 0,09, godheden af PA- 
kreds 12 og godheden af koblingskredsen 10. 
Forholdet mellem serie- og parallelkonden
satorens størrelse er altid Q2.

R = den største feedenmpedans i ohm 
r = den mindste feederimpedans i ohm. 
Beregningen er simpel, idet vi har:



Fra testudvalget
OZ2IZ påny bedst pa 2 meter.

Med sine ca. 25 deltagere må årets E. D. R. Field- 
Day på 2 meter betegnes som en sukces, og som 
et nyt pionerfremstød for amatørarbejdet på dette 
bånd. Loggene vrimler af QSO’er og deriblandt 
mange langvejs forbindelser. Videre fortæller de 
indsendte logs, at det i almindelighed ikke er store, 
omfattende stationer, der køres med, medens an
tenneproblemet på sin side er af afgørende be
tydning.

Morsomt er det videre at konstatere deltagelse 
af tyske amatører for første gang i en 2 m-test, 
medens deltagelsen fra SM’s side også denne gang 
indskrænkede sig til vore to venner SM7BE og 
SM6QP.

Hermed bringer vi resultatlisten:

1. OZ2IZ Struer, 9656 9775 42
2. OZ8EDR Skamlingsbanken, 8793 8726 54
3. OZ2FR Bække, 7283 7293 43
4. OZ5AB Fyret, Hammeren Odde, 6810 6842 36
5. SM7BE Lund 6637 6565 55
6. OZ7G Langbjerg, Møans Klint, 6435 6393 48
7. SM6QP Goteborg, 5852 9975 26
8. OZ2WP Vester Skjerninge, 5329 6156 33
9. OZ5HV Vejby, Nordsj., 5114 5129 51

10. OZ3ES Frederiksberg, 4378 4377 47
11. OZ1WP Meløse, Nordsj., 4100 4144 45
12. OZ1OJ Hundested, 4093 4101 41
13. OZ2BZ Gentofte gasbeholder, 2965 2910 40
14. OZ3EP Gentofte, 2923 2921 44
15. OZ5MK Kgs. Lyngby, 2826 2819 43
16. OZ7EU Søborg, 1457 1475 26
17. OZ2LX Hasle vandtårn, Aarhus, 1014 1095 10
18. OZ7BX Klampenborg, 909 901 17
19. OZ4KA Rytterknægten, Almind, 770 821 8
20. OZ3A Odense, 340 340 6
21. OZ3WS Vejle, 286 281 7
22. OZ2OO Holte, 260 250 15
23. OZ5TZ Christianshavn, 201 200 624. OZ1W Odense, 145 145 3
25. OZ7BG Søborg, 97 96 4

Sejren denne gang gik også til 2IZ, der med sine 
9656 km og 42 forbindelser nåede et bemærkelses
værdigt resultat, men havde dog en konkurrent af 
klasse i OZ8EDR, der opnaaede 8793 km ved 
54 QSO’s.

Bedste station udenfor Skandinavien blev DL3MH 
med 1663 km og 4 forbindelser. Hans QTH er Celle.

Testudvalget lykønsker med de opnaaede resulta
ter og haaber på fortsat stigende deltagelse i arbej
det på 2-meter.

Længste indenlandske forbindelse var mellem 
OZ5AB og OZ2IZ med 410 km.

Udover ovenstående er der efter tiden indkommet 
log fra OZ4VEW. medens følgende stationer har 
undladt at gøre deres pligt:

OZ2AF
OZ2RA
OZ7PW
OZ7RD

Folgende tyske stationer deltog:
1. DL3MH 1663 km
2. DL2MW 610 „
3. DL6FX 460 „
4. DL6SV 438 „

OZ2IZ, Struer,  VHF-fieldday 1951.

Nye læreboger fra ,,RATEKSA“.
„Rateksa“s lærebøger for radiomekanikere er nu 

suppleret med hefterne „Radiotekniske opgaver“, 
„Fagtegningsopgaver" og „Laboratorieøvelser". Til 
brug ved den faglige uddannelse af lærlinge er 
disse bøger særdeles egnede, ligesom også f. eks. 
radioamatører kan benytte disse lærebøger til selv
studium. — Hefterne fremtræder i et smukt ud
styr — og som noget nyt kan der nu fås en smuk 
og holdbar kasette til opbevaring af hefterne.

Rettelser til QTH-listen:
Skal være uden stjerne:
OZ7HR 2910 Rahe, C. F„ Bakkesvinget 19,

Højdevangen, Maaløv.
Andre rettelser:
OZ5UF 3260 rettes til: Andersen, Leo,

Hyldevej 14, Fredericia. 
OZ7BA 4550 rettes til: Bøtter Jensen,

Ulrikkenborg Allé 29, Kgs. Lyngby. 
OZ7ML 2336 rettes til: Haasen, M„ Aale.
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DX-jægeren
Der har desværre indsneget sig enkelte fejl i 

prefixlisten i den nylig udsendte QTH-liste.
Rettelserne er:

KR6 Okinawa 25 O
KS4 Svvan Island 7 NA
ZC4 Cypern 20 As

Og nogle få tilføjelser:
KT1 se EK 33 Af
MP4 Kuweit 21 As
VT1 se MP4 21 As
FKS8 se OE 15 E

ZS2 er ikke udelukkende Marion og Prince Ed
ward, men anvendes både af stationer på disse øer 
og i den sydafrikanske union. Endnu har kun 
ZS2MI befundet sig på øerne.

OZ7SM kommer igen med HB1JJ/HE 14210, OX’s 
3MW, 3FP, 5SV og 5EL 14375, VS9MA 14150, EL1OA 
14320, KT1PU 14325, VS7FG 14250 og HS1UN 14170.

OZ7KV slider med eksamenslæsning og C07AH, 
EA6AM, HZ1AR, OQ5CP, OX5EL og 3A2AD; alt på
14 mc. cw.

OZ4KX har fundet FP8BX, FB8BB, FKS8BB, 
HC2LF, YV’s 5EC, 5AZ; UN1AE, mellem 14,0 og 
14.1 mc.

OZ7BG har udover to nye i FB8BB 14027 og 
CR9AF 14051 kun KT1OC, 3A2AD og TI20E 
141401

Det er lidt trist at se, at kun senderamatørerne 
skriver ind hertil. Der findes vist en 6—700 DR- 
amatører, og det skulle være mærkeligt, om ikke 
nogle af disse mange hørte noget, som vi andre 
ikke hører på grund af de mange andre ting, der er 
at passe, så snart man selv skal til at sige noget. 
Så, DR-amatører, et brevkort er nok, blot man hører 
fra nogle nye folk en gang imellem og ikke alene 
den gamle, faste DX-garde.

VP4LZ betjenes af en halv snes amatører ansat 
i Pan American Airw'ays. QSL stadig via PY1AJ 
.—.—.—ZC1AL er villig til at prøve 3,5 mc, hvis 
man under en QSO med ham på 14 mc. er interes
seret i QSO.—.—.—Ifølge VP3YG er de licenserede 
VP3 stationer følgende CW DG FD FJ GT HA HAG 
LF RG TF TY VN og YG. VP3’s ACS BCR BG 
BSM HL JM MCB og TR er ikke længere aktive. 
—.—.—Hvis kortene fra VR6AA og VR1F ikke er 
kommet endnu, kan man prøve hos henholdsvis 
ZL2FR og VK2ADV.—.—.—W6SAI, G6ZO og 
ON4QF nævnes i foi’bindelse med en mulig amatør
trafik fra Vatikanstaten.—.—.—VKl’s DC, KJ og 
NL svarer ikke kald på deres egen frekvens.

QTH’s:
CR9AF Joao Pires Antas, Officinas Navais, Macao, Asia. 
CW1OX Chang, Box 113, Taipeh, Formosa.
CW1TO Box 113, Taipeh, Formosa.
KB6AD c/o C AA, Canton Island.
OQ5CP Box 396, Elizabethville, Belg. Congo. 
VK9XK QSL via VK3XK.
VS1DW Geo. H. Eckles, Braddell Hili, Singapore, Malaya.
3A2AC via REF.
3A2AD via USKA.
3A2AF via W6SAI.7B4QF via W6SAI, ON4QF eller ARRL.

Lande og zoner.

Call Lande Zoner
wrkd. bekr. wrkd. bekr.

1 Fone & CWOZ7EU 177 154 39 39OZ7CC 176 140 39 39OZ3FL 172 127OZ7BG 163 116 37 35OZ1W 156 123 39 39OZ3Y 153 126 39 3933OZ2NU 149 109 37OZ4KX 119 103 36 34OZ5S 93 71 37 31OZ2PA 90 54 30 25OZ5PA 80 51 27 14OZ4KT*) 78 54 21 16OZ3PO 73 54 28 25

FoneOZ7TS 149 124 36 35OZ7SM 128 106 37 35OZ3Y 119 104 36 35OZ5BW 116 105 36 35

Jeg vil gerne hver måned bringe et foto af en 
OZ-DX-jæger eller en DX-station. Billederne re
turneres naturligvis efter brugen. De kan sammen 
med stoffet til DX-jægeren sendes til OZ7BG, Huld- 
bergs Allé 8, Søborg. 73 & DX — Erik.

En god antenne
Jeg har de sidste år på 20—40—80 meter arbejdet 

med en 20 meter zepp antenne med 10 meter feedere. 
På 20 og 40 meter arbejdede antennen godt, dog med 
en vis retningsvirkning, og på 80 blev den brugt 
som en 30 meter L. Her gik den også ganske godt, 
dog uden at give særlig S-grader rundt omkring. — 
Fornylig flyttede jeg til en anden QTH, og heller 
ikke her kunne jeg få min drøm om en bedre anten
ne opfyldt, men kørte nogen tid med den gamle 
zepp. De samme resultater. Antennen var udspændt 
mellem to master, 10 meter høje. For et par måneder 
siden blev der så anskaffet nok en mast, og den 
blev anbragt så der kunne laves en 2x20 meter 
antenne, der blev med andre ord blot nok et ben 
til. Feederen var stadig de 10 meter og nu fra mid
ten af antennen. Vinklen mellem benene burde have 
været 90 grader, men kunne desværre kun blive 
ca. 60 grader. Men resultatet overstiger vore dristig
ste forventninger. Det er faktisk blevet en ypperlig 
rundstråler, alle mulige dx er workede, og på 80 
meter indenlands får jeg nu et par S-grader mere 
end tidligere. Jeg vil give denne antenne min aller
bedste anbefaling, særlig for amatører der ikke 
har megen plads til rådighed er den idéel. OZ4H, 
som på min tilskyndelse også har lavet en sådan 
antenne, er også glad for den. TR.
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Generalforsamlingen
i København den 16. september indledtes med 
et besøg, arrangeret af OZ3U, i Kastrup luft
havn. Der var mødt lige ved 200 deltagere, 
der med interesse beså de forskellige sevær
digheder, såsom de store moderne hangarer, 
flyvemaskiner og radiobetjeningsrummene. 
Adskillige af deltagerne benyttede lejligheden 
til at få en rundtur over København, og hele 
arrangementet var dygtigt tilrettelagt af 
OZ3U, der ledede deltagerne den rette vej 
ved højttaleranlæg fra sin vogn.

Kl. 13 mødtes deltagerne til generalfor
samlingen i Kvindernes bygning i N. Hem- 
mingsensgade. Der var mødt ca. 250 delta
gere, vel nok det største mødeantal i for
eningens historie. Formanden, OZ2R, bød den 
store forsamling velkommen og udbad sig 
dirigentemner. På bestyrelsens opfordring 
valgte forsamlingen foreningens mangeårige 
juridiske rådgiver, landsretssagfører hr. Hol
ten Kristensen, med akklamation.

Formanden aflagde derefter 
beretningen

OZ2R indledte med en omtale af formandsmødet  
i Odense, der havde fået et udmærket forløb. — 
Vejen t i l  sendetil ladelsen  er stadig efterspurgt, men 
der er endnu et oplag hos kassereren. — QTH-  
l isten  blev udsendt nogle dage før generalforsam
lingen, og hermed er et stort savn afhjulpet. — 
Lotteriet  havde været en stor succes. — Sommer
lejren  havde stor tilslutning, men gav et mindre 
underskud. Formanden beklagede de store forstyr
relser, der havde været på lejrsenderen. — Om 
økonomien  sagde formanden, at det var nødvendigt 
med et større kontingent. — Teknisk stab  med 
OZ7EU i spidsen fik tak for OZs fine standard i 
det forløbne år. Der var ikke modtaget nogen klage 
over bladet. — Efterlyste „Stationsbeskrivelse med  
Fotos".  — Afdelingsarbejdet:  Der er nu ca. 50 afd., 
idet der i årets løb er anmeldt 7—8 ny afd. — Efter 
formandsmødet i Odense spores en vågnende akti
vitet. — EDR havde været repræsenteret i England 
og overfor de nordiske lande med OZ8T.  — Herom 
er der udsendt referat til afd. — Foredragsudvalget  
har været godt benyttet. — Formanden udtalte en 
tak til OZ6EP for hans store arbejde og henstillede, 
at flere afd. slog sig sammen om mindre EDR- 
stævner. — Testudvalget  ved OZ7BG og OZ2NU fik 
også tak for arbejdet. — Bandudvalget  har haft 
møder med P & T. — „Hullet" i 80 m båndet kan 
ikke åbnes, da der er internationale aftaler. — Der 
har været en del klager mod BCI, hvoraf de 80 pct. 
stammer fra første års amatørers fone, medens der 
er ca. 3—4 pct. klage over CW. — Håndbogens salg  
går støt og roligt. Vejen t i l  sendetil ladelsen  er lige
ledes solgt i et stort antal eksemplarer.

Der var forskellige debattører ved beretningen. 
OZ2Q omtalte et „dokument", han havde modtaget 
fra Kbh. afd. Han syntes, tonen var overlegen og 
grim og fandt beskyldningerne mod forretningsud
valget upassende. EDR er dog en hobby-forening.

OZ2R syntes, at spørgsmålet burde drøftes under 
dagsordenens punkt 4 og 5.

OZ8O efterlyste en redegørelse for bestyrelsens 
stilling til Kbh. afd. Bestyrelsen har nægtet at tage 
stilling til problemet, om Kbh. afd. må opkræve 
4,00 kr. pr. medlem i Kbh. og omegn pr. år. Hoved
bestyrelsen skylder os en redegørelse for dette pro
blem.

OZ2R: Dette er et vigtigt problem, og det kom
mer til debat under vedtægtsændringerne. Hoved
bestyrelsen har ikke nægtet at tage stilling til 
spørgsmålet. Vor stilling er klar. men generalfor
samlingen skal afgøre sagen.

OZ7BO forespurgte, om forsamlingen kunne god
kende beretningen nu og så alligevel være sikker 
på, at der blev lejlighed til at drøfte spørgsmålet 
senere. — Dette bekræftedes af dirigenten.

OZ1KP: Lejrsenderen og modtager bør være me
get bedre end de, der var i år. Udsendelsestiderne 
må passes bedre, og der bør tages hensyn også til 
de mennesker, der ikke bor ved hovedbanerne. 
Ligeledes omtalte han, at OZ nu er 4 sider mindre 
end på samme tid i fjor.

OZ2KP: Skrivelsen til medlemmerne i Køben
havn er udsendt på den samlede bestyrelses vegne. 
Hvornår er det vedtaget at købe den modtager til 
sommerlejren? Hvem har anbefalet købet?

OZ8R: Hvornår kommer referatet fra formands
mødet i Odense? Vi har ikke set det endnu i OZ?

OZ2R: Købet af modtageren blev vedtaget af 
generalforsamlingen i Aarhus. Referatet fra for
mandsmødet er sendt til afdelingsformændene, og 
disse vil sikkert fremlægge det i afdelingerne. Det 
er på 25 sider, og det bliver en dyr omgang, hvis 
det skal trykkes i OZ; men forlanges det, må vi 
jo gøre det.

OZ3FL: Der har været diskussion i bestyrelsen 
angående modtageren. Jeg har protesteret mod kø
bet, men der var flertal for købet.

Derefter sattes formandens beretning til afstem
ning. Der var 69 for og ingen imod, hvorefter be
retningen godkendtes.

Regnskabet.
OZ3FL henviste til august OZ, da det ville føre 

for vidt at læse hele regnskabet op — tidmæssigt 
set.

OZ7BR: Jeg finder revisorantegningerne util
strækkelige. Er der sikkerhed for, at vore for
skellige tilgodehavender er til stede. Jeg vil poin
tere, at dette ikke er rettet mod 3FL.

OZ2R: Revisorerne har kassererens bilag over, 
hvad vi har til gode. Hovedbestyrelsen har disku
teret, om vi skal gå over til statsautoriserede revi
sorer. Det er jo svimlende summer, der arbejdes 
med.

OZ8I: Udgifterne er større end indtægterne. Det 
er antagelig de højere udgifter til OZ, men her må 
der ikke pilles, højst vises tilbageholdenhed. Kan 
der ikke spares på andre poster?

OZ7GL motiverede en tak til 3FL for hans man
geårige arbejde som kasserer. — Vi har 25 års jubi
læum næste år. Der bør sættes penge til side til et 
jubilæumsfond.

OZ7TL: Afdelingsformændene behøver ikke at
have gratis rejser og middag med mere, når der 
skal spares. Sæt OZ ned med 500 eksemplarer og 
lad være med at sende til udlandet i disse dyre 
tider. Efterlyste udvekslingsblade.

OZ3FL kom med nogle tal over, hvorledes OZ
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fordeles, og OZ7BO sagde: Det er stadig en billig 
fornøjelse at være medlem af EDR.

OZ3U: 7GL har krav på et svar. Der er nedsat 
et jubilæumsudvalg, men der har endnu ikke væ
ret afholdt møder. Lokalerne er sikrede. Der vil 
muligvis blive arrangeret en virkelig radioudstil
ling i samarbejde med branchen, men det hele lig
ger så løst endnu. Henvendt til 7TL: Hvad skal 
hovedbestyrelsen gøre. når generalforsamlingen på
lægger den at købe en god modtager??

Efter endnu enkelte indlæg foretoges afstemning 
om regnskabet. Det vedtoges med overvældende majoritet.

Herefter kom man til dagens største punkt:
Indkomne forslag.

OZ6PA udtalte: Det hænger sikkert provinsen 
langt ud af halsen: Amager contra København. Han 
omtalte forslagene fra 3T og 5TZ. Amager ønsker 
stadig at være gyldige medlemmer i Kbh. afd. og 
vil have lov til at deltage i møder etc. Han mente 
ikke. at 5TZ’s forslag burde fremmes, da det så 
vil gå ud over afdelingsarbejdet ved at pengene 
bliver mindre og mindre og afdelingslokalerne rin
gere og ringere af samme grund.

OZ5B: Vi skylder provinsen, at vi går sagligt til 
værks i denne sag. Det drejer sig om § 5. Det går 
igen i tre forslag i august OZ, og foreslog derfor, 
at § 5 blev taget først.

OZ7BR: Det er for farligt at overlade for meget 
EDR-arbejde til selvstændigt afdelingsarbejde. Kbh. 
afd. er for stor og vil svare til en afdeling for hele 
Jylland. Afstandene er alt for store, vi kan nu og 
da komme til møderne.

OZ5TZ motiverede sit forslag. EDR’s arbejde er 
anlagt på bred basis. Det daglige arbejde henvises 
til de lokale foreninger. EDRs vedtægter kan ikke 
koordineres med lokale vedtægter. Interesserne er 
lokalt betonede. Lokalafdelingerne er selvstændige 
og må naturligvis også selv opkræve deres kontin
genter. Forøvrigt bør vedtægterne sendes ud til 
urafstemning blandt medlemmerne.

Levinsen: Vi har fået to indsprøjtninger af pa
tentmedicin i dag, men de to forslag udgør jo et 
hele.

OZ3FL: København har tendens til at overse pro
vinsen. Hvis medlemsskab i Kbh. er frit, må det 
også holde for provinsen. Vi må opkræve ens for 
alle de afd., der vil have det.

OZ1KP: Det vedkommer ikke EDR, hvad lokal
afdelingerne vil lave. De er selvstændige. Vi skal 
fremefter og ikke stoppes af ligegyldige ting.

OZ8O: Kbh. afd. har aldrig kunnet klare sig alene. 
En retfærdig ordning vil slå fødderne væk under 
den.OZ9R: Hvad skændes I om? Det hele står jo i 
§ 5 og 6.Efter endnu nogle bemærkninger fra forskellige 
talere var der kaffebord.

OZ7T indledede senere debatten igen ved at sige: 
Der skal samles, ikke splittes. Det er minoritets
vældet, man må til livs. Det er der, det er galt. 
Han konkluderede, at 5TZ’s forslag burde frem
mes.OZ2R foreslog 5TZ’s forslag som konklusion, dog 
med en ændring, som lød: Ved indmeldelsen skal 
ansøgeren besvare et spørgsmål, om han ønsker at 
være medlem af lokalafdelingen eller ej. Udmel
delse af lokalafdelingen sker skriftligt til EDR’s 
hovedkasserer inden 31. december.

OZ7DR: Jeg foreslår 5 TZ’s forslag, dog med 2R’s

ændringsforslag. Enhver ma frit kunne være med
lem af en afdeling eller ej, hvis han vil.

Endnu mange talere havde ordet, så taletiden 
måtte indskrænkes: men efterhånden nåede man 
dog frem til afstemningen. — OZ3T’s forslag: ingen 
for. — Kbh.-Amagers forslag: nogle for — og en
delig vedtoges 5TZ’s forslag fra OZ. dog med den 
af OZ2R foreslåede ændring som ovenfor anført.

Bestyrelsens forslag om supplement til bestyrel
sen af medlemmer blev frafaldet, da det kan ord
nes rent administrativt.

Man gik så over til at diskutere bestyrelsesvalgel.  
Nogle forslag var kommet for sent ind, andre mang
lede og desuden var der diskussion om valget i 
København. Der var en voldsom diskussion om 
sagen, ikke mindst mellem Kbh. afd. og forskellige 
andre. I diskussionen deltog bl. a. OZ4U. 2R, Le
vinsen, 3KU, 2KP, 8O, 3FL, 3U, 5TZ med flere. — 
Efter endt debat vedtoges det, at stemmesedlen an
nulleres og bestyrelsen indkalder i oktober OZ 
emner til ny hovedbestyrelse. Forslagene må være 
EDR, Box 79, København K, i hænde senest den 
31. oktober. Stemmeseddel medfølger i november 
OZ og må være tilbagesendt senest den 30. novem
ber. Resultatet meddeles i december OZ.

Formandsvalget:  Da vor gamle formand, OZ2R, 
ikke ønskede at modtage genvalg trods kraftig op
fordring, foresloges adskillige andre. Til sidst ene
des man om at opstille OZ6PA, der fik 74 stemmer, 
OZ9R, der fik 47 stemmer, og OZ3U, der også fik 
47 stemmer. OZ6PA blev følgelig valgt.

Da foreningens sekretær, OZ7HL, er meget syg 
og indlagt på hospital, vedtoges det at sende ham 
følgende telegram: „Generalforsamlingen sender
dig hermed vore bedste hilsener og ønsker om god 
bedring".

Til revisorer genvalgtes OZ3TM og 5Y, suppleant 
OZ7GL.

Under eventuelt  efterlyste 3KU løsblade med ny 
licenser etc., så de kan klippes ud og klistres i 
QTH-listen, som han iøvrigt var glad for. Der var 
også lovord til teknisk stab fra flere talere. Og 
endelig var der diskussion om postvæsenets leve
ring af OZ. Efter forskellige indlæg vår deltagerne 
blevet trætte og generalforsamlingen hævedes kl. 
18,45, idet OZ2NU dog først forinden havde takket 
OZ2R for hans store arbejde for EDR.

Ref.  OZ4H/5AC.

De nye vedtægter med de pa generalforsamlingen 
vedtagne ændringer vil fremkomme som supple
ment til et af de forste numre af OZ.

OZ4H/konst. sekr.

Nyt bestyrelses valg:
I følge vedtaget beslutning på general

forsamlingen skal der afholdes nyt bestyrel
sesvalg. Der indkaldes derfor herved emner 
til bestyrelsesmedlemmer iflg. vedtægternes 
§ 11 fra alle 4 kredse. De indsendte forslag 
må være Postbox 79, København K., i hænde 
senest den 31. oktober. OZ4H/konst. sekr.
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2. oplag
af

QTH - listen
er nu færdigtrykt i et begrænset antal 
eksemplarer. — Kan bestilles hos kas
sereren, OZ3FL, O. Havn Eriksen, Fugl
sangsvej 18, Nykøbing F., mod indsendelse 

af frimærker eller på Giro nr. 22116.

*

Pris kr. 2,50
+ porto 10 øre.

*

Den nye QTH-liste er forsynet med re
gister til udskæring, så man let kan finde 
de forskellige afsnit i bogen. Køb den nu!

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVNSKREDSEN

Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 
Allé 63, Valby. Kredsen har normalt møde hver 
mandag aften kl. 19,30 i „Foreningen af 1860“, Nør- 
vold 90, over gården, stuen til venstre, „lille sal“. 
Fra 19,30—20,00: QSL-central. Alle oplysninger om 
kredsens virksomhed fås på mødeaftnerne hos for
manden.
Manedens program:

5. november: Om modulation ved OZ7T.
19. november: Se næste „OZ.
Den svenske rævejagt, arrangeret af SM7 kredsen, 

den 30. september blev en stor succes. De udsatte 
10 præmier gik til: OZ8I, OZ2V. OZ2KP, OZ7WO, 
OZ7T, OZ7KE, SM7BJ, Gunnar Nielsen, OZ9R og 
OZ5AB.

Amager: Formand OZ7 
strup. Tlf. Kastrup 2667. 
er hver torsdag kl. 19.30
17. Alle oplysninger om 
aftenerne.

18. oktober: Klubaften, 
november: Klubaften. 8. 
drag med demonstration 
Klubaften.

NS. Herkules Allé 2, Ka- 
Afdelingens mødeaftener 

i lokalerne, Strandlodsvej 
afdelingen fås på mode-
25. oktober: Auktion. 1. 
november: Antennefore- 

ved OZ7G. 15. november:

Aarhus. Afdelingen afholdt ord. generalforsam
ling onsdag den 26. septbr. Bestyrelsen består nu 
af OZ3WK, formand, OZ2KK, næstformand. 
OZ2WO, kasserer, OZ6KF. sekretær, samt OZ2PN. 
Suppleant blev OZ9PN.

Opstillingsmøde til HB finder sted i lokalerne 
onsdag den 17. oktober kl. 20,00.

Eventuelle interesserede fra naboafdelingerne 
indbydes.

Bornholm. Generalforsamling søndag den 21. ok
tober kl. 15.00 i klubhuset på Snorrebakken. Dags
orden ifl. afdelingens vedtægter..

Morsekursus hver mandag paa Østre skole i 
Rønne, pavillon A, klasse 3, kl. 20—22. — Leder 
OZ7HM.

Esbjerg. Afdelingen afholdt ordinær generalfor
samling fredag den 21. september hos A. P.

Det besluttedes at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 
mand. Til formand valgtes OZ2GK, kasserer OZ8E, 
den øvrige bestyrelse OZ1CU, OZ2FM og Krieg. 
Mødet, der var besøgt af ca. 25 medlemmer, slutte
de med fælles kaffebord.

Det endelige program for vinterens arbejde vil 
blive fastlagt i et bestyrelsesmøde den 9. oktober. 
Ønsket om selv at få klublokale blev omfattet med 
særlig interesse, og evt. tips fra medlemmerne ang. 
et lokale mod Lages med tak.

Vinterens første arrangement bliver en auktion 
tirsdag den 23. oktober hos A. P. Der begyndes 
præcis kl. 20,00, og alle der ønsker at deltage, be
des medbringe grej, stort eller småt, der afleveres 
til auktionsholderen før kl. 20. Sælgeren afgiver 
som sædvanlig 10 pct. til foreningskassen. Dele til 
rævemodtagere er sikkert velsete, da vi jo gerne 
i god tid skulle forberede os til de kommende ræ
vejagter. Det kan i den forbindelse oplyses, at på 
en af de første mødeaftener vil dette emne blive 
taget op til drøftelse. Vel mødt den 23. hos A. P.

Vy 73 Bestyrelsen.
Færøerne. Undertegnede har fået og får stadig 

tilsendt QSL-kort til følgende amatører: OY1AA, 
OY1ER, OY1TO, OY2BT, OY3FP, OY3RAI, OY4T, 
OY5EL, OY5EZ, OY5HBL.. — Er der nogen, der 
kan oplyse pågældende amatørers navn og QTH, 
så kortene kan videreekspederes.

Vy 73 OY3IGO.
Haslev. Afd. holder generalforsamling torsdag d.

18. oktober kl. 19,15 i Jernbanegade 42. Dagsorden 
ifl. afdelingens vedtægter. OZ9E.

Hillerød. Afdelingen holder generalforsamling hos 
OZ7IP, Hillerødvejen, Sørup, tirsdag den 16. okto
ber kl. 19,30. Efter generalforsamlingen eventuel 
underholdning.

Horsens. Afdelingen holdt nu sin årlige general
forsamling, som forløb i god ro og orden. Besty
relsen blev genvalgt. Sekretærens post blev over
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taget af undertegnede, da sygdom var indtruffet. 
Man besluttede at lade det lokale kontingent følge 
hovedforeningens på grund af de stadig stigende 
udgifter. Der blev fastlagt en ugentlig byggeaften, 
som skulle foregå på den måde, at. man gennemgik 
emnet teoretisk først, og derefter udførte det i 
praksis. 2 meter arbejdet skal genoptages, men 
først vil man bygge nogle små tranceivers, som de 
fleste kan anskaffe sig og høste nogle erfaringer 
af. I vinterens løb skulle man forsøge at få en 
større 2 meter station, så man kunne komme med 
til næste Field-day.

Man efterlyser et stort, hyggeligt lokale til klub
lokale. Eventuelle tilbud bedes sendt til forman
den. OZ2FK vil forestå morsekursus i vinterens løb.

OZ7RG.
Ræveudvalget efterlyser en foredragsholder med 

indgående kendskab til „sensning“ i både teori og 
praksis. Eventuelle tilbud til OZ7RG.

Korsør. Medlemsmøde afholdtes 24. september på 
Tårnborgkroen. Som gæster var mødt 1KP og 4EH. 
Det fremgik af formandens beretning, at der sta
dig er 10 medlemmer i afdelingen, idet der i sidste 
halvår er afgået 1 og tilgået 1. Beretning og korre
spondance blev drøftet, og beretningen godkendtes 
med bemærkning om, at der blev afholdt for få 
møder. 7WX forelagde regnskabet, som godkendtes. 
Der blev ikke foreslået vedtægtsændringer. 3Y blev 
nyvalgt til formand for afdelingen og tiltræder 1. 
oktober, efter at 5LS har afviklet forhåndenværen
de korrespondance m. v. 1KP og 4EH gav en be
retning fra generalforsamlingen 15. september.

Bestyrelsesvalget til EDR er jo nu annulleret, hvor
for Vestsjællands amatører på mødet i Slagelse den 
29. ds. vil drøfte nyopstilling af kandidater. 5LS.

Lemvig. Th. Kynde Laursen har midlertidigt 
overtaget formandspladsen, medens N. C. Staus- 
holm er soldat. OZ.DR909 adresse vil antagelig 
komme i november OZ i QTH-rubrikken.

Bestyrelsen.
Såfremt medlemsskabet ønskes fortsat, undlader 

jeg ikke at meddele, at det af generalforsamlingen 
fastsatte ekstrakontingent, kr. 10,00, forfalder til 
betaling den 1. oktober og skal være indbetalt her
til snarest. P. b. v.Rigmor Orup, lokalafdelingskasserer.

Odense. Vinterens foredragsrække: „Således har 
jeg lavet det“ vil blive indledt af OZ3XA ved 
månedsmødet den 29. oktober kl. 20,00.

OZ3XA vil fortælle os om og vise os sin 220 v. 
DC-sender. Vi garanterer en interessant aften!

Randers. Kursus i teknik for viderekomne er i 
gang ved 7HW. Møde som sædvanlig 1. og 3. tors
dag i hver måned. Vy 73. Bestyrelsen.

Silkeborg. Ord. generalforsamling afholdes tors
dag den 25. okt. kl. 20,00 hos formanden OZ6KW, 
Lyngbygade 7.

Struer. Afdelingen har afholdt ordinær general
forsamling. Til dirigent valgtes OZ2IZ. Formandens 
og kassererens beretning godkendtes enstemmigt, 
hvorefter man gik over til valget. Den gamle be
styrelse afgik efter eget ønske, og i stedet nyvalg
tes: Formand: OZ5KD, K. E. Dantoft, kasserer. 
Knud Høgh, bestyrelsesmedlem: OZ3KC, Knud
Knudsen, suppleant: OZ7TS, Thorsen Sørensen.

Til revisor valgtes OZ7RN, Tage Nielsen. Det 
vedtoges at afholde morsekursus, hvis fornøden til
slutning kan opnås. Tilmeldelse til dette sker til formanden.

Vedrørende foreningens første møde i vinter
sæsonen, vil nærmere oplysninger tilgå medlem
merne direkte. Ny foreningsadresse: OZ5KD, Holstebrovej 50, Struer.

Viborg. I dagene 21. — 22. og 23. sept. afholdtes 
som tidligere meddelt hobbyudstilling i Viborg. 
Afdelingen deltog med OZ1CH’s station, og at vor 
stand havde interesse sås tydeligt af den store til
strømning af udstillingsgæster, når vi arbejdede.

Vi havde ca. 130 QSO’er heraf 2SM7 og 1DL4, 
hvilket må siges at være et fint resultat efter ar
bejdsforholdene.

Vi takker de mange, der aflagde os visit, og for 
de mange QSO’er på 80 meter.

Så var der vinterens arbejde. Vi skulle gerne 
have gennemført et morsekursus, og evt. teori
kursus. Lad os vide, hvor mange interesserede, der 
kan findes.

Næste møde afholdes tirsdag den 23. oktober kl. 
19,30 hos OZ3AJ, Hald Ege.73 fra Viborg afd. OZ9AV.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i september måned 1951 anmodet om 

optagelse i EDR:
5426 - Svend Aage Madsen, villa „Alfa‘\ Strande pr.

Strande st.5427 - Hans Kvist, Elmegaarden, opg'. A, Herning.
5428 - Karl Andersen, „Vestervang", Skaverup pr.

Klarskov.5429 - Poul Martin Riis, Chr. Winthersvej 25, Vejle.
5430 - Jens Andersen, Langgade 31, Gedser.5431 - Anthonius Grau, Hallandsgade 19, 2. sal tv.,

København S.5432 - Børge Toft Christensen, Ringebygaard, Ringe-
by pr. Rønne.5433 - Erik Folsing, Knudsvej 4 B, Rønne.5434 - Bernhard E. Hansen, Vermlandsgade 74, 1. sal
tv., København S.5435 - Jørgen Leth, Bagsværdvej 66, Lyngby.
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5436 - P. B. Neumann Nielsen, Dalumvej 8, Fruens
Bøge.

5437 - I. G. Christensen, OZ1GC, Søren Frichsvej 87,
Aabyhøj.

5438 - OZ2GW. Sven Pape. Vester Fjordvej 48. Aal
borg.

5439 - Jørn Isaksen, Søbberup pr. Løsning st.
5440 - OX3WB, Willy Bruno, Prins Chr. Sund, Grøn

land.
5441 - Eigil Larsen, Frederiksdal Loranstation,

Grønland.
5442 - Mogens Nielsen. Pontoppidansgade 17, Nykø

bing F.
5443 - Marius Hansen, Emdrupvej 129, Kbhvn. NV.
5444 - Gunnar V. Frederiksen, Lunøesvej 4. Hjør

ring.
5445 - Hans Scheelke, Guldbergsvej 3, 1. sal tv., Kø

benhavn N.
5446 - Alfred Lykkegaard, Vestermarie pr. Rønne.
5447 - Oluf Ascanius, GI. Lindholm skole pr. Nørre-

sundby.
5448 - Hans V. Larsen, Roesskovsvej 25, 2. sal, Bol

bro.
5449 - E. W. Christiansen, Kastruplundsgade 66, st.

tv.. Kastrup.
Tidligere medlemmer:

921 - OZ7TR, Th. K. Rasmussen, Jacob Appels 
Alle 32. Kastrup.

2702 - OZ7KM. Kaj Mortensen, Guldborgvej 44. Kø
benhavn F.

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

QTH-RUBRIKKEN
1643 - OZ5JM, Johs. F. Madsen, Strandvejen 22, Kø

benhavn Ø, ex Braade.
1853 - OZ3NX, Ib Vivet Larsen, Taarnborgvej 16 st. 

tv.. København V, lokal.
2138 - OZ3HG, H. Gilleberg, Hollehus, Lillerød, ex 

Aabenraa.
2599 - OZ7CB, Chr. Berndt, Marselisborgalle 33, 

Aarhus, lokal.
2647 - OZ6ED. Edgar Dodd, GI. Landevej 136, 1. sal 

tv., Herning, lokal.
2798 - OZ2FM, Frode Madsen, Nygaardsvej 144, Es

bjerg, lokal.
2868 - T G. Christensen, Ejegodvej 29, 1. sal tv., Ny- 

kpbing F „ ex Sakskøbing.
2962 - Svend Albæk, Tomsgaardsvej 2, 1. sal tv., Kø

benhavn NV, lokal.
3243 - OZ9AM, Aage Møller Hæveskovvej 4, Gen

tofte, lokal.
3260 - OZ5UF, Leo Andersen, Hyldevej 14, Frede

ricia, lokal.
3366 - P E. Lorenzen Sønderlundsvej 21, Herlev, ex 

Horsens.
3599 - OZ7QR. Herluf Thygesen. Rebekkavej 3, Hel

lerup. ex soldat.
3687 - OZ5CW. Steen Hansen, Bogensevej 3, 1. sal, 

Middelfart, lokal.
3748 - OZ9HB, H Baisner, Lindevej 24, Rosenvang, 

Aarhus, lokal.

3817 - OZ8EM, Erik Madsen, Upsalagade 10. 1. sal.
København Ø, lokal.

3966 - Viggo Jensen, Østerbro 60. Slagelse, lokal. 
4202 - OZ5KZ. Chr. Nørgaard, Østerbrogade 131, 

København Ø, ex Nykøbing M.
4305 - O. B. Sørensen. Edelslundsvej 2, Taarbæk pr.

Klampenborg, ex Ribe.
4398 - OZ3KD, Knud Kamuk, Tekn. Kollegium, Dal

gas Avenue, Aarhus, lokal.
4516 - OZ2NY, Gert Tejlmann, Søndre Alle 31. 

Valby, lokal.
4522 - OZ1PV, P. Willumsen, Svanelundsvej 2, Hjør

ring, lokal.
4781 - N. Chr. Jensen, Henrik Nielsensvej 34, Ros

kilde, ex Struer.
4784 - OZ9FB, Frede Bille, Rødvig Stevns, ex Skan

derborg.
4818 - Niels Holm, Brandstationen, Fælledvej 20, 

København N, lokal.
4840 - OZ9AP, Anton Pedersen, GI. Køgevej 277 a,

2. sal tv., Valby, lokal.
4876 - OZ5FS, L. B. Christensen, Hovmestervej 1,

3. sal tv., København NV, lokal.
4920 - OZ6OT, E. F. Christensen, Eggeslevmagle, 

Tjæreby, ex Klampenborg.
4927 - Knud Boldsen, „Stokkekilde“, Sigerslevve- 

ster, Frederikssund, ex Gørløse.
5066 - E. Wilhelmsen, Dreyersvej 31, Kolding, ex 

Haderslev.
5203 - C. A. Lind Andersen, Frugtforr., Frederiks- 

sundsvej 90 B, København NV, lokal.
5242 - Jens Christensen, Højbo, Tved, Svendborg, 

lokal.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER", Postbox 79, København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Huldbergs allé 8, Kbh.—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: Poul Andersen, OZ6PA, Peder Lykkesvej 15, København S.
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, 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.
Testudvalget: Børge Petersen, Himmerlandsgade 1, 3. s., Aalborg.
l)R-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Århus.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Ålekiste- 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.
Annoncer: Henry Larsen, OZ7HL, Maagevej 31, København NV.
Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 45 kr. og 1/8 side 30 kr. For G 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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