E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse
for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel
Sender= som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 3.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 22116. Poreningen udgiver
Bladet „QZ", som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle
Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Foreningens Sekretær.

Morsetræning og „Traffic Notes".
til, hvad de faa Timers Kursus kan give. Det er
Hjemmeøvelserne, der skal bringe den hurtige Frem
gang, og der findes Masser af kommercielle Sendere
paa de korte Bølger, som er glimrende at øve sig paa.
Resultaterne afhænger udelukkende af, om Amatøren
har Energi nok til at gennemføre den daglige Træning,
men har han det, er han ikke daarligt stillet, fordi han
eventuelt bor i en Afkrog af Landet. Det er som be
kendt Aflæsningen, der kræver størst Øvelse. At sende
paa Nøgle lærer de fleste meget hurtigt, og en Afpuds
ning af Nøgleskriften vil en lokal licenseret Amatør
nemt kunne hjælpe til med.
„Traffic Notes" er Ord, som aldrig burde have haft
Borgerret i danske Kortbølgeamatørers Dagligsprog.
Det skyldes imidlertid Forsyndelser, som ligger før vor
Tid, og er en Følge af det tidligere omtalte Snobberi
for fremmed Sprogbrug. Nu er det vist for sent at
faa det fjernet. Af større Betydning er imidlertid, om
de Aktivitets-Rapporter fra Amatørerne, som frem
kommer under Rubrikken „Traffic Notes" her i Bladet,
stadig har nogen Berettigelse. Kritikken har i den
senere Tid regnet ned over dem fra flere Sider, og vi
finder det derfor rigtigst at føre Spørgsmaalet frem for
Læserne.
I E.D.R.s første Aar, hvor Amatørerne boede meget
spredt, havde Traffic Notes stor Interesse, fordi det
var vanskeligt paa anden Maade at faa Besked om
andre Amatørers Aktivitet. Nu derimod træffer vi saa
ofte Kolleger paa Møder og Stævner, at der er Mulig
heder nok for at faa oplyst, hvad der er værd at vide.
Det har været foreslaaet i Stedet for at indføre „Baand
Managers", som paa Basis af Rapporter fra aktive

Det er altid særdeles nyttigt for et Fagblads Redaktør
at være i nær Kontakt med Læserne. Et saadant godt
Forhold har der stadig været mellem „OZ"s Læsere
og Redaktionen. Gennem Brevene gives der Oplys
ninger om, hvad der optager Sindene, og hvad man
eventuelt ønsker ændret. De to Emner, som er an
tydet i Overskriften, falder der oftest Bemærkninger
om, og de skal derfor behandles i denne Maaneds
Leder, selv om de ikke direkte har noget med hinanden
at gøre.
Mange Medlemmer Landet over, som ikke har
Mulighed for at deltage i Morsekursus, beklager sig
over, at det er saa svært at tilegne sig de nødvendige
Færdigheder, naar de er helt alene om det. Ved en
overfladisk Betragtning er man tilbøjelig til at give dem
Ret, men ser man nærmere paa Sagen, maa det er
kendes, at de paagældende er Offer for en Illusion.
Det er ganske vist mere selskabeligt at deltage i et
Morsekursus, og det har tillige sine Fordele, naar det
kan foregaa rationelt og under virkelig fagkyndig
Ledelse som i vor københavnske Afdeling. Men Kur
sus i Provinsafdelinger, hvor der kun kan undervises
ganske faa Timer om Ugen eller hver 14. Dag, kan
umuligt give saa gode Resultater som „Selvstudium".
Dette være sagt uden paa nogen Maade at forklejne
det udmærkede og uselviske Arbejde, der udføres i
mange af vore Afdelinger.
Her gælder det kun om at slaa fast, at det ikke er
Formen, men Fliden, det kommer an paa. Heraf
følger, at den Amatør, der daglig tvinger sig til f. Eks.
1 Times Høreøvelse, vil gaa frem med Kæmpeskridt
i Sammenligning med den, der udelukkende holder sig
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Amatører over hele Landet skulde udarbejde Over
sigter over Forholdene paa hvert enkelt Bølgebaand.
Forslaget er udmærket, hvis det kan gennemføres, men
der er god Grund til at tvivle paa, at Rapporter vil
indløbe i tilstrækkeligt Omfang, naar den enkelte Ama
tør fratages Muligheden for at „prale" med opnaaede
DX-Resultater m. m.
Spørgsmaalet er altsaa, om man skal indføre „Baand
Managers" og tage den Risiko, at det bliver en Fiasko,
eller der bør fortsættes med de gamle og saa stærkt
kritiserede Traffic Notes. Man kan jo ikke helt se
bort fra, at ogsaa Traffic Notes i den nuværende Form
kan have en vis Interesse for en Gruppe af Læsere,
som ogsaa har Krav paa Hensyntagen. Der oplyses
dog noget om de Amatører, som er aktive, ligesom
det for Begyndere kan være lærerigt at høre om op
naaede Resultater, navnlig hvis de følges af Detaljer
vedrørende den tekniske Udrustning. „OZ" skrives
jo for de danske Kortbølgeamatører — baade Begyndere
og Viderekomne — og da vi gerne vil bringe dem
alle en saa god Service som muligt, beder vi med disse
Linjer om Meningstilkendegivelser i saa stor Udstræk
ning, at den rigtige Afgørelse , kan træffes. Altsaa:
Hvad mener De om Traffic-Notes?
H. F.

Beregning af Klasse B
LF-Forstærkere.
Af EARL I. ANDERSON, W8UD i „QST".
(Sluttet).

Betydningen af Impedanstilpasning.

Det følgende skulde besvare det Spørgsmaal, der
ofte stilles, om hvor vigtigt det er at tilpasse Impe
danserne. Summarisk kan man sige, at hvis den ydre
Impedans er for høj, vil den maximale uforvrængede
Energi blive reduceret, skønt Virkningsgraden vil være
god og den ulineære Forvrængning ringe. Forsøger
man at opnaa mere Energi ved overdreven Tilførsel
af Styrespænding paa Gitrene, vil Forvrængningen
stige kraftigt. Den max. Udgangseffekt, der har stor
Betydning ved Modulation, vil ikke stige noget videre,
men Gennemsnitsenergien kan forøges betydeligt paa
Grund af Forandring af Bølgeformen. Skønt Modulatoren
maaske ikke yder nok til at modulere 100 %, kan det
efter Maaleinstrumenterne at dømme se ud, som- om
den var i Stand til det, hvis man ikke har Midler til
at undersøge Bølgeformen. Den ulineære Forvrængning
vil i en Modtager faa Signalet til at lyde, som om
det var overmoduleret, selv om Udgangsspændingen
fra Modulatoren er for ringe til at faa Bærebølgen til
at svinge fra Nul til det dobbelte af dens umodulerede
Værdi, hvilket jo kræves ved fuld Modulation.

Naar den ydre Impedans er for lav, er Situationen
lige saa slem. Modulatortrinets Virkningsgrad er for
mindsket og Anodetabet forøget. Hvis det, for at op
naa den nødvendige Energi og Spænding, bliver nød
vendigt at arbejde med saa stor Anodestrøm, at Glødetraadens Emissionsevne overstiges, vil Forvrængningen
blive stor, og Rørets Levetid forkortes. Virkningerne
af Forvrængningen bliver de samme, som naar Impe
dansen er for høj; maaske er det muligt, men maaske
ogsaa umuligt at modulere 100 %. I Almindelighed kan
der kun tillades en Afvigelse paa ca. 10 % fra den
optimale Værdi, naar man vil opnaa det i alle Hen
seender bedste Resultat.
Det er vigtigt at erindre, at den optimale ydre
Impedans afhænger af den ønskede Udgangsenergi og
den anvendte Spænding. For et Par 203-A Rør med
1000 V paa Pladerne vil f. Eks." ved 200 W Output
den bedste Ydelse opnaas med en „Plade-til-Plade"
Impedans paa 6900 Ohm. Hvis der kun kræves 100
W Udgangsenergi, vil den bedste Impedansværdi være
det dobbelte heraf, nemlig 13800 Ohm. Da Følgerne
af forkerte Arbejdsforhold er saa alvorlige i vore
overfyldte Baand, er det vigtigt, at enhver Amatør er
i Stand til at foretage de nødvendige Beregninger, der
heldigvis let kan udføres.
Kender man den optimale Værdi for den ydre Im
pedans ved den forhaandenværende Spænding og givet
Output, sker det ved simpel Regning. Lad os antage,
at den optimale Værdi er 10000 Ohm, og Transfor
matoren er mærket 8000 Ohm paa Primærsiden og
5000 Ohm paa Sekundærsiden. Den rigtige Impedans
X for den modulerede Forstærker kan da findes af
Forholdet:
10000/X = 8000/5000, heraf
X = 6250 Ohm.
Pladeinput for den modulerede Forstærker bør være
det dobbelte af Udgangsenergien fra Modulatoren.
Bestemmelse af Arbejdsdata.

I Almindelighed vil der for et givet Rør foreligge
Data ved en bestemt Anodespænding, sædvanligvis
Maximumværdierne, og de opgivne Værdier [kan se
saaledes ud:
D. C. Pladespænding 1000 V.
Ydre impedans („Plade-til-Plade") 6400 Ohm.
Max. D. C. Anodestrøm (for 2 Rør) 320 mA.
Max. Udgangseffekt (for 2 Rør) 200 W.
Paa Grundlag af disse Oplysninger vil vi beregne
to Tal af Betydning, nemlig den anbefalede Spidsanodestrøm og Spændingsfaldet over Røret ved denne
Strøm. Naar vi har fundet disse Tal, kan vi beregne
den maximalt opnaaelige Udgangseffekt ved den for
haandenværende Pladespænding samt den bedste Ar-

2

bejdsimpedans, eller hvis det fundne Output er større
end nødvendigt de Arbejdsbetingelser, der netop giver
det ønskede Output. Spidsanodestrømmen for eet Rør

ledes at Spidsspændingen over Sekundærviklingen bliver

kan findes ved at dividere den max. Gennemsnitspladestrøm (for sinusformet Input) for begge Rør med 0,636.

Pladespænding

700 • 1,58 = 1106 V. Den modulerede Forstærkers
Pladespænding er 1106 V, saalænge Modulatorens

For ovenstaaende faar vi: 320/0,636 = 0,5 A. Denne
Værdi bør aldrig overstiges.
Spændingsfaldet over Røret faas indirekte ved at
trække Spændingsfaldet over Rp fra Eliminatorspændingen. For en „Plade-til-Plade" Impedans paa 6400
Ohm er Impedansen for eet Rør 6400/4= 1600 OhmMed

en

Spidsanodestrøm

paa

0,5 A

bliver

den

er

900

V,

og

samme

Transformator

omsætningsforhold og Modulatorrør bruges. Modula
toren vil yde 175 W Udgangseffekt, og Input til den
modulerede Forstærker kan derfor være maximalt 350
W. Ved 1106 V vil Pladestrømmen for den modulerede
Forstærker være 350/1106 = 0,316 A.
I Tilfælde 2 var Spændingen over Rp 900 V, og
Spændingen over Sekundærviklingen 900 . 1,58 = 1422

ud

V.

Udgangseffekten

modulerede

viklede Spidsspænding 0,5 • 1600 = 800 V. Er
Eliminatorspændingen 1000 V. maa Spændingsfaldet
over Røret derfor blive 200 V. Den max. Udgangs

Forstærker

Anodestrømmen for
450/1422 = 0,316 A.

effekt beregnes efter Formlen:

bliver

225 W,

kan

den

saa

maximalt

modulerede

Input til den
være

450

Forstærker

W.

bliver

Ved Udførelsen af disse Beregninger er der kun
taget eet Forbehold, nemlig at Input til den modulerede
Forstærker ikke maa overstige det dobbelte af Udgangs
effekten fra Modulatoren. Hvis der tilføres den modu

Lad os antage, at den forhaandenværende Eliminator
for Modulatortrinet kun yder 900 V.

lerede Forstærker mere Input, skal Pladespænding og
Pladestrøm forøges i samme Forhold. Selvfølgelig kan
100 % forvrængningsfri Modulation ikke foretages med
nævneværdigt større Input. Hvis mindre Input ønskes,
bør Pladespændingen holdes paa den beregnede Værdi,

Den bedste Impedans vil da være 700/0,5 = 1400
Ohm for eet Rør eller 5600 Ohm for „Plade-til-Plade"
Impedansen.
Hvis Eliminatoren gav 1100 V, fik vi:

mens Pladestrømmen kan formindskes. Dette vil for
øge saavel den modulerede Forstærkers Arbejdsimpedans
som Modulatorrørenes ydre Impedans.
Da Input er formindsket, kræves der mindre LF-

og Impedansen vilde blive 900/0,5 = 1800 Ohm rot

Energi, og under disse Betingelser skulde Impedansen
forøges, og den vil ogsaa stige i nøjagtig det rette
Forhold. Maaske forstaar man lettere dette, naar man
erindrer, at for et givet Rør vil Spændingsfaldet over

eet Rør og 7200 Ohm for „Plade-til-Plade" Impedansen.
Vi forudsætter, at vi har et Input paa 250 W til
den modulerede Forstærker, i hvilket Tilfælde vi kun
kræver 125 W fra Modulatoren. Idet vi antager, at

Rp ved en bestemt Anodespænding være omtrent det
samme for alle Strømværdier under Glødetraadens

Modulatorens Pladespænding er 1050 V, har vi:

Mætningsgrænse, og hvis Transformatorens Omsæt
ningsforhold
ikke
forandres,
vil
Spændingen
over
Sekundærviklingen vedblive at være den samme. Ganske
vist passer dette ikke helt, idet Spændingsfaldet over
Røret er en Smule mindre ved smaa Anodestrøms
værdier, men Forskellen er saa ubetydelig, at man kan
se bort fra den.
Er

Transformatorens

Vindingsforhold

kendt,

Almindelige Betragtninger.

behøver
Et

man ikke at foretage Beregningerne ved Hjælp af Formlen
for Impedansen, men kan benytte sig af Spændingsforhol

„Hvad

der

oftest

Milliamperemetret

stilles,

vise?"

er

dette:

Spørgsmaalet

som aldrig viser sig paa noget Maaleinstrument. Ved
Opstilling af Data for Klasse-B-Forstærkeren benyttes

vil have et Vindingsforhold paa
Sekundærvikling

skal

Spørgsmaal,

med i de foregaaende Beregninger, er en Spidsværdi,

formator med Impedansforholdet 5:8 (Sekundær til Primær)

for

de

kan ikke besvares bestemt, naar det drejer sig om For
stærkning af Tale. Den Strømværdi, vi har opereret

det. Vindingsforholdet findes direkte af Impedansforholdet,
idet det er lig med Kvadratroden af dette. En Trans

Vindingsforholdet

af

til

Halvdelen

af

en Gennemsnitsværdi. Det er denne, Maaleinstrumentet

Primærvikling vil være 2X0,79 = 1,58.

viser

I Tilfælde 1 var vi i Stand til at frembringe 700 V
over Rp, som er Halvdelen af Primærviklingen, saa-

gange

med

sinusformet

Spidsværdien

Input,

med

og

0,636.

den
Med

findes

ved

andre

at

Ord:

Gennemsnitsværdien ved sinusformet Input for to Rør
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er lig med 0,636 gange Spidsværdien for eet Rør. Ved
Taleinput faas imidlertid -—- paa Grund af Forskellen
i Bølgeform — det samme Spidsoutput og den samme
Spidsanodestrøm for meget iavere Værdier af Gennemsnitsanodestrømmen. Sædvanligvis er Gennemsnitsanodestrømmen ved Taleinput ca. 50 % af Værdien
ved sinusformet Input og samme Spidsoutput. Kun et
Oscilloskop vil vise de rigtige Værdier.
Ved Beregning maa de her givne Oplysninger forstaas paa rette Maade. Efter Tallene alene at dømme
skulde det synes muligt at tage et Par Type 10 Rør
med tilhørende Transformatorer og ved at gøre Anode
spændingen tilstrækkelig høj modulere en Kilowatt.
Det kan dog ikke lade sig gøre.
Spidsspændingen fra Plade til Glødetraad vil være den
tilførte Spænding plus den udviklede Spænding. Hvis den
tilførte Spænding f. Eks. er 1000 V., og den udviklede
Spænding er 800 V, vil Spændingen Plade-til-Glødetraad
være 1800 V. Spidsspændingen mellem Plade og Gitter vil
være ligesaa meget plus Summen af Spidsgitterspænding
og Gitterforspænding, som igen er omtrent det samme
som Spændingsfaldet over Røret, f. Eks. 200 Volt. Spids
spændingen Plade-til-Gitter er saaledes omtrent det
dobbelte af Eliminatorspændingen. Man maa følgelig
holde den tilførte Spænding indenfor rimelige Grænser,
hvis man ikke vil risikere Ødelæggelse af Røret.
Ved gode Transformatorer anvender man et saa
lille Kærnevindue som muligt af Hensyn til den krævede
Mængde Isolation og Traad og benytter den mindst
mulige Isolation for at tillade en tæt Kobling mellem
Viklingerne. Af denne Grund anvendes i LF-Transformatorer den mindste Mængde Isolation, der sikrer
en rimelig Sikkerhedsfaktor. Som Følge heraf vil
Sikkerhedsfaktoren formindskes, hvis Spændingen over
Transformatoren stiger over de Værdier, den er be
regnet til. For høje Spændinger over Viklingerne
medfører ogsaa ubehagelig lavfrekvent lineær For
vrængning, skønt dette er af mindre Interesse, idet de
fleste LF-Transformatorer ogsaa gengiver de lave Fre
kvenser godt. Jævnstrømmen gennem Sekundærvik
lingen maa ikke overstige den beregnede Maximalværdi, da dette bevirker en Mætning af Kernen, som
uvægerlig vil medføre stærk ulineær Forvrængning. I
Almindelighed bør Spændingerne over og Strømmene
gennem Viklingerne ikke overstige de for den paagæl
dende Transformator beregnede Værdier.
Hvis Beregninger ønskes for 4 Rør i en Klasse-B
Push-pull Opstilling, fordobles den tilladelige Spids
anodestrøm. Spændingen over Rørene samt Spændings
faldet over Rp bliver stadig det samme, men dobbelt
saa stort Output kan opnaas med fire Rør som med to.

Transportabel Pejlemodtager
for 1,7 MHz.
Af Poul J. Jensen, OZ7GL.

„OZ" modtages hver Maaned af de fleste Kortbølge
amatører, og man læser om Tests, Konkurrencer og
nye Opstillinger og er maaske til at begynde med
levende interesseret i det meste af det, der bliver om
talt. Man beslutter at gaa i Gang med Bygningen af
en bestemt Opstilling, men efterhaanden som Maaneden
gaar, visner det gode Forsæt, og naar den 15. i den
næste Maaned naaes, kommer der et nyt Nummer af
„OZ", og man har glemt sin Opstilling.
Det er af Hensyn til ovenstaaende „Forretningsgang",
at jeg allerede nu drister mig til at bringe en Beskrivelse
af en Pejiemodtager, der kan anvendes i Sommerens
Rævejagter. Sidste Aar var der mange, der lige før en
Rævejagt undskyldte sig med ikke at kunne deltage,
fordi Meddelelsen om Jagten var kommet saa sent, at
de ikke havde haft Tid til at bygge en Modtager.
Jeg har selv i lignende Tilfælde brugt samme Slags
Undskyldning, men i Aar kommer den altsaa til kort
med Hensyn til Rævejagter, og jeg er sikker paa, det
vil blive et „Ræveaar" i Aar.

Det er slet ikke vanskeligt at bygge en Pejiemod
tager; man behøver ikke noget Højfrekvenstrin for at
kunne pejle godt. En Detektor og et LF-Trin er mere
end nok, og Rammeantennen behøver ikke at være af
Dimensioner som et Cyklehjul. (Den her beskrevne
Pejiemodtager kunde ved den store fynske Rævejagt i
Sommer have vundet en ualmindelig flot Sølvpokal til
sin Ejer, havde Ejeren blot haft en bedre fungerende
Hjerne. For at undgaa Misforstaaelser maa jeg her
indskyde, at det er mig selv, der er Tale om). For et
Par Aar siden fik jeg fat i en lille Jernkasse med
Dimensionerne: 170x 120x 120 mm. Jeg prøvede at

Oversat af

Poul Christofferssn, OZ4U.
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bygge en 0-V-l i den, og det lykkedes mig at faa
placeret alle de nødvendige Dele. Spolerne for de fire
Amatøromraader var viklet paa Rørsokler og kunde
udskiftes ved Hjælp af en Rørfatning, der var placeret
oven i Kassen.
SPOLETABEL.

skruedes en Bøjle. Paa denne monteredes to Koblings
kondensatorer, den ene til Afstemning, den anden til
Kobling. Under Klodserne fastskruedes en Rørsokkel,
og Forbindelserne til denne er som vist paa Tegningen.
Modstanden paa 5000 Ohm leder Anodespændingen
til Detektorrøret.

Frekvensbaand.

L1

L2

1,7 MHz

21 Vdg.
0,3 Em.+IX Bomuld

35 Vdg.
0,3 Em.+IXBom.

35 mm tæt viklet

3,5 MHz

1.3 Vdg.
0,3 Em.+ 1X Bom.

24 Vdg.
0,3 Em.+IXBom.

35 mm
tæt viklet

7 MHz

10 Vdg.
0,4 Em.+IXBom.

13 Vdg.
0,4 Em.+IXBom.

31 mm
tæt viklet

14 MHz

6 Vdg.
0,4 Em.+IXBom.

6 Vdg.
0,4 Em.+IXBom.

31 mm
spacet

Spoleform

Den ekstra Afstemningskondensator paa 350 pF er
anvendt for at kunne aflytte Herstedvester. Det viste
sig under de forskellige Pejleøvelser, at denne Station
var en udmærket Rettesnor, naar en nøjagtig Pejllinie
skulde afsættes paa Kortet. Som Kuriosum kan nævnes,
at jeg fra Samsø ved Hjælp af Herstedvester fandt
den rigtige Retning til København, saaledes at jeg
kunde indstille Retningsantennen for 56 MHz helt
nøjagtigt. For at konstatere en eventuel Fejlvisning
over saa stor en Afstand, blev Skamlebæk paa 1,7
MHz og Malmø paa 1,2 MHz benyttet til Korrektion.
Naar Rammen anvendes, stilles Tilbagekoblingsmodstanden (50000 Ohm) paa Nul, saaledes at Detektor
røret faar fuld Anodespænding, og Tilbagekoblingen
foretages saa ved Hjælp af den Kondensator, der er
paamonteret Rammen. — Tænk paa at gaa i Gang
med Pejlemodtageren inden alt for længe, saaledes at
den kan blive færdig til Sommer. God Jagt!

Som Rør er anvendt to A415, og da de kun skal
have 4 Volt paa Glødetraaden, er der indskudt en lille
Modstand paa 3,5 Ohm, idet der anvendes et 4,5
Volts Tørelement. Antennen gaar gennem en Blok
kondensator paa 15 pF*) til Detektorrørets Gitter, og
Afstemningskondensatoren er paa 35 pF af Hensyn til
Baandspredning. Gitter- og Afstemningsspole forbindes
som vist paa Tegningen. I Detektorrørets Pladekreds
findes et HF-Afkoblingsled, der bestaar af en Modstand
paa 2000 Ohm og en Kondensator paa 100 pF. Til
bagekoblingen reguleres ved Hjælp af en variabel
Modstand paa 0,05 MOhm, der af Hensyn til Støj er
afkoblet med en Kondensator paa 2 uF. Lavfrekvens
røret faar ingen negativ Gitterforspænding, da Anode
spændingen er ret lav. Lavfrekvensspolen og Blok
kondensatoren paa 0,1 μF er nødvendige, da Jack
proppens ene Side ligger paa Stel.
Det var den her beskrevne Modtager, jeg fik den
Idé at anvende til Rævejagterne. Jeg fik fat i en Krydsfinérramme, som vist paa Skitsen, og efter at have
lavet en Rille 1,5 mm dyb og 4,5 mm bred, gav jeg
den et Par Gange Shellak, hvorefter jeg i Rillen viklede
8 Vindinger med Udtag paa Midten. Forneden paa
Rammen limede jeg to Klodser, til hvilke der fast-

Nye Rør til Ultra-KortbølgeOmraadet.
De almindelige Modtagerrør kan med deres mange
fortræffelige Egenskaber udmærket anvendes paa de
sædvanlige Kortbølgeomraader, men naar det drejer sig
om ultrakorte Bølger, er de mindre velegnede, idet
deres Indgangsimpedans ikke er høj nok, saaledes at
det gaar ud over Selektiviteten og Forstærkningen.
Der findes specielle Rør, der er særlig egnede for de
meget høje Frekvenser, de saakaldte „Acorn" Rør,
men de er næsten alle af amerikansk Oprindelse og
derfor temmelig vanskelige at faa fat paa.
Det kan derfor kun vække Tilfredshed, at Telefunken
fornylig har udsendt to Dværgrørstyper, der er beregnet
til at anvendes paa de ultrakorte Bølger helt ned til
under 1 m. Det drejer sig om Trioden SD1A, der

*) :l pF = 1 pico Farad = 1 μμF = 0,9 cm.
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en Modstand paa 0,25 MOhm, For at opnaa automatisk
Gitterforspænding til SF1A benyttes en Katodemodstand

svarer til den normale Triode AC2 og Pentoden SF1A,
der svarer til den normale HF-Pentode AF7. Rørene
er af smaa ydre Dimensioner, og de forskellige Kapa

paa 800 Ohm.

OZ7N.

citeter mellem Rørenes Elektroder er betydeligt mindre
end

de

tilsvarende

Kapaciteter

ved

de

normale

Rør.

Beregning af Udgangstrinets
Anodekreds.

Saaledes forholder Indgangsimpedanserne for SF1A og
for AF7 sig som 5 : 1 , hvorfor Svingningskredsen, der
kobles til SF1A, ikke vil blive nær saa stærkt dæmpet
som ved normale Modtagerrør, og der opnaas herved
en forøget Selektivitet.

Af H. TSCHERNING PETERSEN, OZ7Z.

Som det vil være de fleste bekendt, er det ikke lige
gyldigt, hvor stor Kapacitet og Selvinduktion, man
anvender i en Senders Anodekredse. I styrede Sendere
bruger man saaledes forholdsvis stor Spole og lille
Afstemningskapacitet for at faa størst muligt Output.
Dette vil dog ikke sige, at mindre og mindre Afstemningskapacitet

giver

stadig

større

Effekt

i

Anodekredsen,

men der er et bestemt Forhold mellem Selvinduktion
og Kapacitet, som i hvert enkelt Tilfælde giver mak
simal Energi.

Dværg-Trioden SD1A. (Sammenlign Størrelsen med Tændstikkerne).

Til Rørene leveres Specialfatninger, og for Pentodens
Vedkommende, hvor Gitteret er ført til Toppen af
Røret, er Fatningen forsynet med et Par Fjedre der,
naar Røret stikkes ned i Fatningen, berører dettes
skærmende Metallag. Fjedrene staar i ledende For
bindelse med den Metalmontagering, hvormed Fatningen
kan monteres paa Chassiset. Af de vedføjede Figurer
fremgaar Sokkelforbindelserne til de to Rør.

Rørenes normale Arbejdsdata.
Glødespænding
Glødestrøm
Anodespænding
Skærmgitterspænding
Gitterforspænding ca
Ånodestrøm
Skærmgitterstrøm
Stejlhed (middel) 1,3
Indre Modstand (middel)
Forstærkningsfaktor ca.

1,9 V
ca. 0,5 A ca.
210 V
75 „
ca.

-2 „

2 mA
0,55 „
— 1,5 mA/V
1,5 MOhm
2000

1,9 V
0,5 A
75
V

I

-1,5

den

efterfølgende

Formel

er

vist,

hvordan

man

kan beregne den ene af de søgte Størrelser, i dette
Tilfælde Kapaciteten. Det vil da være en let Sag at

—

V

10 mA

finde den Spolestørrelse, der giver Resonans paa det

—

paagældende Amatøromraade med netop den rette Af
stemningskapacitet. Man maa dog ikke tro, at den
behøver at være ganske nøjagtig efter det fundne. En

3,2 mA/V
4500 Ohm
14,3

Afvigelse paa ca. 10 % vil ingen Rolle spille i Praksis.
Formlen er som følger:

hvor

Sokkelforbindelser
for SD1A.

f

er

lig

med

Frekvensen

i

MHz

og

R

det

anvendte Rørs Jævnstrømsmodstand. Resultatet bliver
i μμF eller med andre Ord omtrent i cm.
Det fundne Resultat gælder dog ikke for ethvert
Senderkredsløb. Hvis det drejer sig om et stabiliseret

Sokkelforbindelser
for SF1A.

Aftages. Skærmgitterspændingen til SF1A fra Anode-

Kredsløb med Aftapning paa Spolen, kan Formlen an-

spændingskilden, indskydes i Skærmgittertilledningen
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vendes lige ud. (Fig. 1). Hvis der ingen Stabilisering
bruges som ved moderne SG-Rør og Pentoder, skal
det fundne Resultat ganges med 4. Dette kommer
ogsaa til at gælde for et gitterneutraliseret Kredsløb

Anodestrøm er 120 mA ved 600 Volt. Den anvendte

som Fig. 2. Hertil kommer, at de paa denne Maade

Man ser af disse Resultater, at i Kredsløb som Fig. 1
er Split-Stator Kondensatorer ret paa sin Plads. Der
skal her bruges ringe Kapacitet, hvilket vil sige, at
der bliver stor Spænding over Afstemningsspolens

Afstemningskapacitet skal da være

fundne Kapacitetsværdier kun gælder for Telegrafi.

Ender. I Telefonisendere og navnlig,
Typen som Fig. 2, skal der bruges

hvis de er af
forholdsvis stor

Kapacitet. Det vil sige forholdsvis stor Strøm gennem
Kondensatoren, men ringere Spænding, Her kan en
Kondensator med ringere Pladeafstand altsaa gøre god
-----------

Fyldest.

Redaktionel Tilføjelse.
I

ovenstaaende

Artikel

er

Formlen

til

Bestemmelse

af Kondensatorstørrelsen C i Udgangstrinets Anode
kreds fundet ved Forsøg, men det er muligt at udlede
en ganske tilsvarende Formel ved simple teoretiske
Betragtninger. Ser vi paa Svingningskredsen i Fig. 2,

I Telefonisendere skal Afstemningskapaciteten for
dobles i hvert enkelt Tilfælde, ligegyldigt hvilket Kreds
løb man anvender. Den indre Jævstrømsmodstand af

vil dennes Impedans i Resonanstilfældet ved en eller
anden høj Frekvens med god Tilnærmelse kunne
udtrykkes ved:

Røret findes let ved at dividere Anodespændingen med
Anodestrømmen. Bruges to Rør i Parallel, anvendes
til

Beregningen

de

to

Rørs

samlede

Anodestrøm.

Z = „k— (1), der viser,
Z i detteTilfælde
er ren er ren
deratviser,
at Z i detteTilfælde
C•r

I

ohmsk; r = Spolens effektive Modstand. Desuden
kan vi som Maal for Svingningskredsens Godhed op
Formlenforfor
Spolens
Godhedsfaktor
(magniflcation
stille Formlen
Spolens
Godhedsfaktor
(magnification
factor):
factor):

Push-pull Opstillinger divideres den fundne indre Mod
stand med to. Et Par Eksempler vil bedst vise den
rette Brug af Formlen.
Senderens Udgangstrin er som Fig. 1. Man ved paa
Forhaand, at det anvendte Rør normalt vil komme til
at arbejde med 500 Volt Anodespænding og en Anode
strøm paa ca. 80 mA. Input til Senderen skal altsaa
være 40 Watt, naar den arbejder normalt med An
tenne tilkoblet. Den indre Modstand bliver da 500 divi
deret med 0,08 lig 6250 Ohm. Senderen skal arbejde
med Telegrafi paa 14 MHz. Kapaciteten bliver da:
800

000

14 X 6250 =
Skal

Senderen

anvendes

n

Formlen svarer nøjagtig til den i Artiklen angivne,

„

naar vi indsætter bestemte Værdier for Q og Z. Vi
kunde prøve at beregne Værdien for Q ved Sammen
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til

Telefoni,

skal

der

da

ligning med den angivne Formel, idet vi regner med

bruges en Afstemningskapacitet paa ca. 18 cm. Har
man fundet Kapaciteten for et enkelt Baand, er det
let at finde den for alle andre Åmatøromraader,
Amatøromraader, idet
Kapaciteten

halveres,

naar

Frekvensen

fordobles

et Kredsløb som Fig. 2, anvendt til Telegrafi. For at
aftage max. Effekt fra Røret kan vi sætte Z lig med
R, altsaa lig med Rørets indre Jævnstrømsmodstand.

og

Ved Sammenstilling af de to Formler faas:

altsaa fordobles i dette Tilfælde for 7 MHz til 18 og
36 cm for henholdsvis Telegrafi og Telefoni.
Havde man brugt en Anodespole uden Aftapning
(Fig.
(Fig, 2), skulde Kapaciteten være 4 Gange saa stor i

Q

hvert enkelt Tilfælde, altsaa f. Eks. for Telegrafi paa
14 MHz ca. 36 cm. For Telefoni paa 7 MHz ca.
144 cm.

er

her

en

Størrelse,

der

angiver

Svingnings-

kredsens Godhed, og kan ikke betragtes som uafhæn
gig af Frekvensen, idet man saa maatte forlange, at
r/L skulde være proportional med Frekvensen, hvilket
ikke

Endnu et Eksempel. Et Push-pull Udgangstrin skal
anvendes paa 14 MHz til Telefoni. Rørenes samlede

er

Tilfældet.

Betragter

vi

Q

som

Godhedsfaktor

for Spolen alene, vil Værdien for Q maaske forekomme
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noget lav, idet Q ved 7 MHz for en god Spole godt
kan være 100. For Kredsen som Helhed vil Værdien
naturligvis være mindre. Der er heller ikke noget i
Vejen for at sætte Q = 60 og saa forøge Belast
ningsimpedansen Z til 3 R, hvorved Formlen forbliver
uændret. Den i Artiklen angivne Formel skal i Praksis
nok vise sig at være velegnet til Brug for Kortbølgeomraadet.
OZ7N.

Første internationale 56 MHz Test.
R.S.G.B., som tidligere har arrangeret nogle vel
lykkede 28 MHz Tests, indbyder nu til Deltagelse i
en international 56 MHz Konkurrence. Reglerne er
som følger:
1. Testen begynder den 1. }anuar 1938 og slutter
den 31. December 1938.
2. Enhver Amatør, som er licenseret til at arbejde
paa det nævnte Baand, kan deltage,
3. Den Operatør, som faar flest Points, er Vinder,
og det udregnes efter følgende System: 1 Point for
hver QSO over en Distance mellem 200 og 1000
Miles. 5 Points mellem 1001 og 2000 Miles. 10
Points mellem 2001 og 3000 Miles. 15 Points mellem
3001 og 4000 Miles. 20 Points mellem 4001 og 5000
Miles o. s. v. med en Stigning paa 5 Points for hver
1000 Miles eller en Del deraf. Alle Afstande udregnes
efter Storcirkel. For at faa Points maa Loggen inde
holde Oplysninger om QSA, QRK og QRI (for begge
Stationer) samt Dato, Tid og Kaldesignal.
4. For at der kan indsamles brugelige Data, maa
hver Deltager sende R.S.G.B. en maanedlig Rapport
over Stationer, som er hørt eller opnaaet QSO med
foruden nogle Notater vedrørende Forholdene, den
benyttede Energi ved Forbindelser o. s. v. (Disse
maanedlige Rapporter kan for danske Amatørers Ved
kommende sendes via E.D.R.).
5. R.S.G.B. vil udsætte et passende Sejrs-Trofæ til
Testens Vinder, mens Certifikatet gives til de ledende
Stationer i hvert Land.
6. Ingen Deltager maa anvende afbrudte (interrupted)
kontinuerlige Bølger, modulerede kontinuerlige Bølger,
Telefoni eller nogen anden Form for moduleret Bærebølge.
7.
Under QSO maa begge Stationer arbejde paa
56 MHz Baandet fra deres faste QRA'er.
8.
Kun een QSO om Ugen med samme Station
giver Points.
9. Deltagerne maa overholde deres Licensbetingelser.
10. De sidste Anmeldelser om Deltagelse maa være
R.S.G.B., 53 Victoria Street, London S. W. 1 i Hænde
senest den 28. Februar 1939.
11. Afgørelser, som R.S.G.B.s Ledelse træffer ved
rørende Konkurrencen, er endelige.
I Forbindelse med den internationale 56 MHz SenderKonkurrence arrangeres ogsaa en Modtager-Kon
kurrence, saaledes at der kan opsamles yderligere
Oplysninger om Forholdene paa 56 MHz Baandet.
Saafremt der melder sig et tilstrækkeligt Antal Del
tagere, vil R.S.G.B. ogsaa udsætte en Præmie til den
Modtageramatør, der indsender den mest værdifulde
Log for Aaret 1938.

Danske Hams.
60 - OZ5Y.

OZ5Y's Interesse for Radio er ligesaa gammel som
dens første spæde Udbredelse her i Landet. Hans første
Modtager var et Krystalapparat, bygget efter et Avis
udklip, og der benyttedes en af de store Primær-Se
kundær-Spoler med Skyder, Omskifterknapper o. s. v.
Det var omkring 1922, men 5Y's Interesse for Telegrafi
er egentlig af ældre Dato, idet han i 1917 lavede et
Morseapparat med Urværk etc. efter sin Lærebog i
Fysik.
De korte Bølger forsøgte 5Y sig med for første
Gang, da „Radio Magasinet" i sin Tid kom med sin
„Master" Konstruktion, som var med løse Spoler. Men
først da han traf OZ9S og senere 5X, kom der Fart
i Sagerne, og Licens erhvervedes i 1935. At byggeSendere, Modtagere og Frekvensmaalere er 5Y's største
Fornøjelse, og at der kommer fine Resultater ud af det,
er bl. a. 1. Præmien paa „Radioamatørernes Landsudstilling" for et Aar siden et Eksempel paa. Men
ogsaa indenfor vor Organisation har 5Y gjort et godt
Arbejde, idet han det sidste Aar har været og stadig
er vor initiativrige fynske Afdelings Formand.
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Maade af ED7AX: „— — maa vi som gammel fri
Amatørsender se med en vis Bitterhed paa de nye
Amatørbaand — specielt om man tillader sig at be
tragte dem som Myndighedernes Anerkendelse af Ama
tørernes Arbejde. Utak er Verdens Løn".
20/1 ED7JS (nuværende OZ2Q) polemiserer i en
længere Artikel mod ED7MT, der har hævdet, at det
varer ca. 1 Aar at lære at morse med Hastigheden 60.
7JS anslaar den nødvendige Tid til 4 a 5 Maaneder,
og der er ingen Grund til at afskrække Begyndere fra
at gaa i Gang med Øvelserne. Selv har han lært at
aflæse med Hastigheden 100 i Løbet af 8 Maaneder
ved gennemsnitlig 1½ Times Øvelse pr. Dag.
27/1 7NG beklager sig under „Traffic Notes" over
de mange AC Stationer i de knapt tilmaalte Bølge
omraader og tilføjer: „Det er snart lidt for morsomt
med de Fordruller". — DR-Numrene, som fornylig
blev omtalt, har vakt Interesse -— særlig blandt Pro
vinsmedlemmerne, og de første vil snart blive tildelt.
Det haabes, at DR-Amatørerne kan indsamle værdi
fuldt Rapportmateriale, som saa vil blivé stillet til
Raadighed for den polytekniske Læreanstalt.

Certifikater gives til de Modtageramatører, som
fremsender de mest værdifulde Oplysninger ved Kon
kurrencens Afslutning uden Hensyn til Antal Deltagere.
Loggen maa være R.S.G.B. i Hænde senest den 28.
Februar 1939.

Radiorør kan nu frit indføres.
I vort Maj Nummer 1937 omtalte vi ganske kort de
Bestræbelser, der indenfor Branchekredse blev gjort for
at skaffe Valuta til amerikanske Rør. Siden da har
den Fabrikantgruppe, som er samlet i „Dansk Radio
Union", i sit Blad ført en Kampagne mod de høje
Rørpriser her i Landet. Dette bevirkede, at Folke
tingsmand, Ingeniør E. Rager førte Sagen frem baade
i „Elektroteknikeren" og paa Folketingets Talerstol.
Desuden har en Deputation af Branchefolk henstillet
til Handelsministeren om at foranledige Forholdene
ændret, saaledes at Radiorør ikke længer skal holdes
oppe i Fantasipriser i Sammenligning med vore Nabo
lande.
Dette er nu resulteret i, at Radiorør er kommet paa
den saakaldte Friliste fra det nye Aars Begyndelse,
saaledes at de fremtidig frit kan indføres, uden at der
kræves Valutaattest. Denne for Amatørerne særdeles
glædelige Kendsgerning vil i første Række bevirke, at
vi nu kan faa fat paa de amerikanske Specialrør, som
vi hidtil i det store og Hele kun har kendt af Omtale
her i Landet. Dertil kommer, at Konkurrencen fra
de æventyrligt billige amerikanske Modtagerrør, som
nu kan indføres i store Mængder, nødvendigvis maa
bevirke en klækkelig Prisnedsættelse paa europæiske
Rør. Det er gode Nyheder, vi begynder det nye
Aar med!

Boganmeldelse.
The Radio Amateur's Handbook for 1938. Udgivet af American
Radio Relay League. 564 Sider (incl. Annoncer). Pris 1,25 Dollar-

Man overvældes, naar man ser 1938-Udgaven af
„The Handbook". For 15. Gang præsenteres man for
den Haandbog, hvor hver Udgave har overgaaet sine
Forgængere. Af de nye Kapitler, som denne Gang er
tilføjet, kan der være særlig Grund til at nævne det,
der omfatter transportable Stationer. Men ellers er
Haandbogen jo saa vidtspændende, at den indeholder
langt mere, end hvad Gennemsnitsamatøren faar Brug
for, og man fatter ikke, at et saa mægtigt Værk i den
smukkeste trykkeritekniske Udstyrelse kan sælges saa
billigt.
En indgaaende Anmeldelse kan der slet ikke afses
Plads til her i Bladet, og det er ogsaa unødvendigt,
for OZ-Amatørerne ved, at alt, hvad der kommer fra
A.R.R.L., er reelt og til at stole paa. Derfor skal der
her kun nævnes nogle Tal. Bogen indeholder ca. 290.000
Ord, 600 Illustrationer og Diagrammer samt en Mængde
praktiske Tabeller, Formler m. m. Ikke mindre end 12
Specialister har i 4 Maaneder arbejdet paa denne
1938-Udgave, som nu spredes ud over Kloden i et
Oplag paa 40.000 Eksemplarer. Med de tidligere Ud
gaver er der i Aarenes Løb solgt ca. 450.000 Eksemplarer.
For Amatører, der kan Engelsk, er „The Handbook"
en enestaaende Guldgrube, og der findes ingen bedre
i samme Prislag. Da A. R. R. L. som vor store Søster
forening tillige danner det ideelle Hjemsted for „Inter
national Amateur Radio Union", er der Grund til for
alle Amatører at købe de Publikationer, der udkommer
herfra, fremfor at støtte Konkurrenter, som kun har til
Formaal at tjene Penge, der ikke kommer Amatør
bevægelsen tilgode.
OZ7F,

For 10 Aar siden.
januar 1928.
„Radio Posten" den 6/1 ED7HM fortæller under
„Traffic Notes", at han har lavet nye Spoler til Sen
deren og ombyttet „Postevands-Gitterlækken" med
Sekundæren af en LF-Transformator, hvorved Tonen
er blevet en hel Del mere stabil. Det nævnes, at der er
en død Zone paa 40 m om Aftenen, som strækker sig
til Sydeuropa.
13/1: Paa E.D.R.s sidste Medlemsmøde beklagede
Formanden ED7AX sig over, at disse Møder var
præget af en Træghed, som kun viger for det efter
følgende Kaffebord. — Den første Meddelelse om den
Indskrænkning af Amatørbaandene, som WashingtonKonferencen resulterede i, kommenteres paa følgende
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Nøgleskriften,
Af J. Steffensen. OZ2Q.

Fig. 1 øverst og Fig. 2 nederst.

Til OZ7T's udmærkede Artikel med samme Titel i
„OZ" for November 1937 er der egentlig kun een
Ting at bemærke, nemlig at der ikke var anført en
Prøve paa Forfatterens egen Nøgleskrift. Denne Mangel
ser jeg mig nu i Stand til at afhjælpe, idet det er
lykkedes mig at faa ham til at foretage en regulær Opkaldning under Paaskud af at ville maale hans Frekvens
(hvilket jeg forøvrigt ogsaa gjorde!). Resultatet ser man
paa Fig. 1. Da jeg straks efter fortalte ham om mit
nedrige Anslag, spurgte han, om jeg ikke ogsaa vilde
have Vibroplex'en. Jeg sagde naturligvis Ja Tak, men
saa svarede han som vist paa Fig. 2.

Det er meget svært at linde noget at kritisere ved
denne Nøgleskrift, og det er i sig selv et udmærket
Bevis paa, at OZ7T er absolut kompetent til at kriti
sere andres Nøgleskrift. Han har, morsomt nok, den
samme Tilbøjelighed som OZ5W og jeg til at forlænge
sidste Streg før en Prik, og hans Prikker kan under
tiden være lidt spidse, særlig naar han bliver ivrig.
Men hvis vi allesammen morsede lige saa godt som
OZ7T, var der bestemt ikke noget at være ked a f !
Til Slut skal jeg blot tilføje, at det ovenstaaende er
sendt med en almindelig „Gaardpumpe".

Nytaarsstævnet i Odense.
var helt afhængig af DR212's Tilstedeværelse, og han
var som allerede nævnt lovlig undskyldt. Men Aftenen
fik alligevel et udmærket Forløb med god Lejlighed
til Udfoldelse af „Ham Spirit". De mest udholdende
ventede til Statsradiofonien sluttede Kl. 1, og der opnaaedes flere gode QSO'er med OZ7EU's opstillede
Sender. Den var efter Sigende i Funktion lige til KL
3 Nat. OZ5Y og Krogsøe & Poulsen havde stillet
Modtager og Radiogrammofon til Raadighed.
Besøget næste Formiddag paa det nye Højspændings
værk ved Odense Havn blev meget interessant. Det
var et meget omfattende Anlæg, som vi fik forevist
og forklaret. Mest imponerede den mægtige Diesel
motor, som er højere end et Hus paa flere Etager.
Alene paa Platformene op ad dens Sider kan staa flere
Hundrede Mennesker, og Amatørerne kravlede da ogsaa
som Fluer rundt paa den mægtige Maskine.
Skønt en Del Medlemmer rejste hjem første Dags
Aften, var Antallet af Deltagere omkring et halvt
Hundrede næste Eftermiddag, da den aktuelle Diskussion
skulde foregaa. Bl. a. var der kommet endnu flere
Jyder tilstede, saaledes at særlig Horsens-Vejle Af
delingen var godt repræsenteret. Diskussionen om
Licensbestemmelserne indlededes af OZ2Q, som trods
den korte Frist havde paataget sig at træde i Stedet
for DR212.
Vi gengiver her Indledningen i koncentreret Form:
Det drejer sig ikke saa meget om at faa skærpet Licens
bestemmelserne som at faa overholdt dem, vi har.

Det var lidt dristigt at arrangere Stævne Nytaarsdag, hvor de fleste Mennesker trænger til at sove ud.
Alligevel blev der pæn Tilslutning, idet ca. 60 Med
lemmer gav Møde første Dag. Fynboerne var natur
ligvis de dominerende, men der var ogsaa godt Besøg
fra Amatører i Jylland og Sydhavsøerne, hvorimod
vore sjællandske Kolleger mærkeligt nok næsten alle
svigtede. Maaske skyldes det, at man paa de Kanter
fejrer det nye Aars Komme paa en saa intensiv Maade,
at det faar Konsekvenser for næste Dags Velbefindende!
De, der kom, fik det imidlertid fornøjeligt sammen.
Der er altid nok at drøfte, naar Kortbølgeamatører
mødes. Vor Formand, OZ-DR212, blev desværre for
hindret i at være tilstede paa Grund af et pludseligt
Dødsfald i hans allernærmeste Familie, og OZ5Y
overtog derfor som den fynske Afdelings Formand den
officielle Ledelse af Stævnet. Fra OZ7MP var der
indløbet Telegram med gode Ønsker for Stævnet.
Det amerikanske Lotteri fik hurtigt udsolgt, saaledes
at et nyt arrangeredes næste Dag. Derved fremkom
et pænt Overskud, som tilfalder den fynske Afdeling
til Brug ved Indkøb af Præmier til den aarlige store
„Rævejagt". Om Aftenen fremvistes Films, som Ingeniør
Hyllested fra A/S Siemens venligst havde stillet til
Raadighed. Man saa først den tyske og danske Radio
udstilling fra sidste Efteraar, hvorefter fulgte nogle
fornøjelige aktuelle Films.
Den specielle Underholdning med Overraskelser
senere paa Aftenen maatte desværre udgaa, da den
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E.D.R. kunde f. Eks. etablere en Kontrolstation, som
ikke skulde anmelde, men derimod have Bemyndigelse
til at skrive direkte til Amatørerne, der forsér sig.
Der er to Muligheder for at faa Licensbestemmelserne
overholdt, nemlig at bede Generaldirektoratet om at
kontrollere nøjere eller endnu bedre: at Amatørerne
holder Disciplin selv.
Men først og fremmest maa alle have Licens, før
de begynder at sende. Dette er ogsaa af stor Betydning
af Hensyn til E.D.R.s Forhold til Myndighederne. Da
den saakaldte Begynderlicens blev indført, var det ikke
Meningen, at den skulde kunne fornyes, saaledes som
det stadig sker. Den burde kun have 1 Aars Gyldighed,
hvorefter den normale Licens skulde erhverves. En
teknisk Prøve burde ogsaa indføres, da den tekniske
Viden er uhyggelig ringe hos mange Begyndere. Prøven
behøver ikke at være særlig omfattende og kan f. Eks.
baseres paa de Oplysninger, som E.D.R.s Haandbog
giver. 2Q sluttede med at understrege, at Danmark er
et af de Lande i Verden, hvor det er nemmest at faa
Licens.
Diskussionen indlededes af OZ5G, som gjorde op
mærksom paa, at Amatørerne i nogen Grad kan deles
i to Lejre, eftersom de bor i Byer eller paa Landet.
Overfyldningen i Byerne bevirker naturligt, at Ama
tørerne ønsker en Skærpelse for at holde Antallet nede,
hvorimod Amatører paa Landet ikke kan se, at det
bør være vanskeligere at faa Licens. At der i det hele
taget er nogen Bestemmelser maa betragtes som et nød
vendigt Onde af Hensyn til de internationale Aftaler.
Vi bør kunne unde saa mange Medborgere som muligt
at faa let Adgang til den gode Fritidsbeskæftigelse,
som Kortbølge-Radio er.
OZ5Y var enig med 2Q i, at Begynderlicens kun
burde gælde 1 Aar, da det kun resulterer i Ligegyldighed,
naar den stadig kan fornyes. 7F hævdede, at det
maatte være en Privatsag for den enkelte Amatør, om
han vilde nøjes med Begynderlicens og de deraf følgende
Indskrænkninger, eller han ønskede den store Licens.
Det har i hvert Fald ingen Betydning for Amatør
standen som Helhed. 7DV udtalte, at Telefoni ikke
burde tillades det første Aar, og 5G fremhævede, at
flere og flere bruger Fone, som ingenlunde er en ringere
Form for teknisk Amatøfarbejde end CW.
OZ2Q gjorde opmærksom paa, at det er forkert,
naar saa mange Begyndere tror, at det er nemt at
bygge en god Telefonisender, og han slog igen paa
Indførelse af en teknisk Prøve. 7DV fremsatte Be
mærkninger om, at mange Fone-Amatører vrøvler lidt
rigeligt, og det var ikke mindst uheldigt, fordi det nu
ofte kan høres paa de nye BCL-Modtagere. Desuden
er Fone-Kvaliteten fra nye Amatører ofte ret elendig.
7F mindede om, at Vrøvleevnen er medfødt, saa den

formindskes ikke ved Hjælp af bedre tekniske Kund
skaber. løvrigt skal vi ældre Amatører ikke være
intolerante overfor vore nye Kammerater, men i Stedet
for erindre lidt om vor egen Begyndertid. Hertil re
plicerede 7DV, at det nu om Stunder er nemmere at
blive i Stand til at præstere en god Kvalitet end for
Aar tilbage.
OZ7F vilde gerne høre Forsamlingens Mening om,
hvad der er det vigtigste — Telegraflen eller gode
tekniske Kundskaber — naar man ønsker at skabe en
dygtig Amatørstand. Ifølge vort officielle Formaal maa
det tekniske være det vigtigste, mens man paa den
anden Side har Indtrykket af, at der lægges størst
Vægt paa Morsen. 2Q svarede, at iflg. Bestemmelserne
paa Washington-Konventionen kræves der Morsefærdig
hed, og 5U slog til Lyd for at dele Baandene mellem
CW- og Fone-Trafikken paa fornuftig Maade. 2Q
gjorde opmærksom paa, at naar E.D.R. skaffede OZAmatørerne det udvidede 3,5 MHz Baand, var det
netop for at muliggøre en Deling af CW og Fone
samt til Brug for Duplex-Telefoni.
OZ7DV omtalte et Eksempel, hvor en Amatør paa
1,7 MHz blev kaldt op af en kommerciel Station (an
tagelig paa Grund af Forstyrrelser), men han forstod
ikke Meddelelsen. Her er et Eksempel paa, at det er
vigtigt, at Amatøren kan aflæse Morse, naar det er
nødvendigt at QRT af Hensyn til en vigtigere Tjeneste.
5G var forbavset over de mange Klager over daarlig
Telefoni, som han gennemgaaende ikke fandt berettigede.
1K antydede, at man ogsaa kan træffe at høre daarlig
Telegrafi, og han spurgte, om det i det hele taget var
tilladt at bruge Selvsvingere, naar Licensbestemmelserne
skulde tages bogstaveligt. Der udspandt sig lidt
Diskussion herom, men den almindelige Opfattelse var,
at det endnu ikke er ulovligt at bruge en Hartley.
OZ5G ankede over, at Navigationsskolerne sender
paa Amatørbaandene og placerer sig, hvor de generer
mest (med Henblik paa Amatørernes Ønske om at
kunne fordoble deres CC-Frekvens til andre Baand).
Det var noget for E.D.R. at tage sig af. 3A gjorde
opmærksom paa, at Tiden var inde, hvor Amatørerne
bør anskaffe bedre Modtagere, da Klagerne over QRM
saa vil formindskes. Dette resulterede i en Diskussion
om Modtagere, hvor 2Q, 5G og 3A deltog, og man kom
ogsaa ind paa Problemet om Fjernelse af Baggrundsstøj.
Fischer, Odense, fremsatte Bemærkninger om det
uheldige i, at selvsvingende Sendere er vanskelige at
holde i Baandet, da Afstemningen forrykkes, naar An
tennen sættes paa. Dermed startedes en længere Dis
kussion om Frekvensmaalere, og flere mente, det burde
kræves, at hver Amatør ejede et saadant Instrument,
mens andre omtalte det uheldige i, at Kalibreringen
ikke holder sig. 2Q fremhævede, at det ikke er muligt
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for Amatørpenge at bygge en Frekvensmaaler, som
ikke „kryber", og 2HN fandt det urimeligt, at CCAmatører skal tvinges til saadanne Anskaffelser. 5G
omtalte, at det aabenbart var Tidens Løsen med Lov
givning paa alle Felter, men det skal E.D.R, i hvert
Fald ikke gaa ind for.
OZ7F efterlyste ogsaa mere Frisind og mente, at
man kun kan forlange af Amatørerne, at de ligger i
Baandet. Skulde man tvinges til at anskaffe Frekvens
maaler, vilde det ogsaa være rimeligt samtidig at fri
give de internationale Baand i hele deres Udstrækning.
2Q forklarede, hvorledes en saadan Ændring vilde
blive et daarligt Bytte. 5U vilde gerne have, at. den
københavnske Afdeling paatog sig Justering af Frekvensmaalere, men 2XP holdt paa, at det vil være menings
løst at sende Instrumenterne til København, naar Kali
breringen alligevel ikke holder. Dermed sluttede Dirigen
ten 5Y den livlige Diskussion med Tak til alle Talerne.
Den efterfølgende Auktion blev meget livlig og
fornøjelig med OZ9J som Auktionarius. Der om
sattes et ret stort Beløb, hvoraf de 10 % tilfaldt den
fynske Afdeling. Det officielle Program var nu udtømt,
og Deltagerne langvejs fra skulde tiltræde Tilbagerejsen.
Med Tak til alle de mødte, som hver paa sin Vis
havde været med til at skaffe os saa mange fornøjelige
Timer, afsluttede den fynske Afdelings Formand det
vellykkede Stævne.

SW-Super. Da alle Apparaterne var til AC, og der
er DC i Lokalet, laante Holberg Radio og velvilligst
en Omformer. Desværre kunde vi af samme Grund
ikke høre saa meget paa korte Bølger.
Den 20. December var almindelig Klubaften, og den
27. December kom OZ4K og OZ3AP med hver sin
Smalfilmsgengiver og skiftedes til at vise os et Par
meget interessante Films. Endelig var der igen alminde
lig Klubaften den 3. Januar.
Den kommende Maaneds Program.
Mandag den 17. Januar afholdes stor Auktion til
Fordel for en Klubsender og Modtager. Alle, der har
noget, som ønskes solgt, bedes tage det med. Alt
modtages med Tak, og ønsker man noget solgt for
egen Regning, kan dette ogsaa lade sig gøre, blot vi
saa faar 1 0 % af den indkomne Sum til Afdelingen.
Vi haaber paa stor Tilslutning til Auktionen, baade
af Sælgere og Købere, og her er tillige en fin Chance
for Begyndere til at erhverve sig billige Komponenter.
Mandag den 24. Januar holder OZ7N et Foredrag
om Impedanstilpasning, hvorefter der er Spørgetime.
Mandag den 31. Januar er der Klubaften med Dis
kussion. Emne: „Bør Licensbestemmelserne skærpes?".
OZ3U indleder, og OZ4M og OZ7HL taler derefter.
Alle, som er interesseret i dette vigtige Emne, maa
møde op og sige deres Mening.
Mandag den 7. Februar er en Begynderaften: „Min
første Sender og lidt om Stationsbetjening". Foredrag
af OZ2R. Mandag den 14. Februar: Klubaften med
Diskussion om 56 MHz. De, som har Interesse for
dette Baand, bedes melde sig, saa vi kan faa et Sam
arbejde i Gang og kan tilrettelægge Arbejdet paa
dette Baand for 1938.
OZ3U.

Fra Afdelingerne.
E.D.R.s københavnske Afdeling.
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OZ3U,

Bornholmertur fra København.

Tlf. Vester 2425y, OZ4M, Tlf. Taga, 67245 eller gennem Afdelingens Telefon.

Sidste Maaned var præget af Jule- og Nytaarstravl
heden. Der afholdtes 2 Foredrag, mens de øvrige
Mandage var almindelige Klubaftener, hvor man i Fred
og Ro drøftede forskellige Problemer.
Mandag den 6. December holdt OZ7BO fra Philips
sit andet og sidste Foredrag om Radiorør, denne Gang
om Sender- og Katodestraalerør. 7BO omtalte for
skellige Glødetraade i Senderrør samt Rørenes Op
bygning og Anvendelsesmaade. Til sidst demonstreredes
en Oscillograf, hvor man meget interessant saa Rørenes
forskellige Kurver.
Den 13. December sluttede OZ2R sine Foredrag
om Modtagere med nærmere Beskrivelse af Superen
med variabel Selektivitet, Fadingkontrol og Baand
spredning. Han demonstrerede 3 Supere, nemlig 2
amerikanske R.C.A.-Modeller og sin egen 12-Rørs

Søndag den 23. Januar skal OZ2R holde et Foredrag
i E.D.R.s bornholmske Afdeling, og vi er nogle Ama
tører her fra København, der skal med derover. Hvis
flere har Lyst til at deltage, bedes man meddele det
til OZ3U.
Programmet er som følger: Lørdag den 22. Januar
Kl. 23,15 Afrejse fra København med Bornholmerbaaden
fra Havnegade. Søndag den 23. Kl. 7 Ankomst til
Rønne. Fra Baaden tages ud til OZ4AC, som venligst
serverer Morgenkaffe og viser sin Station i Virksomhed.
Resten af Formiddagen Besøg hos forskellige Amatører
i Rønne.
Om Eftermiddagen holder OZ2R sit Foredrag, og
Resten af Tiden gaar med gemytligt Samvær med de
bornholmske Amatører. Madspørgsmaalet har Ama
tørerne i Rønne lovet at ordne ligesom Foredragslokale, og jeg ved af Erfaring, at vi ikke kommer til
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at sulte eller kede os. Afrejse igen Søndag Aften Kl.
23 fra Rønne med Ankomst til København Mandag
Kl. 7 Morgen. Billet koster 14 Kr. Tur-retur og kan
købes ombord.
OZ3U.
Til de bornholmske Amatører.

Søndag den 23. Januar kommer OZ2R til Rønne og
holder om Eftermiddagen Foredrag om ECO, Fang
gittermodulation og Supermodtagere med Demonstra
tioner. Stedet meddeles senere af OZ4IM.
Da der kommer flere Amatører fra København, haaber
vi, at alle bornholmske Amatører den 23. Januar kommer
til Rønne, saa vi kan hilse paa dem og tilbringe en
hyggelig Eftermiddag sammen. Alle nærmere Oplys
ninger om Tid og Sted faas hos OZ4IM. Paa Gensyn
i Rønne den 23. ds.
OZ3U,
Nordsjælland.

Den 29/12 1937 var de nordsjællandske Amatører
samlet til Møde i Helsingør. Efter at OZ7MA havde
gjort Byen usikker med CQ-Signaler fra en H.G.F.,
lykkedes det Kl. 20,10 at faa skrabet Nøglespecialisterne
sammen. Fone-Specialisten OZ5CN var ogsaa mødt,
idet han af OZ1YL havde faaet Nattegn til Kl. 22,17
DNT. — KL. 23,40 saas 5CN endnu ved den tomme
Kaffekop (Flaske) samt en „Flag".
Det var ventet, at Distriktrepræsentanten OZ1R
vilde byde velkommen samt holde en lille Tale, men
grundet paa, at han havde glemt Manuskriptet hjemme,
blev der ingen Tale holdt. Derimod fremkom han
med en Bemærkning om, at han vilde opgive sin Stil
ling som Distriktrepræsentant, men da han blev lovet
50 % Lønforhøjelse, var han alligevel villig til at fortsætte.
Hans aarlige Løn andrager for Tiden 000,00 Kr. (Dette
er ikke en Trykfejl. „OZ"s Korrekturlæser).
Af andre Specialister kan nævnes OZ1B, der dog
var vanskelig at faa QSO med, da han som bekendt
kun kan modtage CW. OZ7MA har besluttet ikke
at være Kortbølgeamatør mere, men har meldt sig ind
i Højfrekvensklubben. Hans Længde maalt i Dag var
187,98 cm uden Stand-off (Gummihæle). OZ7FA til
bød forgæves nye Rør — 10 Stk. for 11 Kr. — men
der var ingen Afsætning paa Grund af Valutamangel.
OZ9CH var ogsaa kommet. Der har aabenbart ikke
været YL-QRM den Aften. OZ7MM har allerede
haft 2 OZ-Stationer uden særligt Uheld. Hans Ide
med at arrangere Sammenkomst gik godt igennem, og
vi beundrede alle hans gode Modulation, som var helt
til F9. OZ7BP var mod Forventning meget rolig.
Det var en vellykket Aften, og vi var alle enige om
snart igen at holde Møde. Vi havde ogsaa den Glæde
at faa et nyt Medlem samme Aften, hvilket beviser,
at der endnu er Liv i E.D.R.s nordsjællandske Afdeling.

Fyn.
Næste Møde afholdes Onsdag den 19. Januar Kl. 20
paa „Park Hotel", hvor OZ7EU fortæller om og
demonstrerer sin nye Sender. For at undgaa specielt
Kontingent til Afdelingen vil der nu ved hver Klub
aften blive arrangeret et lille amerikansk Lotteri med
Numre fra 1—50. Præmien den første Aften vil blive
meget fin.
OZ5Y.
Kolding.
I Slutningen af 1937 dannedes der en Afdeling af
E.D.R. i Kolding med følgende foreløbige Program:
Morsetræning, Opøvelse i god Stationsbetjening og
kammeratligt Samvær. Møde afholdes hver Fredag
Aften Kl. 20,30 indtil videre hos Medlemmer, som vi
andre er megen Tak skyldig, fordi de ofrer baade
Lokale og fb Kaffe paa os.
Senere haaber vi at kunne finde et større Møde
lokale, da der er saa mange nye Medlemmer under
Opsejling, at vi ikke vil kunne rummes i en alminde
lig Stue. Fredag den 17/12 fik vi Lov til at bese
Post- og Telegrafvæsenets Kolding-Forstærkerstation
under Ledelse af Kontrollør Meyer, der paa en yderst
interessant Maade gav os et lille Begreb om det mægtige
Anlægs Virkemaade og Anvendelse.
Paa Mødet i Fredericia den 23. Januar, som omtales
andet Steds, haaber vi at faa et Samarbejde i Gang
med Fredericia-Amatørerne, saaledes at vi kan faa en
Kolding-Fredericia Afdeling i Lighed med HorsensVejle. Vi beder derfor saa mange som muligt at komme
til Stede, saa vi kan snakke om Tingene. OZ1JW.
Randers.

Der afholdes Møde i Randers hos OZ3G,
Kjær, Tøjhushavevej 10, Lørdag den 29. Januar.

Jens

OZ5R.

Horsens-Vejle.

Afdelingens næste Møde, der denne Gang er henlagt
til Fredericia, finder Sted Søndag den 23. Januar paa
Hotel Victoria, Vendersgade 20. Atter denne Gang
glæder Afdelingen sig til at se mange Deltagere fra
andre Afdelinger. — Programmet ser saaledes ud:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mødet aabnes Kl. 14 pr.
Fælles Kaffebord.
OZ7HK holder Foredrag om Modulation.
Spørgetime og eventuel Diskussion om aktuelle
Problemer.
OZ2Q fortæller om . . .??
Drøftelse om Oprettelsen af en Kolding-Fredericia
Afdeling.

Til Slut arrangeres der „Pakkeleg" under ny Form.
Hver Deltager medbringer til Formaalet en godt
emballeret Pakke (Værdi ca. 50—100 Øre). Gamle
— men ikke kassable — Radiodele finder her en glim

OZ1C.
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rende Anvendelse. Pakken erstatter den sædvanlige
Mødeafgift.
Da der jo — som meddelt i Programmet — er
Planer om at oprette en Afdeling for Medlemmerne i
Kolding og Fredericia, anmoder vi Amatørerne i de
to Byer om at møde talrigt op.
Vy 73 og paa Gensyn til en fb Dag i Fredericia!

OZ1JW har wkd en Del SM og LA paa 7 MHz,
men er mest beskæftiget med Morsetræning og Om
bygning.
OZ3XA's nye Sender er MO-FD-PA med Rørene
L414, OX15-0-4/3 og RS241, og han vil gerne have
DR-Rapporter nu under „Prøvekøringen". Senderen
skal bruges paa de tre almindelige Baand og benyttes
til saavel CW som Fone. 3XA er som Regel aktiv
fra KL 18-19 og 21-? (afhængig af YL-QRM).

OZ3HA.

T R A FFIC-NOTES.
Nordsjælland.

OZ1C har paa Grund af manglende Tid og daarlige
Antenneforhold kun haft lokale QSO'er.
OZ1G har paa 14 MHz wkd. ca. 50 W-Stationer
med ca. 60 Watt paa Hartley. Han har 73 til OZ2Q
fra PA0XT.
OZ1R kører nu med ECO-PA og 14 Watt Input,
som har givet gode Fone-QSO'er (Fanggitter-Modulation).
OZ5C er nu mest paa 7 MHz og har der haft ca.
400 QSO'er, deriblandt et Par DX'er.
OZ5CN har haft Uheld med sin Ensretter, idet en
kortsluttet Kondensator foraarsagede, at to udmærkede
Ensretterrør afgik ved en pludselig Død. Moral: Sæt
Sikringer i Anodeledningerne.
OZ7BP's Station er CO-PA med ca. 25 Watt Input.
Han har wkd. det meste af Europa paa 3,5 MHz og
faar fine Rapporter. Nytaarsdag havde han QSO med
TF5X.
OZ1R.
Fyn.

OZ5U bygger for Tiden paa en ny ECO med
Røret 1823D. Paa 3,5 MHz skal benyttes Fuchs-Antenne. Paa 7 og 14 MHz tilsættes et P A-Trin med
RE604, og Antennen kobles her direkte paa. 5U er
QRV hveranden Uge om Formiddagen fra Kl. 10—12
DNT paa 7 og 14 Mhz og om Natten paa 3,5 MHz
efter Kl. 1 DNT, men kun med CW. Rapporter fra
OZ- og DR-Amatører ønskes gerne.
Syd- og Østjylland.

OZ1I har i den sidste Tid arbejdet en Del med
56 MHz Transceivers. Forleden riggede han en 2l/2m
Hertz op paa Bilen og fik den ene Transceiver installeret
heri. Paa den faste QRA var et lignende Anlæg op
stillet, og saa kørte Bilen. Der opnaaedes QSO over en
Afstand af 3 km, skønt begge Antenner kun var anbragt
2 m over Jorden, og der var mange Huse til at skærme.
Ejendommeligt nok gik Signalerne ogsaa fint igennem
hos BCL, men det er jo utroligt, hvad der kan trækkes
ind af uvedkommende Ting — naar blot „Hylekassen"
er af den rigtig primitive Slags!

OZ-DR317 har nu en 10 m Hertz-Antenne og lytter
hver Aften fra KL 23-03 efter CW-Stationer.
OZ-DR33G venter paa Licens og haaber at faa Kalde
signalet OZ2JA. Han er iøvrigt ikke imponeret af
Senderamatørernes Lyst til at besvare DR-Kort og
siger som saa mange andre: pse QSL.
OZ-DR356 er QRV næsten hver Aften med sin
O-V-2 og har bl. a. fulgt en QSO mellem FA3 og G.

OZ1jW

Gamle Numre af „OZ".
Flere og flere Amatører gaar over til at indbinde
deres gamle Aargange af „OZ", hvorved de baade
faar nogle gode Haandbøger og en interessant Over
sigt over Amatørbevægelsens Udvikling her i Landet.
De ældste Aargange af „OZ", som kun findes i meget
faa Eksemplarer, har i høj Grad historisk Interesse, og
de maa derfor forventes at blive holdt i temmelig høj
Pris — hvis de overhovedet er til at købe.
Vi modtager stadig mange Forespørgsler fra Med
lemmer, som ønsker at faa deres gamle Beholdning af
Blade suppleret med manglende Numre, saa de kan
samle hele Aargange til Indbinding. Derfor meddeler
vi her, hvilke Numre der findes paa Lager. De kan
købes hos E.D.R.s Kasserer for 50 Øre pr. Eksemplar
(dog 1 Kr. for Jubilæumsnummeret), og de faas da
portofrit tilsendt.
Lageret omfatter for 1933: September, Oktober, No
vember og December. 1934: Hele Aargangen komplet.
1935: Februar, Marts, April, Maj, Juni, Juli, August,
September, Oktober og November.
1936: April, Maj, Juni, Juli, August, September, Ok
tober, November, December. Desuden haves alle Numre
for 1937 med Undtagelse af Februar.

Hos Kassereren kan endvidere købes Pejlekort a
4,50 Kr. pr. Stk. og E.D.R.s Emblem (Modellen i Sølv)
for 2,25 Kr. pr. Stk. Beløbet kan indsendes i Frimærker
eller betales paa Postkonto 22116, hvorefter det købte
tilsendes portofrit.
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Det er i den sidste Tid sket ret ofte, at der gennem
Postvæsenet er rekvireret manglende Numre af „OZ"
— endda ogsaa ret gamle Numre. Selvfølgelig skal
vore Medlemmer have, hvad der tilkommer dem, men
vi haaber ikke, at nogen ved den nævnte Fremgangsmaade skaffer sig flere Eksemplarer, end de har Ret
til. Hvis „OZ" udebliver, skyldes det ikke Fejl hverken
fra Ekspeditionens eller Kassererens Side. Det kan ske,
at det lokale Postbud afleverer Bladet et forkert Sted.
Klag først til ham eller det lokale Postkontor. Hjælper
det ikke, er E.D.R.s Kasserer meget interesseret i at
høre om Tilfældet.

Nyt paa alle Frekvenser.
Danske Amatører, som hører OX2QY, vil maaske
være interesseret i at vide, at Grønlands Styrelse har
oplyst vor QSL-Central om, at Stationen tilhører den
amerikanske Kaptajn Mac Gregor. Han overvintrer
med Skibet „General Greely" nær Bopladsen Etah
Nord for Thule.
Den danske Delegation til Konferencen i Kairo af
rejser sidst i denne Maaned og bestaar af 7 Mand,
hvoraf 3 repræsenterer Generaldirektoratet for Postog Telegrafvæsenet, nemlig Generaldirektør Mondrup,
Afdelingschef Holmblad og Kontorchef Gredsted. Fra
Hæren og Marinen sendes ingen Repræsentation denne
Gang. Konferencen vil vare et Par Maaneder.

Et Naturfænomen samt interessante Forhold
paa 3,5 MHz,

Den 10. December under Snevejret paa Bornholm i
Nærheden af Rønne havde man Lejlighed til at betragte
et Naturfænomen, som i og for sig ikke er noget nyt,
men det havde en meget stor Kraft og viste sig med
en saadan Tydelighed, at det forskrækkede flere Radio
lyttere. OZ4AC beskrev mig Fænomenet paa følgende
Maade:
Jeg sad i Stuen, hvor jeg har min Senderstation, og
læste. Pludselig hørte jeg henne fra Vinduet en regel
mæssig Tikken som fra et LIhr. Det undrede mig, da
der mig bekendt ikke stod noget Uhr i Vinduet, og
jeg gik hen for at se. Til min store Forundring ser jeg
lange Gnister springe fra Omskifterens antenneforbundne
Ende til den jordforbundne.
Jeg maa hellere faa Antennen jordet, tænkte jeg, og
tog Haanden op til Omskifteren, men min Forundring
blev endnu større, da jeg saa Gnisterne springe fra
Haanden og over paa Jordledningen. Saa gik jeg ud
for at se, om Antennen havde Forbindelse med Lys
nettet paa nogen Maade, men sikken en Snebyge. Kort
efter holdt det op med at sne, og samtidig forsvandt
det elektriske Fænomen. Det er vistnok det, man kalder
statisk Elektricitet.
løvrigt er Forholdene paa mange Maader ejendom
melige i Øjeblikket, f. Eks. paa 3,5 MHz, hvor alting
har været aldeles uberegneligt. Torsdag den 16. De
cember Kl. 24 GMT havde OZ4HF og 4IM aftalt
en „Sked". Det var ganske umuligt at faa QSO med
Aakirkeby fra Allinge over en Distance paa 25 km,
hvorimod PA-; ON- og G-Stationer rapporterede Styrker
indtil R9. 4HF havde den Nat en Ringtest med 3 GStationer og en ON, og han fik fra R7 til R9 paa sin
12 Watt Sender. — For Tiden er det en smal Sag at
„fone" hele Europa med 12 Watt Input. Det kan
baade OZ4AC, 4AD, 4AH, 4HF og 4IM tale med om.

S. S. A., Sverige og L. R. M„ Lithauen har gennem
QSL-Centralen sendt fikse Nytaarshilsener til BrødreHams og Radio-Venner her i Landet med alle gode
Ønsker for OZ-Amatørerne i 1938. Desuden har G8NK
sendt en fornemt udstyret Tryksag med ligesaa mange
gode Nytaarsønsker. Meget symbolsk er et Par Hænder,
der giver hinanden et Venskabs-Haandtryk, anbragt i
de Bølger, som en nærliggende Antenne udstraaler.
Jo — vist er der kære Mennesker til, som har fattet,
hvad Amatør-Radio kan betyde for det kommende
Verdens-Broderskab!
En Serie transatlantiske 56 MHz Tests arrangeres
mellem England og U.S.A. paa Lørdage og Søndage
fra 15. Januar til 27. Februar. G-Stationer sender fra
Kl. 15,00—15,15 GMT og igen fra Kl. 15,30—15,45.
W-Stationer sender fra Kl. 15,15 —15,30 GMT og igen
fra Kl. 15,45—16,00. Man antager, at F2-Laget paa
denne Tid af Døgnet vil have en Højde, der bedst
muliggør Ultrakortbølge-Arbejde. Der vil være god
Grund til for danske 56 MHz Interesserede at lytte
efter. Rapporter sendes til G5LB eller G2HG.
Paa Kairo-Konferencen vil U.S.A.-Regeringen holde
paa, at 1,7 og 3,5 MHz Baandene skal bibeholdes i
deres nuværende Udstrækning. Man vil gaa imod
baade en Udvidelse og Indskrænkning af 7 MHz, og
14MHz Baandet vil blive forsvaret imod de fra anden
Side foreslaaede Indskrænkninger. Desuden holder man
paa, at 28 og 56 MHz skal være udelukkende Amatør
baand. Endelig er Amerikanerne af den Opfattelse, at
hvert Land selv maa bestemme, hvor stor Energi
Amatørerne skal have Lov til at anvende, og man gaar
imod Japans Forslag om at gøre 50 Watts AntenneEnergi til absolut Maksimum. Ja — vi skulde bare have
været Amerikanere!

OZ4IM.
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QRA-RUBRIKKEN.
Nye

licenserede

Stationer.

* OZ1X - Erik Meedom, Nørregade 95A,3, Esbjerg.
*x OZ2CX - Hans Rs. Frederiksen, Svingelsvej 82,
Nakskov.
*x OZ3O - Johannes Schultz, Storegade 25, Haderslev.
OZ5IJ - Chr. Jebsen, Almtoft, Kjellerup.
* OZ5OB - Orla Blok, Kongensgade 53,3, Esbjerg.
Atter licenseret.
OZ7AM - Aksel M. Christensen, Lyngholmsvej 14,
Lyngby.
Ændringer.
OZ3Z og OZ7LA har faaet Tilladelse til Døgndrift,
og 3Z maa tillige nu benytte alle Amatørbaandene.
Nye Medlemmer.
- Alf. Christiansen, Sølystgade 53, Aarhus.
- E. Christensen, Højsgaards Alle 84, Hellerup.
- H. Albrechtsen, Soflendalsvej 11, Haslev.
- Poul Berg, Wandalsvej 2, Kogtved, Svendborg.
- H. E. Aarkrogh, Guldbergsgade 9B, Itv., Kbh.N.
- Hj. Bergstrøm, Fredericiagade 63,2, Københ. K.
- Axel Andersen, Østervangsvej, Randers.
- Poul Juul Nielsen, Sadolinsgade 24, Odense.
- Joh. A. Jensen, Nygade, Graasten.
- Chr. Clausen, U. B. E. 436/2649, „Hekla",
Holmen, København K.
1327 - E. S. B. Schmidt, Vanløse Alle 14 C, St. tv.,
København F.
1328 - Peter Høft, Østerbrogade 27, Lemvig.
1329 - Kaj Johannesen, Bungalowen, Ny Baldersvej,
Fredericia.
1330 - A. Linnemann Rasmussen, Islandsgade 19, Kbh. S.
1331 - S. Eriksen, Rødkælkvej, Kolding.
1332 - A. Friis, Sønderport 25, Aabenraa.
1333 - Tage V. Rasmussen, Guldbergsgade 24, Kbh.N.
1334 - Hans Schütz, Lille Klingbjerg 19, Haderslev.
1335 - Aage Rasmussen, Sæddingvej, Rødby.
1336 - A. F. Godtfredsen, Willumsvej 20, København S.
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

Atter Medlem.

100 - A. M. Christensen (OZ7AM), Lyngholmsvej 14,
Lyngby.
248 - Viggo Jensen, „Kaffebaren", Viborg.
742 - J. Lindhardt (OZ7L), Skovløkkevej 5, Kolding.
933 - O. Mørck, Estersvej 18 A, Hellerup.
Nye Adresser.

130 - H. C. Jørgensen (OZ7N), Frimestervej 26,3,
København N.
290 - M. Bang (OZ7WB), Rosenvænget 31,1, Lyngby.
730 - E. Førster-Christensen, Gasværksvej 7 B, 3 th.,
København V.
825 - J. O. Fjellander, Solsikkevej 10, Nakskov.
857 - Carl Nielsen (OZ5CN), Hovedgaden 17, Græsted.
1066 - P. Chr. Kobberø Olesen (OZ7OX), Svanekær,
Bedsted.
1134 - Wagner Pedersen (OZ7WP), Klintegaarden F,4,
Aarhus.
16

1163 - Benjamin Andreasen, Rosenlundsgade 6, Aalborg.
1223 - Hans Johansen, Søborg Hovedgade 177, Søborg.
1236 - Fru N. K. Nielsen (OZ1YL), Hovedgaden 17,
Græsted.
1267 - Gudmund Niels Henriksen, Enghavevej 180,3 tv.,
København V.
1277 - Jacob Christensen (OZ7JC), Simmerstedvej 49,.
Haderslev.
1302 - Karl William Petersen, Villa „Søborg", Ny
gade 16, Lemvig.
Ikke-Medlem - Børge Jensen (OZ8M), Herningvej 25,
Ringkøbing.
Teknisk Redaktør ny Adresse: H. C. Jørgensen,
Frimestervej 26,3, København N. Tlf. Taga 6973x.

QSL-Centralen.
QSL-Kort expederet fra Centralen i Decbr. Maaned:
Fra
OZ
1444

Til
OZ
1330

Fra

Udlandet
848

Til

Udlandet
1486

Naar der ikke blev afsendt OSL-Kort den første
Tirsdag i denne Maaned, skyldes det, at der ingen
var ankommet.
Nørre Aaby, den 4. Januar 1938.

Arne Hammer,
OZ7D.

„OZ"
udgives
af
Landsforeningen
„EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER," Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: H. C. Jørgensen, Frimestervej 26,3, Køben
havn N. Tlf. Taga 6973x. Alt teknisk Stof sendes hertil.

(ansvarlig
overfor
Presseloven):
Helmer
pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof,
optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i

Hovedredaktør

Fogedgaard
som ønskes
Maaneden.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ" rettes til Postvæsenet, og hvis
det ikke hjælper da til Kassereren.
Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16,
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Vanløse.

Hertil

Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse.
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Adresseæn=
dringer og Pengesager.
QSL-Manager : Arne Hammer, Rasmus Andersensvej
Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934.

12,Nørre

Annoncechef: Emil Oyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby
Tlf. Lyngby 2106. Træffes om Dagen paa Palæ 6302 eller Palæ
6096,
Frederiksberggade
25,2,
København
K.
Amatør-Annoncer
sendes til Kassereren og betales forud.
DR-Leder: H. Bram Hansen, Post Box 223, Odense.

Eftertryk af „OZ"s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Fredag den 14. Januar.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

