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VED AARSSKIFTET.
Nu, da vi udsender det sidste Nummer af „OZ“ i 

1936, kan det være fristende at foretage et lille Til
bageblik over, hvad Aaret bragte. Som sædvanlig kan 
man gøre det med Glæde. Amatørbevægelsen er i 
stadig Vækst, og 1936 var i alle Retninger et godt 
Aar for os.

Skønt Kortbølgearbejdet er en yngre Gren paa 
Radioamatør-Bevægelsens Stamme, saa er den snart ved 
at være den mest dominerende. Efterhaanden har den 
ogsaa en Del Aar paa Bagen. Det fremgaar bl. a. af, 
at E.D.R. nu gaar ind i Jubilæumsaaret. Vor Forening 
fylder 10 Aar i Løbet af 1937, og det vil næppe faa 
Lov til at gaa stille af.

Arbejdet i Afdelingerne er gaaet støt og roligt, lige
som alle de traditionelle Begivenheder, der arrangeres 
af Landsforeningen, er gennemført med Held. Desuden 
er en nordsjællandsk Afdeling blevet dannet, saaledes 
at vi kun mangler en tilsvarende for Sydsjælland for 
at have hele Landet dækket.

I Amatørernes Arbejdsomraader har Aaret bragt et 
Par Fornyelser i Form af „Rævejagter" og Træning 
til Assistance for Luftværnsforeningens Meidetjeneste. 
Desuden bør nævnes, at 28 MC Baandet igen har 
faaet Liv for Alvor, saaledes at flere OZ-Amatører 
har gjort sig fordelagtig bemærket ved Virksomhed paa 
dette Felt. En anden Følge af, at vi nærmer os et 
Solplet-Maksimum, er den, at 7 MC, der i 1930 blev 
forladt som ubrugeligt til indenlandske Forbindelser, 
atter er særdeles anvendeligt til dette Formaal. Her 
maa man ogsaa søge Grunden til, at 3,5 MC Baandet 
er blevet mere og mere affolket gennem de sidste

Maaneder. De nye Rapporteringssystemer — hovedsage
lig R-S-T, der har samme Talværdier som W-R-T — 
er slaaet gennem i Aarets Løb.

Samtidig med, at E.D.R.s Medlemstal er steget i 
meget høj Grad, har Problemet ulicenserede Amatører 
næsten faaet sin Løsning i Form af disses Udryddelse. 
De paagældende har heldigvis indset, at det tjener 
baade dem selv og Amatørbevægelsen bedst, at alle 
arbejder under lovlige Former. For „OZ“ blev 1936 
vort hidtil bedste Aar. Oplaget har maattet forøges 
hvert Kvartal, og særlig i Aarets første Halvdel var 
Efterspørgslen saa stor, at hele Restoplaget blev ud
leveret. Bladets Rammer er nu nogenlunde fastlagt, 
saaledes at der ydes Medlemmerne saa meget, som 
Foreningens Økonomi tillader, og tilsyneladende finder 
man ogsaa det opnaaede Resultat tilfredsstillende.

Den tekniske Udvikling synes nu at være kommet 
ind i meget rolige Baner. Der kan stadig paavises en 
jævn Fremgang, som hovedsagelig bestaar i mere 
effektiv Udnyttelse af de gamle kendte Kredsløb. Prin
cipielle Nyheder synes Aaret ikke at have bragt, og 
alle nye Opstillinger, som den udenlandske Fagpresse 
bringer Bud om, er baseret paa Specialrør, der ikke 
kan faas her i Landet.

I Aarets Løb har ECO-Princippet og „Link“-Kob- 
lingen faaet almindelig og fortjent Udbredelse blandt 
danske Amatører. Egentlige Nyheder kan ingen af 
Delene siges at være, idet de har været kendt og 
skattet i Udlandet i længere Tid. Men noget tilsvarende 
gjorde sig f. Eks. gældende for Klasse B Forstærk
ningen, som havde været kendt i U. S. A. i mange
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Aar, da den blev indført her i Landet. Endelig bør 
det nævnes, at der fra Branchens Side er vist os større 
Interesse i det Aar, der nu gaar paa Hæld, saaledes 
at det er nemmere at fremskaffe egnede Komponenter 
og navnlig mere moderne Senderør.

Naar vi næste Gang fremkommer med Betragtninger
i Anledning af et Aarsskifte, saa har E.D.R. passeret 
10-Aarsdagen. Vor gamle Forening har tilfulde bevist 
sin Nytte og Livskraft, og større Maal, som ligger 
forude, vil uden Vaklen blive naaet, naar vi alle fortsat 
slutter Kreds om E.D.R. Jubilæumsaarets første Begiven
hed bliver den store Udstilling i Odense, som ogsaa kal
der paa Medlemmernes Støtte og Bevaagenhed, saa. den 
kan blive den store Sukces, den fortjener.

Vi takker Læsere, Medarbejdere og Annoncører for 
al Støtte og Velvilje i det gamle Aar. Det er paa 
dette Grundlag, vort fælles Værk skal føres videre til 
Gavn for alle danske Kortbølgeamatører. Til de mange 
Hjem, hvor „OZ“ er en kærkommen Gæst, sender vi 
vore bedste Jule- og Nytaarsønsker. Paa Gensyn til 
fortsat Virke for vor fælles Sag i 1937! Red.

DX paa 5 Meter?
Undersøgelser over de kortest mulige Bølgelængder 

for DX-Arbejde, af Ing. E. Norbert,
„Funk Magazin“ Hft. 99.

Oversat af stud. polyt. H. Bram Hansen, OZ-DR212.

For ca. 10 Aar siden udførte Professor Appleton 
nogle Beregninger over de korteste Bølgelængder, med 
hvilke det var muligt at opnaa Forbindelser over større 
Afstande. Det var en Forudsætning, at kun de Bølger, 
der blev reflekteret fra Ionosfæren, kom i Betragtning. 
Resultatet var, at de korteste hertil anvendelige Bølger 
var paa ca. 10 Meter, hvad der ogsaa i Praksis har 
vist sig at være rigtigt. Samtidig gjorde Prof. Appleton 
imidlertid opmærksom paa, at denne Værdi ikke kunde 
opfattes som Standardværdi, idet Ioniseringen i de reflek
terende Lag er underkastet visse Forandringer.

Imidlertid er Kendskabet til ioniseringen og Højden 
af de ioniserede Lag blevet stærkt udvidet i de for
løbne 10 Aar. Man har opdaget visse Tilstande i de 
ioniserede Lag, der har gjort, at den saakaidte kritiske 
Bølgelængde er blevet trykket ned under 10 Meter. 
Een af disse Tilstande bestaar i, at der ca. 100 km 
over jordoverfladen opstaar et stærkt ioniseret, reflek
terende Lag. Dette Lag kaldes den „abnormale E-Re- 
gion“ eller den „intensive E-Region", Denne „E-Region“ 
dannes hovedsagelig om Sommeren, og har som før 
nævnt den Egenskab, at den trykker den kritiske Bøl
gelængde ned under 1 0  Meter. Endvidere fandt man, 
at Ioniseringen i den saakaidte „Øvre F-Region“ —

det er den Region, hvor de alm. korte Bølger normalt 
reflekteres fra — naaede sit Maksimum i Oktober- 
November og ikke i Juni—Juli, hvor man normalt skulde 
vente det.

Det er meget interessant at se, paa hvilken Maade 
den kritiske Bølgelængde bliver bestemt. Paa Tegningen 
er der paa Jordoverfladen i Punktet A opstillet en Sen
der. Jordens Radius er R, og Ionosfærens Højde over 
Jorden er H. Senderen indrettes saaledes, at den sender 
Signalerne lodret op, vinkelret paa Ionosfæren; de fra 
Ionosfæren reflekterede Signaler bliver saa modtaget i 
Nærheden.

Senderens Bølgelængde bliver saa gjort mindre og 
mindre, lige til man kommer saa langt ned, at det netop 
ikke mere er muligt at konstatere nogen Reflektion. 
Denne Bølgelængde kaldes Lv og er relativ stor (ca. 

40 m). Saadanne Reflektionsmaalinger bliver daglig udført 
af Forskere Verden over. Dette Lv er Reflektionsgræn

sen for Bølger, der sendes vinkelret ind paa Ionosfæren. 
Men i det Øjeblik, man lader Bølgerne gaa skraat ind 
mod Ionosfæren, begynder Reflektionsgrænsen at synke, 
og jo mere skraat Bølgerne rammer Ionosfæren, desto 
mindre bliver Bølgelængden af de Bølger, der netop 
lader sig reflektere.

Skal man nu finde den mindste Bølgelængde, der 
overhovedet lader sig reflektere, maa man sende Bøl
gerne horisontalt ud fra Senderen! thi da opnaar man 
den mindst mulige Indfaldsvinkel med Ionosfæren. Den 
saaledes opnaaede mindste Bølgelægde kalder man 
Lh. Værdien af Lh behøver man imidlertid ikke at 

maale, for man kan bestemme den rent matematisk ved 
Hjælp af en simpel Ligning. Man kan nemlig bevise, 
at der bestaar følqende Sammenhæng mellem
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Dette udnytter man nu i Praksis; regner vi Tilfælde 
ud for den „abnormale E-Region“, der som Regel e: 
virksom i Sommertiden og hvis Højde H er ca 
100 km, faar man, da R — 6400 km, at



Appleton og Naismith har fundet, at Lv for dette Lag 

kan synke til under 35 m. Derved faar vi, at Lv = 6 

Meter. Ved Undersøgelse af „den øvre F-Region“ 
fandt man, at Lv synker til ca. 40 m; men da dette 

Lag ligger ca. 250 km over Jorden, faar man Lh =

11 m.
De her omtalte Maalinger blev udførte i 1934. For

søg udførte i 1935 viste, at Værdierne for Lv og Lh 

er blevet endnu mindre. Dette er ikke noget over
raskende Resultat, thi som bekendt nærmer vi os et 
Solpletmaximum. Man maa altsaa regne med en yder
ligere Sænkning af den kritiske Bølgelængde indtil Aar 
1939. Det er altsaa muligt, at vi kommer til at lave 
lidt DX-Arbejde paa 56 MC — tænk paa det OZ
Hams og Fan;; og begynd blot paa de indledende For
søg; — lidt Erfaring er ingen Skade til!

Katodestraale-Oscillografens 
Avende!se paa Amatørstationer.

Ar Ing. cand. polyt. S. H. Hasselbalch, OZ7T.

(Fortsat). 

Til hurtig Bedømmelse af en Senders Modulationsgrad 
er den paa Fig. 7 viste Kobling udmærket egnet. 
Maalemetoden giver ingen Oplysninger om Tilstede
værelsen af eventuel Forvrængning, men er simpel i 
Princip, idet ingen Synkronisering er nødvendig. — 
Modstanden R og Kondensatoren C (i Fig. 7) er saa
dan dimensionerede, at de opfylder Betingelsen:

lavere Anodespændingen er. Ved høje Anodespændinger 
vil nemlig Elektronerne i Straalebundtet opnaa meget 
store Hastigheder og vil derfor af en given Afbøjnings- 
spænding afbøjes mindre end ved lave Anodespændinger, 
naar Elektronhastigheden er relativt lav. Til Gengæld 
er Lysintensiteten naturligvis betydelig lavere ved lav 
Anodespænding end ved høj; Levetiden er endvidere 
størst ved lave Anodespændinger.

Følsomheden kan -f. Eks. angives i Antal Millimeter 
pr. Volt og er for et almindeligt gasfokuseret Rør ved 
Anodespændingen 350 Volt af Størrelsesordenen 
1 mm/Volt. For at frembringe en tydelig Afbøjning, 
hvorved forstaas en saadan, der er stor i Forhold til 
Lysplettens Udstrækning, kræves altsaa Spændinger af 
Størrelsesordenen 20 Volt. — Iøvrigt kan man groft 
regne, at Følsomheden er omvendt proportional med 
Anodespændingen.

I Stedet for at bei.ytte X- og Y-Pladerne til ved 
Hjælp af Spændingsforskelle at frembringe Afbøjninger, 
kan man anvende magnetisk Afbøjning, idet man lader 
den Strøm, der skal undersøges, gennemløbe et Par 
Spoler (f. Eks. Honeycombspoler), der er anbragt tæt 
uden om Katodestraalerøret saaledes, at Spolernes 
Magnetfelt er vinkelret paa Elektronstraalen. Afbøjningen 
er da proportional med det samlede Antal Ampére- 
vindinger, d. v. s. for et givet Sæt Spoler med Strøm
styrken. — I Stedet for at lade Strømmen gennemløbe 
et Par Spoler, kan man indskyde en ohmsk Modstand 
og bruge Spændingsfaldet over denne som Maal for 
Strømstyrken. Man maa naturligvis kun indskyde saa 
megen Modstand, at man endnu tør gaa ud fra, at 
Strømmen i Kredsen ikke ændres væsentligt, og i visse 
Tilfælde kan man derfor ikke bruge denne Fremgangs- 
maade, der er den letteste, men maa gaa over til at 
bruge de mere besværlige Afbøjningsspoler.

Til Sammenligning mellem Frekvenser, resp. Maaling 
af Frekvenser i Tilfælde af, at man har en Standard- 
Frekvens at gaa ud fra, er Katodestraalerøret fortræffeligt. 
Fremgangsmaaden er den, at Standard-Frekvensen, der 
f. Eks. kan være 50 Perioder Bynet, forbindes til det 
ene Pladesæt, medens den ubekendte Frekvens (der f. 
Eks. kommer fra en Tonegenerator, der skal kalibreres) 
forbindes til det andet. — Almindeligvis (d. v. s, naar
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hvor f er Senderens Frekvens. *)

I saa Fald vil nemlig HF-Spændingerne over R og 
C være lige store, men 90 Grader faseforskudt i For
hold til hinanden, og naar disse Spændinger forbindes 
som hhv. X- og Y-Spændinger til Katodestraalerøret, 
vil Lyspletten komme til at bevæge sig rundt i en 
Cirkel, hvis Radius svarer til Spændingsfaldet over R 
eller C. Modulerer man nu Senderen, vil denne Radius 
variere i Takt med Modulationen, og Cirklen vil om
dannes til en Ring, hvis Bredde direkte viser den 
modulerede Del af HF-Bærebølgen; ved 100 % Mo
dulation udarter Ringen til en cirkelrund Skive, og evt. 
Overmodulering vil særlig tydeligt vise sig ved at 
Skivens Centrum lyser særlig kraftigt.

Katodestraalerørets Følsomhed er naturligvis en Faktor 
af største Vigtighed ved alle Slags Maalinger med 
Røret, idet man da ved direkte Udmaaling af Afbøj
ningernes Længder er i Stand til at sige, hvor store 
de afbøjende Spændinger har været. Følsomheden er 
stærkt afhængig af Anodespændingen, og er større jo

*) Til 7 MC: C — 400 cm. R — 50 Ohm.



de to Frekvenser netop ikke staar i et simpelt Forhold 
til hinanden som 2/3 3/4 ½ el. lign.) vil der nu paa 
Skærmen dannes et meget kompliceret Diagram, der 
uafladeligt skifter, idet det synes at rotere om en Akse, 
der alt efter Omstændighederne ligger vandret eller 
lodret. I de specielle Tilfælde, at de to Frekvenser 
staar i en simpel Relation til hinanden, vil Diagrammet 
derimod staa stille og danne en saakaldt Lissajous-Figur, 
af hvis Udseende det med lidt Øvelse ér muligt at se 
hvilket Forhold, der er mellem de to tilførte Frekven
ser; det Faktum, at Figuren overhovedet staar stille, 
er samtidig et fuldgyldigt Bevis for, at det fundne 
Talforhold mellem Frekvenserne gælder nøjagtigt.

Det er mit Haab, at denne og den foregaaende 
Artikel om Katodestraalerøret har givet Læserne et 
nogenlunde godt Indtryk af, hvorledes Røret arbejder 
i Praxis, og hvad man kan bruge det til. I den korte 
Tid, jeg selv har haft Katodestraaleoscillograf, har den 
vist mig mange Ting, som jeg ikke før var klar over; 
optræder en Fejl, der ikke umiddelbart kan klares, kan 
Katodestraalerøret næsten altid give en fuldstændig 
Forklaring af Forholdene og dermed Vejen til Ubedring 
af Fejlen.

Som et lille Kuriosum kan jeg nævne, at jeg siden 
jeg fik Appatatet, ikke mere har sendt Telefoni, idet 
jeg nu kunde se, hvor meget der endnu var at rette, 
før jeg kunde kalde Kvaliteten blot nogenlunde tillade
lig. Saa meget betyder det selv at kunne overtyde sig 
om en Ting i Stedet for at skulle gaa over en Vurdering 
baseret paa Rapporter fra andre Amatører. Man er 
som Amatør vanskeligt stillet med Hensyn til objektiv 
Vurdering af opnaaede Resultater, idet man jo normalt 
maa nøjes med at dømme ud fra modtagne Rapporter, 
men som vi alle ved, er jo netop Rapporterne i særlig 
høj Grad underkastet det subjektive Skøn, og derfor 
paa For haand usikre. Jeg har derfor hilst Katodestraale- 
Oscillografen som Kvalitetsmaaleapparat hjertelig vel
kommen paa min Station.

Nøgling i Gitteret
Af P. Haugaard, OZ7PH.

Hvor er 3,5 MC Baandet dog som oftest sørgelig 
tomt for OZ-Amatører! Hvor er den gode gamle Tid 
med den livlige OZ-Trafik bleven af? Der er navnlig 
om Aftenen mange Tyskere i Gang, men OZ'er — 
de er Sjældenheder nu.

Hvad er Grunden*)? BCL vil De svare. Nej, den 
gælder ikke. Man kan udmærket arbejde paa 3,5 MC

*) Foruden den hyppigere Anvendelse af 7 MC til indenlandske Forbindelser maa 

OZ-Stationernes Fraværelse paa 3,5 MC søges i, at den døde Zone har begyndt 

at gøre sig gældende om Aftenen. Dette velkendte Fænomen er i Aar forsinket 

godt en Maaned grundet paa, at vi nærmer os et Solplet-Maksimum. Red.

uden BCL-Kommentarer. Telefoni er naturligvis ude
lukket, men man kan dog nok saa net „snakke sammen“ 
ved Hjælp af CW. Hvad maa man da gøre for at 
kunne gaa i Gang paa 3,5 MC i Radiofonitiden? Jeg 
skal omtale 2 vigtige Ting, man maa iagttage.

1. Lad være med at bruge for stor Energi! Jeg 
kører paa 3,5 MC med omkring 4 Watt og faar næ
sten ligesaa gode Rapporter som de, der har den 
tidobbelte Energi. Er 4 Watt for meget, da gaa ned 
paa 2 eller 1 Watt. Har man Aftale, da er man sikker 
paa at blive hørt alligevel. Det er ofte nok bevist, at 
man kan klare sig med forbavsende lille Energi og 
især til Lokaltrafik.

2. En lydløs Nøglemetode er nødvendig, og der har 
Gitterblokering vist sig at være en af de bedste. I 
Tilgift har man den interessante BK-Arbejdsmaade. 
De, der ikke har prøvet den, ved endnu ikke, hvad 
man kan faa ud af sit Anlæg. Det er klart,- at man 
kan nøjes med eet Rør i Senderen. En Pentode er 
ypperlig til Gitterblokering, da Gitterafledningen ved 
Brug af en saadant Rør er forholdsvis stor, og derved 
skal Nøglen kun afbryde en lille Gitterstrøm.

I Fig. 1 ser man, hvordan man paafører Gitteret 
den Spænding, der skal blokere det, og hvor Nøglen 
indskydes. Har man en Modtager-Eliminator, da er 
denne udmærket egnet, men Spændingen, der paaføres 
Gitteret, maa kunne varieres, saa man netop faar den 
Spænding, der skal til for at standse Svingningerne.

En almindelig Seriemodstand kan naturligvis ikke 
bruges til at nedsætte Spændingen. Der maa bruges 
Spændingsdeler som vist paa Fig. 1. Modstanden R er

196



nødvendig, og den bør være saa stor som muligt, da 
den hindrer Strømmen i at blive alt for stor, naar 
Nøglen sluttes og Eliminatoren eller anden Spændings- 
kilde belastes.

Paa Fig. 2 er vist en Maade til at fremskaffe en 
ekstra Spænding meget billigt. Transformatoren er en 
LF-Transformator, og Ensretterrøret er et gammelt om
trent opslidt Modtagerrør. Ved Hjælp af Glødemod- 
standen faar man Eliminatoren til at give netop den 
Spænding, der er nødvendig til Blokering. Højere 
Spænding bør heller ikke anvendes, da Klikkene derved 
kun forværres. Blokken C kan undværes, da Senderen 
er slaaet ud af Funktion, naar Eliminatoren virker, og 
en eventuel Brummetone paaføres altsaa ikke Senderen,

Danske Hams.
XLVIII - OZ1L.

OZ1L byggede sin første Hartley-Sender allerede i 
1926, medens han var bosat i Frederikshavn, men rigtig 
Fornøjelse fik han ikke af den, trods den fine tredelte 
Hertz, der benyttedes. For 10 Aar siden var det 
nemlig ikke saa nem en Sag at faa de nødvendige 
Oplysninger, idet E.D.R. endnu ikke eksisterede.

IL nøjedes saa med i et Par Aar at være DR-Ama
tør — uden Nummer, og først i 1932 fik han fat i den

rigtige Ende. Licensen kom i 1933. Det var i den 
Tid, hvor 1L boede i Korsør, og Medlemmer, der har 
læst deres „OZ“ grundigt, vil maaske huske, at vi 
omtalte en pudsig Sag, hvor der forekom en Slags 
„Dødsstraaler“. I Lytterkredse mente man nemlig, at 
IL’s Sender kunde ødelægge Rørene i BCL-Kasserne.

Paa korte Bølger med en Philips Super.

Som bekendt er mange af den nye Sæsons Radio- 
fonimodtagere udstyret med et Kortbølgeomraade, der 
som Regel gaar fra ca. 16 til godt 50 m. Selv om 
saadanne Apparater ikke kan erstatte en speciel Kort
bølgemodtager, saa har de alligevel stor Interesse i 
Amatørkredse.

Vi har haft Lejlighed til indgaaende at lære den nye 
Philips Super, Type 675, at kende, og det er en Mod
tager, som det er en udsøgt Nydelse at arbejde med. 
Den er paa 5 Rør foruden Ensretter- og Strøm- 
regulatorrør. I Detektoren benyttes Dioden CB2, og 
Udgangsrøret er den nye Pentode CL4. Gengivelsen 
er aldeles pragtfuld — en rigtig Nydelse for enhver 
Musikelsker.

Selvfølgelig er Modtageren udstyret med alle Fi
nesser som automatisk Fadingregulering, variabel Se
lektivitet, Tonekontrol, Afstemningsindikator o. s. v. 
Modtageren besidder en meget stor Kraftreserve, og 
selv midt paa Dagen kan man tage alle Mellembølge
stationer ind med fuld Styrke. Afstemningsindikatoren 
er morsom at iagttage. Dels viser den de forskellige 
Stationers Feltstyrke i Forhold til hinanden, og dels 
giver den et Maal for Graden af indtrædende Fading. 
Man kan til enhver Tid se, om en Station har en saa 
stor Feltstyrke, at den kan forventes at ville gøre sig 
gældende gennem Baggrundsstøjen, som jo fremkommer 
ved en kraftig Forstærkning.

For den, der vil høre Radiofoni fra hele Verden, 
har Kortbølgeomraadet jo sin særlige Charme, og denne 
Modtager giver ogsaa fine Resultater paa dette Punkt, 
Kortbølgeamatøren vil naturligvis først søge efter 
Amatørbaandene, som øver en særlig magisk Tiltræk
ning. Det er 7 og 14 MC Baandene, der kan være 
Tale om i dette Tilfælde, og det er morsomt at høre, 
hvorledes praktisk talt al Amatørtelefoni kan trækkes 
ind paa Højttaler. Set fra en Kortbølgeamatørs Stand
punkt har Modtageren den Fejl, at Afstemningskonden- 
satoren er for stor — selv om den er forsynet med 
Finindstilling — og da den specielle Detektor ifølge 
Sagens Natur ikke er udstyret med Tilbagekobling, 
kan man kun høre de CW-Stationer, der interfererer 
med Telefonien.

Denne Super er en ualmindelig lækker Modtager. 
Den er selvfølgelig ogsaa forsynet med Grammofon
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tilslutnings-Arrangement, der udmærket kan anvendes 
som Mikrofonforstærker, idet Højttaler-Transformatoren 
er forsynet med en ekstra Sekundærvikling. Man maa 
saa blot afbryde Højttaleren imens for at undgaa 
akustisk Tilbagekobling. OZ7F.

OZ-Amatørens Sang.
Musik af OZ7NJ og Tekst af OZ2AU.

Naar Stjernerne tændes, naar alting er tyst, 
jeg sætter mig stille hen
og knytter et Venskabets Baand med den Kyst, 
som kalder paa mig igen.
Trods Striden i Verden, trods Nag og trods Kiv, 
hos os hersker Freden og Ro.
Hos dig og hos mig i det travle Liv 
har Venskabet fremdel's sit Bo.

Os spærrer ej Grænser, os snærer ej Baand.
En Æterens Broder er du,
som rækker mig tværs over Søen din Haand
og svarer paa Kaldet: CQ.
Hvad hjælper mig Verden, dens Nag og dens Kiv, 
naar dog ikke Freden fandt Bo 
i den stille Stund, i det travle Liv 
og Trofasthed mellem os to.

Saa dages det atter; fra Kyst og til Kyst 
gaar Lyset sin sejrende Gang.
Vi lukker vor Sender, og alt bliver tyst 
i Venskabets Ætersang.
Til Livet, som strides med Nag og med Kiv, 
vi haster, men længes dog hen 
til den stille Stund i det travle Liv, 
til Mødet med Vennen igen.

Nordisk Kortbølge 
Konkurrence.

N.R.A.U. indbyder hermed samtlige Medlemmer i de
til Unionen knyttede Organisationer E.D.R., N.R.R.L.,
S.R.A.L. og S.S.A. til en fælles Konkurrence i Nytaars-
dagene.

Betingelser for Deltagelse.
1. Tidspunkter:

Lørdag d. 2. Jan. 1937 Kl. 05,00-07,00 GMT.
„ 2. „ - Kl. 22,00—24,00 „ 

Søndag d. 3. „ — Kl. 06,00—08,00
„ 3. „ — Kl. 12,00—14,00 „

2. Frekvenser: 3,5 - 7 - 1 4  og 28 MC. Kun Telegrafi 
og ren stabil Tone tillades. Bølgetype A2 er saaledes 
forbudt.

3. En QSO med hver Station paa hvert Baand giver 
Point. Trafik med eget Lands Stationer tæller ikke.

4. Der kaldes NRAU de .....................

5. Test-Meddelelse af Typen 08569 SKAWL skal ud
veksles. De to første Cifrer i Talgruppen skal udgøre 
Løbenummer for Meddelelsen og de tre følgende 
Rapport efter RST-Skalaen. Eventuelle X efter 
T-Tallet angives ikke. Bogstavgruppen skal inde
holde 5 tilfældigt sammensatte Bogstaver, der ændres 
for hver QSO.

6. Pointsberegning: Hver godkendt Meddelelse giver 
1 Point. Slutsummen ganges med Antallet af Lande, 
med hvilke godkendt Forbindelse har fundet Sted 
samt med en Koefficient, som beror paa Antallet af 
Stationer, med hvilke det er godkendt, at QSO har 
været etableret. Alt efter denne Tabel:

Antal: Koeff.: Antal: Koeff.: Antal: Koeff.:

 0-10 1,0 -24 3,8 -38 11,5
- 12 1,1 -26 4,6 -40 13,0
- 14 1,3 -28 5,5 -42 14,6
-16 1,6 -30 6,5 -44 16,3
- 18 2,0 -32 7,6 -46 18,1
-20 2,5 -34 8,8 Etc.
-22 3.1 -36 10,1
Lyttere (DR-Amatører) faar et Point for hver rigtig 
aflyttet Meddelelse.
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7 Log sendes direkte til „Tävlingsledningen“ S.S.A., 
Stockholm 8 , og skal være denne i Hænde senest 
15. Januar 1937.

(Logblade, som skal anvendes, faas hos OZ2VH, 
Aalekistevej 211, Vanløse. Hver Deltager skal bruge 
2—5 Blade. Skriv straks til 2VH, hvis De vil 
deltage, og bed om det Antal Logblade, De ønsker 
og vedlæg 25 Øre i Frimærker).

Husk at udfylde Logbladene tydeligt. Helst BLOK
TYPER.

8 . Præmier. De tre bedste Deltagere i Konkurrencen 
faar tildelt NR AU’s Diplom. Den bedste i hvert 
Land faar ligeledes tildelt et Diplom.

9. R e s u l t a t e t  af Konkurrencen bekendtgøres i „OZ“.

NRAU's Tåvlingsledning:

Erik Malmberg, Bertil Arvidsson,
SM5ZX. SM5RH.

metrets bevægelige Arm til Katodeenden, formindskes 
Gitterforspændingen, mens Anodestrømmen stiger.

Ekempel paa Loggens Udfyldning:

Logg for Radio OZ1D.
Op.; A. Flensborg. Blad nr,; 1

Tx; CO-FD-PA Input: 50 w Rx: ss super QRA: Ringsted

Dag GMT Motstn | Avsänt msg Mottaget msg Band Ledn.
ant.

1/2 0510 SM5ZX 01599 TLNFC 02589 PTLQD 3,5

Nogle usædvanlige 
Mikrofonforstaerkere.

Hvis Modstanden i Mikrofonen paa den anden Side 
er for ringe, forøges Strømmen og derved Spændings
faldet ved at forbinde til Rørets Anodespændingskilde 
som vist paa Fig. 2. Ogsaa her kan den helt rigtige 
Indstilling foretages ved Hjælp af Potentiometret. Git
teret er paa begge Diagrammer vist afkoblet gennem 
en elektrolytisk Kondensator paa indtil 50 MF, men 
en betydelig mindre Værdi i Papirkondensator kan 
anvendes.

I det hollandske Amatørblad „CQ-NVIR“ har 
PA0CV beskrevet en Metode til indkobling af Kul- 
kornsmikrofoner, hvor der anvendes indirekte opvarmede 
Rør — og det gør der jo de fleste Steder nu. Metoden 
gaar i al Simpelhed ud paa at erstatte Forrørets 
Katodemodstand, der som bekendt skal sørge for den 
nødvendige Gitterforspænding til Røret, med Mikro
fonen. Herved bortelimineres Brugen — og Nødvendig
heden — af Mikrofonbatteri og Mikrofontransformator.

Det vil selvsagt være et rent Træf, om den for 
Haanden værende Mikrofon giver den rette Forspæn
ding. Det vil derfor i de fleste Tilfælde være nød
vendigt at anvende en ekstra Potentiometeranordning. 
Hvis Modstanden i Mikrofonen er for stor, bruges 
den i Fig. 1 viste Anordning. Ved at nærme Potentio-

En anden Forstærker, der maaske kan være af 
Interesse for danske Amatører, er beskrevet af ZL2PT 
i „Break-in“.*) Fig. 3 viser, at Opstillingen er en 
almindelig Røroscillator. Gennem en Linkkobling er 
Svingningskredsen koblet til Mikrofonkredsen L3. 
„Linken“ kan være indtil 6  Fod lang og bestaa af 
snoet Glansgarnsledning.

Ved Indstillingen og Dimensioneringen gælder det 
om at gøre L3 netop saa stor, at denne Kreds er i 
Resonans med en Frekvens, der kan opnaas ved Ind
stilling paa Cl. Hvad denne Frekvens bliver, spiller

#) Den anvendes udelukkende i Forbindelse med Kondensatormikrofoner.
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ingen særlig Rolle, blot maa man sørge for, at den 
ikke falder nær en Harmonisk fra Senderen, da man 
ellers vil faa Interferens. Koblingen mellem LI og L3 
skal være saadan, at Opstillingen gaar ud af Sving, 
naar der ved Afstemning med Cl faas Resonans. Denne 
Tilstand vil være de fleste Amatører kendt fra Brug af 
Absorptionsbølgemaaler paa en svingende Detektorkreds.

C1 = normal Afstemningskondensator. 
C2            =           250 cm.
C3            = 250 cm.

C4                   =        1/2 MF.

C5             = 1000 cm.
L 1            =           18 Vindinger paa 1” Form.
L2            =           12 —             paa 1” —

L3 = 20 Vindinger paa 1” F.orm. 
L4-L5 = 2 Vindingers »Link«.
Rl = 500.000 Ohm.
R2 = 100.000 —
R3 = 20.000 
R4 = 200.0C.0

Cl indstilles nu saadan, at Røret netop lige svinger, 
altsaa lige over eller under det Punkt, hvor Røret 
gaar ud af Sving som Følge af Resonans med Kred
sen L3, hvori Kondensatormikrofonen er indskudt som 
vist. Naar der tales mod Mikrofonen, vil dette have 
Kapacitetsforandringer til Følge, som mer eller mindre 
vil dæmpe Rørets Svingninger. De derved fremkomne 
Anodestrømsvariationer kan nu forstærkes op gennem 
en almindelig, modstandskoblet Forstærker, der er til
koblet ved Kondensatoren C3.

Alle Typer Rør kan bruges, hvis de kan svinge i 
Opstillingen. Bedst er dog Rør med stor Forstærk- 
ningsfaktor, f. Eks. Skærmgitterrør,

(1 Uddrag ved OZ7Z).

DR-Rubrikken
Redigeret af OZ-DR212.

Superregenerative Detektorer.
I Tilslutning til Ing. Norberts Artikel om „Under

søgelser over de kortest mulige Bølger for DX-Arbejde“ 
skal jeg af Hensyn til de DR-Amatører, der eventuelt 
skulde faa Interesse for de ultrakorte Bølger, kort 
gennemgaa et Par af de almindeligste Diagrammer for 
Ultrakortbølgedetektorer. Fælles for dem er, at de 
arbejder superregenerativt; det er næsten en Nød
vendighed, naar man arbejder med saa høje Frekvenser

som 56 MC. Ganske vist har Amerikanerne konstrueret 
Supere med 5-8 og 1 2  Rør til 56 MC-Arbejde, men 
de indrømmer selv, at Forholdet mellem Signal- og 
Støjstyrke ikke er saa godt som i en alm. superregene
rativ Modtager med 2  Trin LF; saa Superen tror jeg 
nok, at vi ser bort fra her og i Stedet ser paa Fig. 1.

Diagrammet vil sikkert være de fleste, der har ar
bejdet med 56 MC, bekendt. Det bestaar af en ganske 
almindelig Detektor i Forbindelse med en Quencher- 
Oscillator, der frembringer den superregenerative Virk
ning, idet den med passende Frekvens slaar Detektor
røret ud af Sving. Angaaende dette Diagram saa se 
iøvrigt „OZ“ 1935 Side 36. Denne Opstilling har 
den Ulempe, at den baade kræver et ekstra Rør og 
en ekstra Quencherspole; denne Ulempe undgaar man 
ved at benytte det næste Diagram, vist paa Fig. 2 - 
Det maa nærmest sammenlignes med en Hartley Oscil
lator, hvor blot Triodens indre Kapaciteter selv danner 
det nødvendige Midtpunkt, saa at Opstillingen gaar 

i Sving.

Saa kommer vi til Spørgsmaalet om Superregenera
tion; ved at gøre Gitteraflederen og Gitterkondensa
toren tilstrækkelig stor, samtidig med at man finder 
en passende Værdi for by-pass Kondensatoren mellem 
HF-Droslen og Jord, opnaar man, at der periodevis 
ophobes negativ Spænding paa Gitteret, og at Røret 
dermed gaar ud af Sving, hvorved den superregenera
tive Virkning er opnaaet. De Værdier, der er angivet 
paa Diagrammet, vil passe til et Rør af E424 Typen.
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I Fig. 3 er det blot ikke en Hartley, men en Colpitts 
Oscillator, der er benyttet, men Superregenerationen 
opnaas paa samme Maade. For at regulere Svingnin
gerne er der i alle Diagrammerne ved +HT ind
skudt en variabel Højohmsmodstand, shuntet med en 
Blok paa 1 MF. Naar Detektoren arbejder, som den 
skal, vil man høre en kraftig Susen — det lyder som 
Transmissionen af Bifaldet fra Stærekassen i Kbhvn.H —

Skulde nogen efter at have læst dette have faaet 
Lyst til at tage fat paa dette uhyre interessante Arbejde, 
vil jeg gøre opmærksom paa, at der er noget, der 
hedder FK2, og at Formanden er OZ7BR.

H. B. H.

DR-Amatørerne og Nytaars-Testen,
Jeg vil her benytte Lejligheden til at gøre DR-Ama- 

tørerne opmærksomme paa, at ogsaa de kan deltage i 
NRAU’s Nytaarstest, idet der gives et Point for hver 
rigtig aflyttet Meddelelse, men se iøvrigt nærmere 
under Betingelserne for Deltagelse. Jeg vil haabe, at 
en Del DR-Amatører vil benytte denne Lejlighed til 
at hævde sig og vise, hvad de dur til.

Da der stadig ikke er indkommet noget Stof til vor 
Tipsartikel, slutter vi nu Deltagelsen, og OZ7T gaar 
i Gang med at bearbejde det Materiale, som er ind
samlet paa anden Maade.

Hvis der er Senderamatører, der ønsker DR-Rap- 
porter paa deres Udsendelser, bedes de sende Med
delelse herom til DR-Lederen. I denne Maaned ønskes 
DR-Rapporter gerne af OZ5B (3,5 MC Fone) og 
OZ5LW.

h. b. H.

Radiomeldeøvelsen d. 29. November.

Som anmeldt i forrige „OZ“ afholdtes en Radio- 
meldeøvelse den 29. November, hvori følgende Hams 
deltog: OZ1B, 2C, 2Q, 3U, 4YZ, 7BR, 7FP, 7GL, 
7IM, 7KB, 7T og 7TJ. Desuden havde 2 XX, 2 T, 
7DV og 7MP meldt sig, men faldt ud paa Grund af 
tekniske og andre Uheld.

Øvelsen varede fra Kl. 01,30 til Kl. 03,30 og var 
ordnet saaledes, at 7T var Samlestation for alle de 
meldende Stationer. Paa Samlestationen sad desuden 
7FP og 7GL som Oprs. 7IM var rejst til Bornholm, 
men havde forinden allieret sig med 4KA og 4IM, saa 
han over 4KA fik sine Depecher afleveret.

De tilsendte Depecher kom gennemgaaende hurtigt 
og sikkert frem. Der blev ialt afsendt 20, og blandt 
dem indløb kun 1 Fejl. Befordringstiden var for den 
fuldstændige QSO (Call-Txt-QSL) almindeligvis 2 Min. 
pr. Melding. Hver Melding var paa ca. 20 Tegn (Tal

og Bogstaver). Kun enkelte Depecher er gaaet langsomt 
igennem og da bl. a. paa Grund af QRM.

Selve Trafikbehandlingen var jo ny, og derfor indløb 
naturligvis af og til nogle Uregelmæssigheder, men 
iøvrigt forbløffende faa, som et glædeligt Tegn paa de 
forskellige Oprs. hurtige Nemme. Hastigheden laa paa 
100 Bogstaver i Minuttet for næsten alles Vedkom
mende, og Nøgleskriften var o. k. En enkelt „Ham“ 
 vilde gerne have Hastigheden sat ned, men det vil jo 
stride fuldstændig mod Øvelsens Hensigt.

Efter Øvelsen indsendtes Rapporter fra de deltagende 
Hams (7KB og 7MP dog undtaget!) og paa Grundlag 
af disse er en Hovedrapport udarbejdet og tilsendt de 
enkelte Deltagere, blandt hvilke Interessen for disse 
Forsøg er meget stor. En lignende Øvelse har lige 
fundet Sted, men Resultaterne er endnu ikke færdig
bearbejdet og maa vente til næste Nr. af „OZ“.

I den nærmeste Fremtid skal der afholdes Øvelse og 
Forsøg med Sendere, som er interimistisk rigget op 
paa i Forvejen ukendte Steder paa Afstande mellem 
50—75 km fra København. Hams — ogsaa i Provin
sen! — som kunde ønske at deltage i Radiomelde- 
tjenesten, og som opfylder de i September „OZ“ nævnte 
Krav, kan melde sig til OZ7GL og her modtage alle 
Oplysninger. 73’s

H. Tøjberg-Frandzen.

E.D.R.s Pejlekort,

E.D.R. ligger endnu inde med et ret stort Antal af 
de i sin Tid anskaffede Pejlekort, der fortjener en 
bedre Skæbne end at tilbringe Resten af deres Til
værelse som en Post paa Foreningens Regnskab.

Kortet maaier 90 cm i Kvadrat og fremstiller hele 
Jordkloden med København som Centrum. Projektionen 
er saadan, at alle Afstande fra København gengives i 
deres rigtige Størrelser, saaledes at Distancen for en 
DX-QSO direkte kan udmaales paa Kortet uden anden 
Omregning end den, der er angivet ved Kortets Maale- 
stoksforhold. — Endvidere gengives Kompasretningen 
til et hvilketsomhelst Sted paa Kortet uden Ændringer, 
saaledes at det ved Indtegning af Linier til Stationer, 
med hvilke QSO er opnaaet, let kan konstateres, om 
Sendeantennen har særlig Retningsvirkning.

Et saadant Kort opklæbet paa Væggen med alle 
QSO'er indtegnet giver et langt bedre Overblik over 
de opnaaede Resultater, end QSL-Kort fra samtlige 
Stationer vilde give. Kortet faas ved Indsendelse af 
Kr. 4,50, kontant eller i Frimærker, til Sekretæren; 
Beløbet kan ogsaa indbetales til Postkonto 22116 med 
Paategning paa Indbetalingskortet om Beløbets An
vendelse.
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«Radioamatørernes landsudstilling» 16. og 17. Januar.

Verdens første Amatørsender.

Siden vi i November „OZ“ omtalte nogle beskedne 
Planer om Afholdelse af en Udstilling i Odense, er 
der sket store Ting. Ikke blot er det givet, at der 
bliver Udstilling, men der er tillige Vished for, at alle 
teknisk interesserede Amatører i Begyndelsen af det nye 
Aar vil faa en enestaaende Oplevelse. Rammerne for 
de første Udstillingsplaner er sprængt, og vi staar 
overfor en Landsudstilling af betydelige Dimensioner
— den største Opgave E.D.R. endnu har paataget sig.

Lørdag den 16. Januar aabnes „Radioamatørernes 
Landsudstilling“ til en sikkert straalende 2-dages Til
værelse. Udstillingen afholdes i „Parkhotellet"s store 
Sal i Odense — lige ved Statsbanegaarden. I Forbin
delse hermed afholder vor fynske Afdeling sit Nytaars- 
stævne om Søndagen, og Programmet herfor vil frem
komme i Januar „OZ“, der skal udkomme tidligere end 
normalt og være et specielt Udstillingsnummer.

Naar denne Udstilling fortjener saa stor Interesse, 
saa skyldes det, at det vil blive et udpræget teknisk 
Rundskue til Afveksling fra de senere Aars „Møbel
udstillinger“. Da vor Forening har saa nær Tilknytning 
til den oprindelige Radioamatør-Bevægelse, vil det ikke 
blive en speciel Kortbølge-Udstilling. Ogsaa almindelige 
Selvbyggere vil der blive Plads til, saaledes at Ud
stillingen helt og fuldt vil komme til at svare til sit 
Navn.

Man kan inddele Udstillingen i to store Hoved
afdelinger: Radiobranchens og Amatørernes egen Ud
stilling. Allerede nu, da dette skrives, har saa mange 
Firmaer givet Tilsagn om Deltagelse, at man kan være 
sikker paa en fyldig Repræsentation af følgende Varer: 
Auto-Radio, Kutter-Radio, Modtagere med Kortbølge- 
omraade, kommercielle Sendere og Amatørsendere, 
Højttaleranlæg, Modtager-, Ensretter- og Senderør, 
Vibratorer, Maaleinstrumenter, Tørelementer, Omfor
mere, alle Slags Løsdele for Radio- og Kortbølge
amatører samt teknisk Litteratur.

Den anden store Hovedafdeling, hvis Opstilling 
E.D.R. — d.v.s. Amatørerne selv — faar Ansvaret for, 
vil i store Træk komme til at omfatte følgende Under
afdelinger: 1) Selvbyggerudstilling for alm. Radioama
tører, 2 ) Kortbølgeamatørernes Frembringelser (Sendere, 
Modtagere, Kraftanlæg og diverse Apparater og In
strumenter, som hører til en rigtig udrustet Station). 
3) Udstilling af QSL-Kort, 4) historisk Afdeling 
(Apparater, Komponenter og Tidsskrifter), 5) forskellige 
Attraktioner og 6 ) E.D.R.s egen Stand med statistiske 
Oplysninger og Propaganda-Materiale vedrørende Ama

tørbevægelsen. Da alle Detaljer langtfra er fastlagt 
paa det Tidspunkt, hvor dette skrives, er det muligt, 
at der kommer flere interessante Tilføjelser, men alle
rede nu kan meddeles, at vi takket være Direktør 
Dessaus Velvilje bliver i Stand til at udstille Verdens 
første Amatørsender fra 1909.

De af Amatørerne fremstillede Apparater vil blive 
bedømt af en speciel Dommerkomitee, hvis Sammen
sætning meddeles i næste Nummer. Der gives Præmier 
til de bedste Udstillere indenfor følgende tre Kategorier;
1 . Det smukkest udførte Arbejde. 2 . Udstillingsgenstand 
forsynet med de bedste Finesser eller mest praktiske 
Arrangement. 3. Diverse Special-Apparater eller Kurio
siteter. Ogsaa den bedste Udstiller af QSL-Kort faar 
Præmie, Her drejer det sig om den mest smagfuldt 
eller originalt arrangerede QSL-Samling, men det er 
ingen Fordel, at det er DX-Kort. Sidstnævnte Udstil
linger arrangeres paa 1 m2  Krydsfiner eller svær Pap- 
plade, saaledes at Rammerne er ens for dem, der ønsker 
at konkurrere.

Firmaernes Udstillinger behøver vi ikke at bekymre 
os om. Vi ved, at de vil blive interessante og afvekslende. 
Men Omfanget og Alsidigheden af Amatørernes Ud
stilling afhænger af os selv. Ganske vist er flere 
E.D.R.-Medlemmer allerede i Gang med at bygge 
Apparater specielt til Udstillingen, og vi har ogsaa 
Tilsagn om Ting, som er færdige, men det skulde jo 
gerne være saadan, at praktisk talt ethvert E.D.R.- 
Medlem paa en eller anden Maade gør sin Part, for 
at vor egen og første Udstilling kan blive en storslaaet 
Sukces. Den, der ikke har Apparater at udstille, kan 
komme med gode Ideer, hjælpe til med Udstillingens 
haandværksmæssige Opbygning, assistere ved Reklame
kampagnen, deltage i Opsynstjéneste paa Udstillingen 
o. s. v.

Men det vigtigste er, at vi faar saa mange amatør
byggede Apparater som muligt — ogsaa historiske I 
Alle Oplysninger kan faas hos Udstillingskomiteen, der 
bestaar af: OZ5G, 5Y, 7EU, 7F og 7KL. — Lad os 
saa være enige om at tage dette Krafttag i Fællesskab, 

' saaledes at denne store Udstilling ikke blot bliver den 
danske Amatørbevægelse værdig, men ogsaa bringer vor 
Forening Ære. Nu skal Samarbejdet bestaa sin Prøve, 
og vi tvivler ikke om, at alle gode Kræfter indenfor 
vor gamle Forening i den Maaned, der er tilbage, 
vil blive mobiliseret til Gennemførelse af den Sukces, 
som Komiteen allerede ser forude. Den store Interesse, 
vi har mødt overalt, lover godt, og staar Offerviljen
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i Forhold dertil, saa vil „Radioamatørernes Lands- 
udstilling blive en Oplevelse af Rang.

Udstillings-Komiteen.

P.S. Alle Udstillingsgenstande bedes i god Tid sendt 
til „Parkhotellet“, Odense, og et af Komiteens Med
lemmer maa senest 10 Dagé før Udstillingens Aabning 
have Anmeldelse om, hvad hver enkelt Amatør ønsker 
at udstille. Fragtudgifter kan faas refunderet, hvis man 
ønsker det.

Meddelelser fra Bestyrelsen:

I dette Nummer indbydes til Deltagelse i en stor nordisk Konkur
rence. Denne Konkurrence er arrangeret af SM5ZX og SM5RH for 
NRAU, og disse to Amatører har før vist at have særlige Evner i 
Retning af at arrangere en virkelig interessant Test. Tidspunkterne 
er valgt saaledes, at selv de, som ikke kan sende i Radiofonitid, faar 
god Lejlighed til at deltage, og" det anvendte Koefficientsystem giver 
selv de smaa Stationer en Chance for at blive eftersøgt, saaledes at 
det ikke, som ofte er sket, gaar saadan, at disse bliver negligeret.

For de store Kanoner er der en fin Lejlighed til at vise sig 
som den bedste Amatør i Skandinavien. Ved de store internationale 
Tester er det næsten umuligt at gøre sig gældende, men her skulde 
det være muligt. Et Par Tal fra ARRL-Testen i Aar viser dette : 
Den bedste W/VE-Station blev W8DHZ med 91.530 Points. Uden
for W/VE blev XE2N Sejrherre med 189.031 Points. Og for 
Skandinavien saaledes: OZ2M 23.55(5, SM6WL 5.831, LA1G 4.433 
og OH3NP 3.396 Points. Nu haaber vi, at OZ-Amatørerne hjem
fører Sejren til Danmark; der er tre Præmier; hvorfor ikke tage 
dem alle tre?

Fra SRAL (Finland) er kommet Forslag om, at man gennem 
NRAU skulde søge gennemført Forbud mod 7 MC Fone. Fone paa 
7 MC har været forbudt i syv Aar i Finland, og Forbudet har 
kunnet hævdes. Bestyrelsen er imidlertid gaaet imod dette Forslag 
ud fra den Betragtning, at dette vilde bevirke, at de, der nu sender 
Fone paa 7 vilde flytte op paa 3,5 MC, og dette Baand er i For
vejen godt besat, saa man vilde blot opnaa, at 3,5 MC Baandet blev 
komplet ødelagt.

Derimod har vi nu opfordret NRAU til at søge Forbud gennem
ført mod Fone paa selvsvingende Sendere og især mod Udsendelse 
af Grammofonplader. Denne aldeles meningsløse Uskik er heldigvis 
forbudt i Danmark, men i Frankrig og Holland florerer den stærkt_ 
Det er Meningen, at NRAU vil søg? at faa saneret 7 MC Baandet 
i Samarbejde med RSGB og DASD, og vi tror, at det efter vore Linier 
vil være muligt at gennemføre noget; hvor meget vil Tiden vise.

W.A.C.-Certifikater. I Maanedens Løb er indkommet Ansøg
ning om WAC fra tre Amatører, nemlig OZ9Q, OZ8JB og OZ8A 
alle bilagt de nødvendige Kort fra 6 Verdensdele. Vi ønsker til 
Lykke med de smukke Resultater. Husk at disse Ansøgninger om 
'WAC nu sendes til OZ1D.

Kalibreringstjeneste. EDR paabegynder 1. Februar en Kalibre- 
ringstjeneste, idet OZ2Q hveranden Søndag vil udsende nøjagtige 
Frekvenser i 3,5 MC Baandet. Nærmere Detaljer vil komme i 
Januar „OZ“.

Alle danske Amatører beder vi modtage vore bedste Ønsker om 
en glædelig Jul.

Bestyrelsen.

TRAFFIC NOTES.
Nordjylland,

OZ5P har i November Maaned med 12 Watt paa 
Hartley og TPTG haft følgende DX paa 7 MC: W, 
VU, U9, CN8 , FM4. Paa 14 MC: CN8 , CT3, FT4, 
EQ, FA, TF, U9, VU, W, PY og ZL. Naar QSL 
indgaar fra ZL og Asien, er WAC opnaaet. Antennen 

. er af L-Typen.
OZ7ON melder om daarlige Forhold paa 14 MC i 

November. Der er kun opnaaet følgende DX: VK5, 
PK4, ZL2, VE4, W2-6-7-8 og U9.

OZ8D har kun arbejdet med SW et Par Dage i 
November og har haft et Par W’er. Den i sidste 
Traffic Note anførte W10 var en amerikansk Ekspedi
tion, der befandt sig i det nordøstlige Grønland 600 
engelske Mil fra Nordpolen. OZ8D.

Østjylland,
OZ1Z har i den forløbne Maaned arbejdet paa 7 

og 14 MC med ECO-PA og 10-15 Watt Input. DX 
har han dog ikke opnaaet, da Forholdene synes at 
være daarlige for Tiden.

OZ3HA er stadig regelmæssig aktiv paa 7 MC, 
hvor bl. a. W er wrkd. Der forsøges nu paa 14 MC.

OZ3R er fra sin nye QRA i Aarhus gaaet i Gang 
med 10 Watts Hartley og Stueantenne, som giver gode 
Resultater fra Europa.

OZ8 JB har haft QSO med vor Landsmand VE4RO, 
som sendte de bedste Jule- og Nytaarsønsker til alle 
OZ-Hams.

OZ9A’s bedste DX i den forløbne Maaned er W7 
og 9 paa 14 MC.

OZ9R bruger ECO-PA og har haft QSO med det 
meste af Europa samt FA paa 7 MC. OZ9A.

Fyn,
OZ5U er meget glad for sin ECO-PA, som mest 

giver T9X. Modulationen er nu Schafer med RE084, 
og Fonen er paa 3,5 MC rapporteret WRF 568 fra 
OK1PC. Rapporter paa QRK og QRI ønskes gerne.

OZ8A studerer stadig Solen, som vedblivende synes 
at have mange Pletter, men regelmæssige Studier kan 
ikke gennemføres paa Grund af det overskyede Vejr. 
Med 25 Watt har han haft 36 ZL og VK foruden 
megen anden DX og har opnaaet WAC 6  Gange. 
Kunde han faa 16 QSO med Sydamerika, vilde ban 
samtidig være WAC 16 Gange mere, men det kniber 
med den Verdensdel.

Lolland-Falster.
OZ2B her forsøgt med 90 % moduleret Fone og 

10 Watt Input paa 14 MC. De bedste Resultater er 
SU og W2-3. De to sidstnævnte gav R6 . Med CW 
er i November opnaaet: Wl-2-3-4-6-7-8-9, VEl-2-4, 
VK2-3-4-5-6, ZL1 -2-3-4, ZS1-6, ZE, FB, FT, SU, 
XU, VU, PU og LU.

OZ3WA er en ny Amatør, der bruger en Hartley 
med 8  Watt Input og L-Antenne. Modtageren er en
0-V-1.

OZ8 G har ændret Modulationen til Schafer. Antennen 
blæste ned under den store Storm forleden, og fore
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løbig bruges en interimistisk L-Antenne. Den skal 
ellers op i Mejeriskorstenen igen, men det kan kun ske 
paa en mystisk Maade ved Hjælp af en Drage og en 
bestemt Vindretning. Forhaabentlig giver 8 G senere 
en Redegørelse for denne originale Antenneophængning 
gennem „OZ“s Spalter. OZ2B.

Sjælland,
OZ1U har fra sit hjemlige QRA arbejdet saa godt 

som hver Søndag. Der benyttes TPTG med 5 Watt 
Input.

OZ1V har med 3-4 Watt paa TPTG og MO-PA 
worked det meste af Europa. Input bliver forhøjet 
til 30-60 Watt og et nyt Rør anskaffes, da det gamle 
er tilbøjeligt til selv at bestemme, naar en QSO skal 
sluttes! DR-Rapporter er velkomne og besvares.

OZ4U har nu taget fat for Alvor. Med 10-15 
Watt paa Hartley er det meste af Europa worked. 
DR-Rapporter er velkomne og besvares.

OZ5LW har bygget en Hartley paa Jernchassis, og 
den skal være noget af det mest stabile i sin Art her 
i Landet. QRI rapporteres stadig T9X. Senderøret, 
som er RE604, faar 220 Volt DC paa Pladen. Antennen 
er en 20,5 m Hertz. DR-Rapporter er velkomne.

OZ7T har i de to sidste Maaneder næsten kun ar
bejdet paa 28 MC, og da dette Baand, i den allersidste 
Tid er faldet stærkt af, er der ikke meget at berette. 
Dog opnaaedes for første Gang QSO med VK, hvor
fra der blev rapporteret R6 .

OZ-DR225 har nu bygget ny Modtager, som er
l-Pen-2 . Der trænes med Morse, og Licensen ventes 
snart.

QSL-Centrafen.
Send QSL-Kort direkte til O. Winstedt, Radiostationen, Kalund

borg. Det aflaster Boxen og fremmer Ekspeditionen.
I November Maaned er der

afsendt til Udlandet 905 Stk. 
modtaget fra do. 2143 „ 
afsendt til OZ 2030 „ 
modtaget fra OZ 914 ,,

Paa Centralen henligger i Øjeblikket Kort til følgende Medlemmer; 
OZ1B, IH, 1JJ, 1JW, 1K, 1L, 1M, 1Q, 1U, IV, 1W, 1WP, 2A, 
2AK, 2E, 2F, 2H, 2HA, 2K, 2L, 2P, 2PX, 2R, 2T, 2U, 2US, 2W, 
2X, 2XA, 2XX, 3AM, 3F, 3FL, 3G, 3H, 3HA, 3IK, 3J, 3KT, 3L 
3M, 3NN, 3Q, 3R, 3W, 3WA, 3X, 4A, 4C, 4J, KA, 4LM, 4R 
4TX, 4Z, SAG, 5B, 5BK, 5CC, SCL, 5D, 5DC, 5DM, 5G, 5], 5K, 
5LW, 5M, 5MK, 5N, 50, 5U, 5X, 5Y, 7A, 7AA, 7AC-, 7BM, 7C, 
7CV, 7DM, 7EU, 7FK, 7FP, 7HB, 7HN, 7HS, 7IM, 7J, 7K, 7KA, 
7KB, 7ON, 7P, 7PH, 7PR, 7R, 7RV, 7SCh, 7SJ, 7SV, 7TJ, 7W, 
7YL, 7Z, 8C, 8E, 8F, 8FM, 8G, 8], 8K, 8L, 8M, 8N, 8SS, 8T, 
8Z, 9A, 9D, 9F, 9FN, 9G. 9HL, 9L, 9MG, 9MN, 9N, 90, 9P, 9S, 
9T, 9VA, 9Y, DR-051, 053, 064, 070, 092, 101, 102, 113, 129, 133, 
135, 136, 137, 141, 146, 147, 148, 152, 154, 157, 162, 163, 169, 
173, 174, 182, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 204, 205, 206, 
208, 209, 210, 215, 216, 224, 226, 228, 229, 234, 241, 243, 246, 
250, 252, 256, 262, 272 og 277. Kuverter bedes indsendt snarest 
og helst mere end een.

Følgende Amatører er for Tiden ikke Medlem af E.D.R. og 
kan derfor heller ikke faa QSL besørget gennem Foreningen: OZ1A,

1O, 1P, 2KN, 2KR, 2SJ, 3I, 3PA, 4AK, 4B, 4N, 5ED/70, SKO, 
5NB, 5TH, 5VS/5YL, 7BL, 7L, 7NG, 7TH, 7TK, 7VE, 7VP, 8Q, 
9NG, 9U, 9VR, 9W og 9Z.

Fra Afdelingerne.
E.D.R,s københavnske Afdeling.

I «Ordenshuset», Griffenfeldtsgade 7 (Lokale 6), Tlf. Nora 8623. Afdelingens 

Formaal er at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s køben

havnske Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 

afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra KL 

2o~22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos OZ7KL 

eller gennem Afdelingens Telefon.

Vort Morsekursus har faaet en ganske god Start. 
Antallet af Deltagere er i Øjeblikket 10, men der er 
stadig Plads til flere. Allerede nu, efter kun 3 Maane- 
ders Forløb, er flere af Deltagerne saa vidt fremme 
med Morsningen og Høringen, at vi paatænker at holde 
den afsluttende Prøve. Kursusets Leder, Officiant Ras
mussen har en eminent Evne til at lære fra sig. At 
lære Morse under hans Ledelse er det rene Svir. 
Hvorfor sidde hjemme og slide i det med en Tone
generator, naar man under de helt rigtige Forhold og 
for en Pris af kun 5 Kr. pr. Maaned kan lære det i 
E.D.R.s Lokale?

Hvordan det kan gaa, naar man tager privat Kursus, 
skal jeg kort fortælle, En vordende Ham kom en Dag 
op til os og betroede os, at han nu i 6  Maaneder 
havde taget Kursus i Morsning, for hvilket han havde 
betalt en Sum, der laa omkring det dobbelte af, hvad 
han kunde have lært det for hos os. Han havde nu 
faaet at vide, at han var klar til en afsluttende Prøve, 
og kom derfor til os. Vi paabegyndte Prøven, men 
blev hurtigt klar over, at det var galt fat med Man
dens Kundskaber. Høringen, som i Almindelighed bliver 
betragtet som det vanskeligste, var dog helt i Orden 
men med Sendingen var det helt galt. Morsetegnene 
var noget af det mest ureglementerede, man kan tænke 
sig, og det tog da ogsaa Off. Rasmussen en hel 
Maaned at faa dem rettet, saaledes at Manden kunde 
faa sin Prøve. Dette er kun et enkelt Eksempel blandt 
flere. Vi raader Dem til straks at melde Dem ind paa 
vort Kursus, saaledes at De kan være sikker paa i 
Starten at faa den rigtige Rytme over Morsningen.

Det burde være en aarlig tilbagevendende Begi
venhed at tage en Maaneds Kursus for at faa rettet 
Haandskriften lidt. Flere Hams har indset det rigtige 
heri. At kunne telegrafere hurtigt er de fleste Ama
tørers Ønske, men ved de store Hastigheder gælder 
det særligt om, at Tegnene er regelmæssige. Mange 
af Amatørerne vilde korse sig, hvis de kunde faa de 
Tegn at se, som de fylder Luften med. De Hams, 
som har en Anelse om, at deres Tegn kunde være 
bedre, bør i egen og ikke mindst i andres Interesse 
tage en Maaneds Kursus. Prisen er kun 3 Kr.

OZ7KL.
Bornholm.

E.D.R.s Bornholms-Afdeling har siden i Oktober 
Maaned hver Mandag Aften Kl. 20 haft Ham-Aften 
paa Bornhoms Amts Biblioteks Studiekredsværelse, som.
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velvilligt og gratis er stillet til Raadighed. Der arbejdes 
med Morsekursus, Kortbølgeforsøg o. m. a. paa disse 
Aftener, og alle Kortbølgeinteresserede er velkomne.

Efter Jul skal der forsøges med ultrakorte Bølger, 
og det vil antagelig blive meget interessant. Desuden 
har OZ4IM og 4KA sammen med 7IM deltaget i 
Luftmeldeøvelsen Natten mellem 28. og 29. November. 
7IM befandt sig paa Bornholm i de Dage, men fik 
4KA’s Station til Afbenyttelse og deltog paa denne 
Maade i Øvelsen, der var meget interessant. Det hele 
gik godt igennem trods megen QRM. Til Slut ønskes 
alle danske Hams en glædelig Jul samt et godt Nytaar.

OZ4KA
Nordjylland.

Søndag den 10. Januar afholdes der Medlemsmøde 
i Aalborg. Man samles paa „de la Reine“, Østeraa 
Kl. 14,30 til fælles Kaffebord. Derefter vælges en 
Distriktrepræsentant, hvorpaa følger Auktion og Diskus
sion. Alle er velkomne.

OZ8D.

Boganmeldelse.

Dansk Tidsskrift-Index 1935, udgivet af Statens Bibliotekstilsyn 

og udarbejdet af Th. Døssing og Robert L. Hansen. H. Hagerups 

Forlag 1936. 381 Sider. Pris Kr. 6,00.

Denne systematiske Fortegnelse over Indholdet af 240 danske 
og en Del andre nordiske Tidsskrifter er af stor Interesse for enhver, 
der tørster efter Oplysning paa specielle Omraader. Praktisk talt alle 
tænkelige Emner er repræsenteret, og Stoffet er saa hensigtsmæssigt 
inddelt, at man hurtigt finder, hvad man søger.

Af Interesse for vort Fag finder vi i Emneregistret navnlig føl
gende: Billedtelegrafi, Dynamoer, Elektroteknik, Ensrettere, Fjernsyn, 
Fotocellen, Fysik, Højspændingsanlæg, Kraftanlæg, Kraftmaskiner, 
Ledninger (elektriske), Maaleapparater (elektriske), Omformere, Radio, 
Telefoni, Telegrafi, Television, Traadløs Billedoverføring, Trans
formatorer og Vekselstrømsmotorer. Det er os en Glæde at se, at 
„OZ“ er et af de Tidsskrifter indenfor Radioteknikken, der oftest 
lenvises til.

OZ7F.

Kan Antallet af Kortbølgeamatører blive for stort?
Med dette Spørgsmaal som Overskrift skrev vor 

udmærkede Redaktør sin Leder i sidste „OZ“. Denne 
Leder havde især Bud til de københavnske Hams, og 
er fremkommet som Følge af nogle Udtalelser, der faldt 
paa Generalforsamlingen. Det drejer sig om den mæg
tige Tilgang af Senderamatører i Hovedstaden og den 
deraf følgende Situation, som opstaar naar disse sam
tidig „gaar i Luften". Det er blevet sagt saa tit før, 
og der var da ogsaa Enighed om det paa Gf., at det 
er ganske forkasteligt at køre med 100 Watts, naar 
man har QSO med en Amatør ovre i næste Gade.

Ikke desto mindre kunde man Natten mellem den 
28. og 29. November høre en kendt københavnsk 
Amatør brede sig over hele Baandet med ICW og 
derved ødelægge Arbejdet for en hel Del Amatører. 
Vedkommende deltog i de Forsøg, som gaar ud paa 
at undersøge Amatørstationernes Anvendelighed ved 
Luftmeldetjenesten. Denne nye Forsøgskreds har min 
fulde Agtelse, men jeg kan ikke indse dens Ret til at 
ødelægge Eksperimenterne for udenforstaaende Hams. 
I Reglerne for Deltagelsen i Forsøgene staar blandt 
meget andet godt: „Til Befordring af Meldingerne 
skal benyttes transportabel Sender!“ Da der endvidere 
i Reglementet er nævnt, at disse transportable Sæt 
skal bruge 200-250 Volt til Anodespænding, kunde jeg 
godt lide at vide, hvorledes ovennævnte Ham vil 
bortforklare det mægtige Drøn, han modtoges med 
over hele Byen.

Naar man betænker, at der i Hovedstaden og dennes 
umiddelbare Nærhed bor over 90 Amatører, vil enhver 
kunne se, at en enkelt Amatør kan lave en forfærdelig 
Ravage, saafremt han ikke tager noget mere Hensyn 
til andre Amatører. Den længste Afstand mellem 2  

Amatører i København er knapt 1  km; flere bor i 
samme Gade og nogle endda i samme Hus. Tegner 
vi en Kvadrat midt i København med Siderne een 
dansk Mil, vil man se, at der indenfor dette Omraade 
befinder sig 75 Amatørstationer. Man vil nemt kunne 
sætte sig ind i det Virvar, der opstaar i det Øjeblik, 
en Amatør kører med 100 Watt ICW og især paa 
en Lørdag, hvor der er flest Københavnere i Luften. 
Vi maa haabe paa, at der samtidig med, at Antallet 
af Senderamatører stiger, ogsaa hos disse indfinder sig 
en tilpas Trang til at underordne sig Forholdene og til 
at tage det mest mulige Hensyn til andre eksperimen
terende Amatører. Med lidt god Vilje kan det lade

Meddelelse fra 1. Studiekreds.

Studiekredsens Medlemmer besaa Ryvang Radio 
under Ledelse af Hr. Officiant Rasmussen. Alle Anlæg 
blev gennemgaaet, og adskillige praktiske Finesser lærtes, 
som siden diskuteredes ivrigt blandt Kredsens Med
lemmer.

Den 20. holdt Hr. E. Eliasen, OZ2E, sit første 
Foredrag for Kredsens Medlemmer. Emnet var Ohms 
Lov og dens Anvendelse i Sendere og Modtagerop
stillinger. Det blev en meget livlig Aften med megen 
Diskussion. Kredsen tæller for Øjeblikket 12 Medlem
mer, men da den har faaet eget Lokale, er der endnu 
Plads til Optagelse af 8  Medlemmer.

Københavns 1. Studiekreds, 
Aage Bau.
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E.D.R.s QSL-Tjeneste.
Til alle de Amatører, der sender QSL-Kort, tillader 

jeg mig at fremsætte et Forslag, der vil gavne dem 
selv og dermed Foreningen. E.D.R.s Budget er i Øje
blikket ret haardt spændt for grundet paa de store 
Udgifter ved Afsendelse af QSL-Kort. Hvad var da 
naturligere, end at de Amatører, der hyppigt benytter 
sig af QSL-Centralen, støtter dennes Financer ved 
samtidig med Indsendelsen af QSL-Kortene at indsende 
nogle Frimærker — mange eller faa, alt efter som de 
øjeblikkelige Financer tillader det.

Dette System falder godt i Traad med det Frivillig
hedens System, der hidtil har været det raadende 
indenfor Foreningen, og som vi alle anser for et 
Gode, vi ikke uden tvingende Nødvendighed vil gaa 
bort fra. Pse tænk dette Forslag igennem, OM’s. Det 
er muligt, at der findes en bedre Løsning, men lad os 

1  saa Fald høre derom snarest, og indtil da anbefaler 
jeg mit eget Forslag som et, der sikkert vil glæde vor 
nye QSL-Manager. OZ7T.

VK/ZL-Testen.
Maa det herigennem være mig tilladt at anmode om 

at faa Grunden oplyst til, at hverken „OZ“ eller 
QSL-Centralen bragte Meddelelse forud for VK/ZL- 
Testen, der blev afholdt i Oktober Maaned?

OZ3FL.

Jo, Spørgsmaal er altid velkomne — ogsaa uden 
højtidelig Tilladelse. Grunden er den, at Testens Arran
gører ikke har sendt os nogen Meddelelse. Tilsvarende 
Klager er fremkommet i andre Landes Amatør-Tids
skrifter. Red.

F o r e d r a g .

Den 21. December Kl. 20 præcis vil OZ7BR, Ing. 
cand. polyt. B. Rasmusen paa Polyteknisk Læreanstalt 
holde Foredrag over Emnet: Nyere Arbejder med 56 MC 
Duplex-Telefoni. Foredraget, der muligvis vil blive 
suppleret med Demonstrationer, behandler dels 56 MC 
Arbejde i Almindelighed, dels et helt nyt og meget 
interessant Princip til Duplexarbejde. Bestyrelsen.

Da Januar „OZ“ paa Grund af den store Udstilling 
vil udkomme omkring den 1 2 ., beder vi om at faa alt 
Stof til næste Nummer sendt mindst 3 Dage tidligere 
end normalt.

Ligesom vi plejer, afslutter vi denne Aargang af „OZ“ 
med en Fortegnelse over alle de tekniske Artikler. 
Denne Indholdsfortegnelse vil særlig være til Nytte for 
de Medlemmer, der indbinder Aargangen. H. F.

Mennesket som Radiosender.

Radiobølgerne er som bekendt forholdsvis lavfre
kvente elektriske Svingninger, idet f. Eks. Lys- og 
Røntgenstraaler har en betydelig højere Frekvens. Men 
indenfor Spektret af højfrekvente Svingninger findes 
nogle endnu delvis ukendte Omraader, hvor biologiske
— ja maaske selve Livets — Gaader kan finde deres; 
Løsning. Videnskaben har allerede paavist, at der 
foregaar en Straaling fra hurtigt voksende Cellevæv — 
særlig Kræftceller.

Mennesket udsender Straaler, og man har f. Eks, 
kunnet paavise, at Udstraalingen fra et Menneskes 
Fingre er i Stand til at gøre almindeligt Bagegær 
uvirksomt. Der er heller ingen Tvivl om, at Tanker 
er højfrekvente Svingninger, ogc naar man har Kend
skab til, hvad der sker, naar elektriske Svingnings- 
kredse indstilles til Resonans, saa har man straks For
klaringen paa Telepati, Sympati-Følelser o. s. v. Hvert 
Menneske er faktisk en levende Radiostation med 
baade Sender og Modtager.

Nyt paa alle Frekvenser.
I sidste Nummer omtalte vi det nye Philips Pentode- 

Senderør PE05/15 og opgav Prisen til 40 Kr. Philips- 
A/S beder . os imidlertid meddele, at Prisen er 60 Kr.

LA6G i Oslo ønsker gennem „OZ“ at meddele, at 
han har sendt QSL-Kort til ca. 30 OZ-Hams, men 
ikke selv modtaget et eneste. Disse Klager over mang
lende QSL maa antagelig i nogle Tilfælde skyldes 
Langsomhed paa Centralerne, idet der f. Eks. er Kort 
paa Vej til Amerikaneren, der klagede i sidste Nummer..

A. R. R. L. har nu udgivet en Bog om Amatør- 
Radioens Historie under Titlen: „Fra 200 m og ned
efter“. Denne Bog, som er paa 2 0 0  Sider, vil være af 
mere end almindelig Interesse for alle os, der har 
kastet vor Kærlighed paa Amatør-Radio.

Efter Opgørelse i „QST“ er Antallet af udstedte 
WAC-Certifikater til nogle af de vigtigste Lande saa
ledes: G 181 (3 med Fone), D 6 8 , ON 56 ( 6  med Fone)r 
PA 49, F 42, SM 17, OZ 15 og LA 9.

Paa Grund af Borgerkrigen i Spanien ønsker Por
tugal at indtage en fuldkommen neutral Holdning. En 
af Følgerne heraf er blevet, at det indtil videre er 
de portugisiske Amatører strengt forbudt at bruge 
deres Sendere.
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*x OZ3M - P. J. Christiansen, Damager, Haderslev. 
OZ4G - Niels Kr. Godskesen, Marselis Boulevard

79,2, Aarhus.
OZ8V - J. N. Uldal, Ved Banen 6 , Haderslev.

Atter licenseret.
* OZ9CH - Villy R. F. Kristensen, Østervang, Græsted. 

Ændringer:
OZ1V maa nu sende paa alle Amatørbaandene, og 

OZ7R har faaet Tilladelse til Døgndrift.

OZ-DR306 - Ove Bildsøe Hansen, Flensborg-Lager,
Nordby, Fanø. 

OZ-DR307 - Poul A. Madsen, Kongensgade 23,
Helsingør.

1060 - J. Holbak, Bredgade 19, Haslev.
1061 - H. Nielsen, Ølby, Struer.
1062 - T. Høegh-Sørensen, Classensgade 19, Kbhvn. K.
1063 - H. Plougheld, S/S „Grete“, „Vesterhavet“,

Hammerensgade 1, København K.
1064 - K. Christensen, Præstekærsvej 8 , Brønshøj.
1065 - Anders Olsen, Vamdrupvej 5, Rødovre, Valby.

Slettet af Medlemslisten fra Oktober Kvartal.

96 - K. }. Rasmussen, Odense (udmeldt).
410 - V. Olsen, (OZ9U), København F.
536 - O. E. Grue, København Ø.

614 - N. Hansen, Odense (udmeldt).
664 - Herluf Jensen, Aabenraa.
735 - Johannes Ørsnæs, Odense.
748 - Knud Olesen, (OZ5KO), København K.
817 - N. C. Bauensgaard, (OZ5NB), Skive.
849 - George W. Olesen, (OZ5ED/OZ7O), Kbhvn.K. 
892 - Jørgen Johansen, Haderslev.
916 - Per Brems Mortensen, København V.
924 - Aksel Petersen, Odense.
939 - S. Jacobsen, (OZ1O), Herning.
942 - Henry Jensen, Ramsing St. (udmeldt).
975 - Poul R. Jørgensen, København N.
992 - Aage Jensen, Korsebølle, Tranekær.

1009 - Niels Karlsen, Veddum St.
1042 - Ellebjerg, København V.

Nye Adresser.
17 - H. Tscherning Petersen, (OZ7Z) c/o Møllebjerg,

Selsøvej 19A, Vanløse. 
290 - Mogens Bang (OZ7WB), Strandvej 433,

Klampenborg,
393 - B. Fibiger, (OZ3V), Frederikssundsvej 259C,

Brønshøj.
505 - G. Lorich, Nattergalevej 42,2,tv., Københ. N. 
634 - J. B. Jensen-Leen (OZ7J), Visbergsgade 8,1,

Frederikshavn. 
668 - Rolf Petersen, A. F. Beyersvej, 22,1,tv.,

København F. 
691 - Svend E. Jensen, (OZ7SJ), Rolighedsvej 1, Struer. 
851 - Erik Frandsen, (OZ1U), K. F. U. M., Ringsted. 
668 - Sigvald E. Sørensen, (OZ1JW), Krathavegade

31, Kolding. 
932 - Persson, Hyltebjerg Allé 52, Vanløse.

938 - A. F. R. Laursen, (OZ5CT), Søndergade 15,
Skive.

957 - Georg Berends (VE4RO), 186 Oakland Blvd., 
St. James, Winnepeg, Canada. 

984 - Orla Olsen, Qehlenschlægersgade 43,
København V.
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Fortegnelse over tekniske Artikler i „OZ's 

8. Aargang.

Antenner. side
Om rigtig Tilkobling af Universal-Antennen 3
Rammeantennen som Fjerner af Forstyrrelser 23
W 3EDP-Antennen 50
Simpel Antenne for 56 MC 74
Antenner for Modtagning paa 28 MC 91
Kortbølge-Antenner - 1 92
Lidt om Antenneanlæggets Konstruktion 97
Kortbølge-Antenner - II 108
Kunstig Antenne 147
Omskiftelig Retnings-Antenne til 14 MC Baandet 160
Bedre Udstraaling ved Antenne-Tilpasning 161
Fjernelse af Rammens kapacitive Virkning 163

Frekvensmaaling.
Hvorledes man finder 28 MC Baandet 24
En forbedret Absorptionsfrekvensmaaler 42
Maaling af Krystaller paa Lecher-Traade 59
Praktisk Brug af Frekvensmaaleren 158

Kraftanlæg og Dele dertil.
Om Resonansfiltre 5
Stabilisering af Anodespændingen 8

Krystalstyring.
Krystal-Oscillatorer for 14 MC 2
Et nyt Krystaloscillator-Fordobler Kredsløb 72
Beskyttelse af Krystallet mod Overbelastning 110
Et nyt Tri-tet Kredsløb 128
Skiftning mellem Tri-tet og ECO 184

Maalemetoder.
Maaling af Skærmgitterspændingen 41
Anmeldelse af Maaleinstrumenter 43
En Feltstyrkeindikator 73
Lidt om Modstandsmaaling 82
Opstilling til Sammenligning af Kortbølgespolers Godhed 146
En god og billig Højfrekvens-Indikator 158 
Katodestraale-Oscillografens Anvendelse paa Amatørstationer - I 178

- II 195

Modtagere og Dele dertil.
Fejlfinding i Modtagere 7
Stabilisering af Anodespændingen 8
Praktiske Vink for 28 MC Arbejde . 18
En ultramoderne Kortbølgemodtager for Batteridrift 20
Spoleforme 26
Moderne 4-Rørs Kortbølgemodtager 37
2-Rørs Kortbølgemodtager 54
Spoler med Celluloidstivere 62
Selektivitet i Lavfrekvensforstærkeren 63
Modtagerens Konstruktion til 28 MC 90
Nogle Retningslinier ved Valget af Modtager 113
Kortbølgepejling og „Rævejagt“ 122
Effektiv 3-Rørs Kortbølge-Super 142
En effektiv Pejlemödtager 162
Superregenerative Detektorer 200

Modulation.
Elektronkoblet Oscillator med Heising-Modulation 22
Schäfer-Modulation 34
Modulation af Krystaloscillatoren 39
Nogle usædvanlige Mikrofonforstærkere 199

Nøglemetoder.
Nøgling i Fanggitteret 56
Nøgling i Gitteret 196

Rør i Sendere og Modtagere.
Senderrørets Emission 4
Regenerering af Senderrør 5

Side
Kviksølvensretterrør 11 
Tungsram Sender- og Kraftforstærkerrør , 61
Interessante engelske Rør 1 77
De nye Rørtyper 108
Philips PC 1/50 124
Amerikanske Modtagerrør 125

Ensretterrør 127
Nye MP-Radiorør 134
Amerikanske Senderrør 143
6L6 - et nyt amerikansk Rør 184
Philips nye Sendepentode * 186

Sendere.
Krystal-Oscillatorer for 14 MC 2
Praktiske Vink for 28 MC Arbejde 18
Elektronkoblet Oscillator med Heising-Modulation 22
Den elektronkoblede Oscillator 25
Trepunkts-Oscillatorens Grundprincipper 51
SG-Senderrør som Frekvensfordobler 59
Et nyt Krystaloscillator-Fordobler Kredsløb 72
Senderen paa 28 MC 91
,,Link“-Kobling ’ 95
Koblingen mellem Trinene i Sendere 106
Specielle FD- og PA-Trin 124
Et nyt Tri-tet Kredsløb 128
Direkte ophedede Rør i styrede Sendere 146
Nye Forsøg med ultrakorte Bølger • 181
Skiftning mellem Tri-tet og ECO 184

Stationsbeskrivelser.
Kortbølgestation OZ5K, København 201

OZ5U, Nyborg 41
OZ7GL. Vanløse 145
OZ7EU, Odense 180

Ultrakorte Bølger.
Simpel Antenne for 56 MC 74
Nye Forsøg med ultrakorte Bølger 181
Superregenerative Detektorer 200
DX paa 5 Meter? 194

Diverse praktiske og teoretiske Aitikler.
Tips 25
Kortbølgeisolatorer 25
Fjernbetjening af Senderen 54
Nyttig Bølgefælde for Senderamatører 55
Tips 110
Tips 172:
DX paa 5 Meter? 194

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K. 

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbe- 
lev Si. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil. 

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet. 

Sekretær: Kaj Larsen, Buntmagervej 14,4, København N. 
Hertil sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vaniøse. 
QSL-Manager : Ole Winstedt, Radiofonistationen, Kalundborg. 

'QSL kan sendes til Postboks 79, København K. 
Annoncechef: Poul J. Jensen, Veras Alle 16, Vanløse. 
DR-Leder: H. Bram Hansen, Corneiiusmindevej 40, Kastrup* 

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 

Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. Decbr. 

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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