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Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.
Det

er

ikke

med

Glæde,

vi

bringer

en

Overskrift

som ovenstaaende. Den udtrykker nemlig et Modsæt

uholdbare Tilstand. Resultatet bliver formodentlig da,
at der fra Lytteren afgaar en Klage til Myndighederne,

ningsforhold,

hvorefter man i Generaldirektoratet ærgrer sig over alt

som

men ikke kan se
forhold
forøges,

vi

fra

E.D.R.s

Side

maa

beklage,

bort

fra. Og dette Modsætnings
hvergang
Myndighederne
strammer

vore Arbejdsbetingelser — saaledes som der i Øje
blikket synes at være lidt Tendens til.
ingen af dette Blads Læsere er i Tvivl om, hvorfor
der undertiden er et spændt Forhold mellem Amatør
senderne og visse Radiolyttere. Det skyldes udelukkende,
at der stadig i mange danske Hjem anvendes nogle
skrækkelige „Hylekasser“, for hvem Begrebet Selekti
vitet aldrig har eksisteret. De opfanger derfor begærligt
nærboende Amatørers Udsendelser, skønt disse foregaar paa Bølgebaand, der ligger meget langt fra
Radiofonien.
I Modsætning til, hvad der ellers er Tilfældet inden

det Besvær, Amatørsenderne forvolder.
Det er indlysende, at dette Forhold er en Parodi
paa Retfærdighed, som vi ikke kan være tjent med.
Lytterne er ganske vist de mange, og det maa der
tages et passende Hensyn til, men i et ordnet Samfund
har Mindretallene dog ogsaa visse Rettigheder. Der
vil derfor være al Grund til, at E.D.R. — som et af
vore Medlemmer foreslaar — lader fremstille Blanketter,
hvorpaa Amatørerne kan anføre de virkelige Forhold,
naar der kommer Gnidninger med urimelige Lyttere.
Paa den Maade faar man i Generaldirektoratet Sagen
belyst ogsaa fra vor Side.
I

det

afvises,

hele

taget

saafremt

burde

de

ikke

enhver
i

Klage

Forvejen

fra

har

Lytterne

forsøgt

en

for andre Omraader af vort Samfund, indtager de
ansvarlige Myndigheder her det pudsige Standpunkt,

Ordning med den paagældende Amatør. Det er en
ufin Fremgangsmaade, naar der klages over Amatørerne,

at

uden at disse aner, at de er til Gene for nogen. Paa

disse

1923-Modeller

af

Radioapparater

faktisk

bør

den Maade faar man i Generaldirektoratet nemt den

fredes i Klasse A. Og Beskyttelsen af denne forældede
Teknik resulterer saaledes i, at Amatørerne — hvoraf

Opfattelse,

mange bruger ligesaa moderne Sendere som Statstele-

Krakilere, skønt det i Virkeligheden er de paagældende

grafen

overhovedet at kunne udnytte deres Sendetilladelse.
Ganske vist er der noget, der hedder Døgndrift

Lyttere. Dette Forhold maa vi have ordnet paa betryg
gende Maade!
De Amatører, som bruger Telefoni, bør jævnlig op

tilladelse, men den hænger i en meget tynd Traad,
saafremt der i Nærheden bor en Lytter, som absolut
skal høre „Familien Hansen“ paa en radiofonisk

sige til, hvis de bliver forstyrret. En Bølgefælde, som
Amatøren derpaa forærer Lytteren, vil i Almindelighed

—

tvinges

til

at

spilde

deres

Nattesøvn

for

give

deres

at

det

Adresse

er

og

Amatørerne,

anmode

der

lokale

optræder

Lyttere

som

om

at

Musæumsgenstand. Hvis Lytteren oven i Købet nægter

kunne

at modtage en Bølgefælde, som Amatøren tilbyder at
stille gratis til Raadighed, saa er det nemt at se den

Tilfælde bør Støjinspektøren tilkaldes. Hvis Lytterne
faar Pligt til at henvende sig til Amatøren, før der
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klare

alle

Vanskeligheder.

I

særlig

indviklede

klages direkte til Myndighederne, saa vil 90 % af Til
fældene kunne klares, uden at det er nødvendigt at

og

ulejlige Generaldirektoratet.
ingen dansk Kortbølgeamatør vil med Vilje bringe
Forstyrrelser i Radiofonilytningen. Vi ønsker et saa
godt

Forhold

til

Myndigheder

og

Lyttere

som

er

parat

til

at

gøre vor Part. Men

vi kan ikke

roligt se paa, at urimelige Lyttere bliver favoriseret og
giver det Udseende af, at Fejlen ligger paa Amatører
nes Side. E.D.R. bør finde Udvej til at kunne bringe
sine Medlemmer effektiv Støtte ved saadanne
heder. Det er jo derfor, vi har en Organisation.

muligt

Lejlig
H. R

En god 28 og 56 MHz Modtager
I Løbet af det sidste Aars Tid har det vist sig, at

rativ eller en „straight“ Modtager. Det vil altid være

det er muligt ogsaa paa 56 MHz at opnaa Forbindelse

en Fordel at arbejde med særskilt „puench“ Oscillator,
da man ved at forandre dennes Anodespænding kan

over store Afstande, og sandsynligvis vil vi i det
kommende Aar høre om nye og overraskende Resultater
paa Ultra-Kortbølgeomraadet. Det gælder ved disse

tilføre Detektorrørets Skærmgitter netop den Amplitude
af „puench“ Frekvensen", der i hvert enkelt Tilfælde
6K7

42

høje Frekvenser i særlig Grad om at anvende effektive

giver

Apparater, og der skal her beskrives en Modtager, der

Frekvens kan være fra 100 kHz til 150 kHz, og man

kan betegnes som Standardtype for en god Ultra-Kortbølgemodtager. Diagrammet er angivet af D. B. Knock,

kan som L4 og L5 udmærket
Mellemfrekvenstransformator.

VK2NO, der selv for et Aars Tid siden blev hørt i
England, mens han sendte Telefoni paa 56 MHz.
Modtageren er forsynet med HF-Forstærkning, og

I Detektorrørets Pladekreds er indskudt et særligt
Filter, der skal forhindre „quench“ Frekvensen i at
naa hen til LF-Rørets Gitter. Filtret bestaar af en 80

man vil her have nogen Vanskelighed med at faa fat
i det rigtige Rør. I Diagrammet er angivet de ameri
kanske Typer, hvor 956 repræsenterer et HF-Pentoderør af „Acorn“ Typen. Disse Rør er paa 56 MHz

mH Choke og en variabel Kondensator, der afstemmes

de

almindelige

Typer

langt

overlegne,

og

som

omtalt

den

største

Følsomhed.

Den

anvendte
benytte

en

„quench“
gammel

til den anvendte „quench“ Frekvens. Afstemningen
foretages ved at fjerne Antennen fra Modtageren, til
slutte et Outputmeter til Udgangen og dreje paa Kon
densatoren, til Outputmetret viser Minimum. Hoved

forleden har Telefunken fornylig udsendt én HF-Pentode og en Triode, der specielt er beregnet til Ultra-

telefon eller Højttaler kan ikke anvendes, da „quench“

Kortbølgemodtagere.
Saadanne
to
HF-Pentoder
vil
være de bedst anvendelige Rør til Modtageren, og
forhaabentlig varer det ikke længé, før vi ser de om
talte Rørtyper paa; det danske Marked.
Der er anvendt en særskilt „quench“ Oscillator,

Spolerne er „luftviklede“, og Tilledningerne til Afstemningskondensatorerne gøres saa korte som muligt.
Følgende Værdier for 56 MHz Omraadet kan angives:
L1: 4 Vindinger med 12 mm’s Diameter. L2 og L3:

som kan indskydes ved Hjælp af en Omskifter, saa

kan ske fra 2. Vinding fra Jordsiden, men afgøres bedst

ledes at man enten kan arbejde med en superregene-

ved Forsøg.

Frekvensen ligger langt over det hørlige Omraade.

7
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Vindinger med 12 mm’s Diameter, Udtaget paa L3

De to HF-Trin afstemmes hver for sig, og da Af

Udbredelsesforholdene for 28 MHz

stemningen er temmelig bred, virker det ikke generende
med to Skalaer. Naturligvis kan de to Kondensatorer
„ganges“, men det er ikke helt let at faa det gjort paa

Bølgerne.
Efter et Foredrag ved den internationale Kortbølgekongres i juli 1 937.

tilfredsstillende
Maade.
Der
er
anvendt
kapacitiv
Kobling mellem HF-Trinet og Detektortrinet, da denne
Koblingsmetode viste sig at være den bedste.
Ved Montagen bør man sørge for at

gøre

For

bindelsesledningerne saa korte som muligt, og dette
gælder i særlig Grad for HF- og Detektortrinet.
Vigtigt er det ogsaa at føre alle Jordtilledninger for
hvert Trin til samme Punkt paa Chassiset. Sørger man
blot for at tage disse smaa Hensyn ved Opbygningen,
skal Resultatet nok vise sig at blive godt.
OZ7N.

Af Dr. OTTO BURKARD.

Det turde være almindelig bekendt, at de forskellige
Kortbølgesendere ikke til enhver Tid kan modtages,
men at der optræder ganske bestemte og fra hverandre
forskellige Udbredelsesforhold, der afhænger af Sen
derens Beliggenhed og den Bølgelængde, der benyttes.
Saaledes udviser Sendestationer, der arbejder paa de
meget korte Bølger, saasom Bølgelængder mellem 28
og 30 MHz, særlig stor Forskel i Hørbarhed, alt efter
Dag og Aarstid. Dette hænger sammen med, at Bølgerne
reagerer desto stærkere overfor Ændringer i Iono
sfæren, som de maa passere paa Vejen fra Sender til

Danske Hams.

Modtager, jo kortere deres Bølgelængde er.
I det følgende er der gjort. et Forsøg paa at udrede
Sammenhængen mellem Udbredelsesforholdene for 28

61 - OZ7A.

MHz

Bølgerne

og

Ændringerne

i

Atmosfæren.

Men

dernæst skal der ogsaa fremsættes nogle almindelige
Bemærkninger om selve Ionosfæren. Saaledes betegnes
de høje Lag i Atmosfæren, der befinder sig i Højder
mellem 90 og 300 km. Den stærke Ionisation er be
stemmende for Udbredelsen for de korte Bølger, og
indenfor Ionosfæren skelner man mellem flere Lag, alt
efter deres lonisationsgrad. Det øverste, stærkest ioni
serede Lag betegnes for det meste som F2-Laget.
Med dette Lag og dets Egenskaber maa vi beskæftige
os, naar vi vil forsøge at forklare Udbredelsesforholdene
for 28 MHz Bølgerne, thi det er dette Lag alene, der
tilbagekaster de højfrekvente Straaler til Jordoverfladen;
dets Egenskaber er ogsaa bestemmende for den Vej,
Bølgerne tilbagelægger. Afbøjningen af Bølgerne ved
Passage i de dybere liggende Lag (E- og F1-Lagene)
spiller ingen væsentlig Rolle.
Ligesom de andre Lag er det Kraftkilden Solen, F2Laget skylder sin Ionisation, thi dennes Straaler (KorOZ7A
OZ7MN

fik
og

i

sin

Tid

OZ8FM,

og

indpodet
han

Kortbølge-Bacillen

blev

licenseret

i

af

Efter

puskular- og højfrekvente Lysstraaler) frembringer ved
Gennemgang i de øverste Lag i Atmosfæren elektriske
Ladninger i disse, idet en Del af Solenergien omdannes
fra Straalingsenergi til elektrisk Energi. Det er alminde

aaret 1935. I den Tid, der er gaaet, har 7A prøvet

lig

adskillige

større, jo højere Solen staar paa Himlen, eller med
andre Ord, jo stejlere de indfaldende Straaler er. Som

Sender-Opstillinger,

og

et

Par

Hundrede

Meter Antennetraad er blevet ødelagt ved Forsøg.
Det

er

særlig

DX-Arbejde,

der

har

7A's

Interesse,

og paa det Omraade har han ogsaa opnaaet fb Resul
tater.
vor

Endvidere
store

blev

han

sønderjydske

rejse sidste Efteraar.

som

Afdeling

bekendt
ved

Formand

OZ7MP’s

for

Bort

bekendt,

at

Virkningen

af

Solstraalerne

er

desto

Følge heraf bliver der ogsaa i F2-Laget om Sommeren
ved Middagstid dannet de fleste Ladningsbærere. Om
Natten derimod bliver der overhovedet ikke dannet
nye Ladningsbærere; ydermere aftager i Løbet af
Natten Antallet af de om Dagen dannede Ioner, fordi
de

ved

Ionisationen

opstaaede

Ladninger

efterhaanden

igen udlignes, et Fænomen der betegnes som Rekom
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bination. I Vintermaanederne er Virkningen af Sol
straalingen paa Grund af den lave Solhøjde meget
svagere, og som Følge heraf Antallet af de frembragte
Ioner meget lavere.
Den fortløbende Maaling af F2-Lagets Ionisationsgrad
bragte nu det uventede Resultat, at Ionisationsmaximet
om Sommeren i Stedet for om Middagen først optræ
der om Aftenen eller i Løbet af Natten, desuden at

Ionisationsgrad

og

dermed

Udbredelsesforholdenes

Af

hængighed af den for haanden vær ende Solhøjde. Kun
naar hele den Vej, Bølgerne skal tilbagelægge, bliver
truffet af Solstraaler, bestaar der Forbindelsesmuligheder,
og kun indenfor dette tilsvarende Tidsrum besidder
F2-Laget en tilstrækkelig Ionisationsgrad til overhovedet
at kunne bøje Bølgerne tilbage til Jorden.

Lagets Ionisation mod Forventning er større om Vin
teren end om Sommeren, selv om Forskellen kun er
ringe. Aarsagen til disse mærkværdige Fænomener
skyldes, at en Del af de Straaler, der udgaar fra Solen
og trænger igennem Laget, bliver omdannet til Varme.
Efter foreliggende Beregninger maa F2-Laget om Som
meren midt paa Dagen have en Temperatur paa mindst
1000° C. Denne uhyre Opvarmning har naturligvis til
Følge, at F2-Laget samtidigt udvider sig voldsomt.
Havde vi før Opvarmningen et vist Antal Ioner i hver
Kubikcentimeter i F2-Laget, saa er der efter Udvidelsen
kun en lille Brøkdel deraf tilbage. Paa denne lonkoncentration beror netop Udbredelsen af de korte Bølger.
Dog maa bemærkes, at den varierende Solintensitet og
dermed Forløbet af Ionisationsgraden i høj Grad er
afhængig af, om det drejer sig om et Aar, der ligger
indenfor et Solpletmaximum eller et Solpletminimum.

I Almindelighed er Ionisationsgraden ikke saa stor,
at Bølgerne kastes tilbage til Jorden ved direkte Reflektion, omtrent som ved et Spejl. Dette Tilfælde
indtræffer nu og da i Middagstimerne, altsaa om Dagen
ved største Solhøjde; det er kendetegnet ved, at enhver
Fjernforbindelse sætter ud, og at der i dens Sted
indtræder en udtalt Nærforbindelse med Forbindelses
muligheder kun indenfor Europa. Særlig karakteristisk
stiller sig ogsaa Betingelserne for Forbindelser med
Stationer paa den sydlige Halvkugle, med Sydamerika
og Sydafrika. Gælder ogsaa her den samme Afhængig
hed af Solhøjden som i de andre Tilfælde, saa maa
Efteraaret og Foraaret være gunstigst for saadanne
Forbindelser. Derfor opnaar man bedst Forbindelse
med Sydafrika, der ligger paa omtrent samme Meridian

Fig. 1.
AU: Tyskland-Australien.
AF: „ -Sydafrika.
NA: „ -Nordamerika.
S A: „ -Sydamerika.

Under et Solpletmaximum har man i den koldere
Aarstid, omtrent fra Oktober til Marts, gunstige For
bindelsesmuligheder over meget store Afstande, som
Fig. 1 viser. Allerede i de tidlige Morgentimer, om

som Mellemeuropa, ved Middagstid, med Sydamerika
derimod om Eftermiddagen.
Ved Indtrædelsen af den varmere Aarstid ophører
saa pludseligt enhver Mulighed for Forbindelse, og to
Aarsager kan gøres ansvarlige herfor. For det første
forekommer der om Sommeren kun en ringe ionkon
centration som Følge af Opvarmningen og dermed
Udvidelsen af F2-Laget, og for det andet bliver des
uden de dybere liggende Lag stærkt ioniseret, saaledes
at Bølgerne bliver absorberet ved Gennemgang i disse
Lag og altsaa ikke mere kommer tilbage til Jorden.
Et ganske andet Billede end det her skildrede træder

trent mellem Kl. 7 og 9 begynder Forbindelsen med

os

Østasien, Kina, Japan og Indien, men den strækker sig
kun undtagelsesvis til over Middag. Om Eftermiddagen
omkring Kl. 14 sætter derimod Forbindelsen med de

under et Solpletminimum. Som Følge af den ringere
Solintensitet finder der i dette Tidsrum kun en svag

amerikanske Stationer ind, og denne kan om Foraaret
og Efteraaret opretholdes indtil Kl. 22; ved Vinter
solhverv dog kun indtil Kl. 16. Allerede af disse to
Exempler ser man tydeligt Variationen i F2-Lagets

i

Møde

ved

Betragtning

af

Udbredelsesforholdene

ionisation Sted, der heller ikke i F2-Laget er saa stor,
at den korte 28 MHz Bølge kan tilbagekastes til Jor
den. En Undtagelse herfra indtræffer i Tidsrummet fra
1½ Maaned før til l1/2 Maaned efter højeste Solhøjde
i Juni. I disse 3 Maaneder dannes der tilsyneladende

tilstrækkeligt mange Ioner i F2-Laget, men paa Grund

Transportable Apparater for
ultrahøje Frekvenser.

af Opvarmningen og Udvidelsen af Laget kan de ikke
komme til at virke. Først om Aftenen, naar Solstraalingen bliver svagere, afkøles Laget hurtigere end An
tallet af Ioner aftager ved Rekombination, hvorfor der
omtrent ved 19 Tiden indtræder et Ionisationsmaximum,
og 28 MHz Bølgen bliver igen brugbar. Blot kan man
paa dette Tidspunkt kun opnaa Forbindelse over Af
stande paa indtil 2000 km, mens Oversøforbindelse er
udelukket.
Dette kan man for øvrigt ogsaa indse, naar man
holder sig for Øje, at Maximum for en tilstrækkelig
Ionkoncentration i F2-Laget kun optræder ganske lokalt
nemlig paa de Steder, hvor Klokken er 19. Heri ligger
vel ogsaa Grunden til de saa væsentligt forskellige
Udbredelsesforekomster,
alt
efter
Solplethyppigheden.

Efter „T 6 R Bulletin“

Nedenstaaende

Konstruktion

Række Eksperimenter
foretaget af „Murphy

med
Radio

er

Resultatet

af

en

transportable Apparater,
Sports Club“, England,

og Beskrivelsen skyldes J. E. Marshall og G6XN.
Grunden til, at 56 MHz Baandet blev valgt, var dels
det rent sportslige Moment, der ligger i Udforskningen
af ukendt Terræn, og dels dette Baands Frihed for
QRM. Efter at forskellige Sendere og superregenerative
Modtagere var gennemprøvet, blev man klar over, at
en

Transceiver

kom

Idealet

nærmest.

Den

største

Vanskelighed laa i at finde Rør, der, samtidig med at

Fig. 2 viser for Aarene 1934 og 1935 i Procent For

de var velegnede til Modtagerbrug, var solide nok til

bindelsesmuligheden

Nær

Senderen. Endvidere viste det sig, at det var praktisk

forbindelserne som Funktion af Tiden. I begge Aar
kunde henimod Kl. 19, altsaa omkring en Time efter
Solnedgang, de fleste Stationer høres og de fleste For

at have Batterierne i en Kasse for sig selv, saaledes at
de bekvemt kunde stuves af Vejen. Forbindelsen skete
gennem et Flerleder-Kabel.
Til Rør valgtes en QP240 dobbelt Klasse-B Pentode,

(Hørbarheden)

for

28

MHz

bindelser gennemføres.
Yderligere
visse

kan

der

Fænomener

paa

bredelsesforholdene

opstilles
Solen,

for

28

en
der

MHz

Sammenhæng

med

indvirker

Ud

Bølgen,

paa

saaledes

at

der er eneste Rør til baade Sender og Modtager.
(Paa Diagrammet er vist to Rør, hvilket naturligvis
ogsaa kan anvendes).. Anvendes Apparatet som Sender,

der findes en Periode paa 27 til 30 Dage med god
Hørbarhed. Desuden har man kunnet eftervise en
kortere Periode paa omkring 5½ Dag. Disse Sving
ninger synes ikke, som man maatte formode, at være
betinget

af

en

stærkere

eller

svagere

Ionisationsgrad,

men af en Stigning og Sænkning af det reflekterende
Lag. Et højtliggende Lag vil derfor give Mulighed
for

Forbindelser

over

store

Afstande,

mens

et

lavt

liggende Lag vil give Nærforbindelser.
Sammenfattende det i Artiklen anførte, er i nedenstaaende

Tabel

opstillet

bredelsesforholdene

for

Sammenhænget

28

MHz

Bølgerne

mellem
og

Ud

Solplet

hyppigheden.

28 MHz

fungerer den ene Halvdel
Oscillator, den anden som
Solpletminimum

Solpletmaximum

Sommer

Nærforbindelser om
Aftenen.

Begrænset Mulighed for
Nærforbindelser
om Aftenen.

Vinter

Overhovedet ingen
Forbindelser.

Fjernforbindelser. Om
Middagen Nær
forbindelser.

Oversat af OZ7N
efter „Radio-Amateur“.

er
og

Rørets Funktioner
LF-Forstærker.
I

Vanskelighed

ved

at

af Røret som 56 MHz
Modulator, Som Modtager

henholdsvis
Begyndelsen
opnaa

Detektor/Oscillator
var
der
nogen

tilstrækkeligt

HF-Output

fra Senderpentoden, men ved at forbinde Anode og
Skærmgitter (saaledes at Røret bliver en Triode), samt
lægge en ydre Balancekapacitet paa 15 pF mellem Gitter
og Jord, skabtes en ret effektiv Oscillator, uden at de
maximale Anodestrømsværdier overskred Glødetraadens
Emissionsevne.
Den viste LF-Drossel (ca. 3000 Ω) er Anodedrossel
i Modtageren og Modulationsdrossel i Senderen. Trans
formatoren er en Autotransformator, der er forsynet
med en ekstra Vikling, saaledes at den kan bruges som
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Mikrofontransformator.

Omskiftning

fra

Sender

til

latorens Anode forbindes til Modulationsdroslen, og
Forspændingsmodstanden reduceres fra 500 Ω til 200 Ω,

Modtager kan f. Eks. udføres ved Hjælp af to 2-polede,
2-armede Drejeomskiftere, der er koblet sammen. Der
skiftes fra Sender til Modtager saaledes: Gitterafled
ningen skiftes fra 0,02 MΩ til 2MΩ. Oscillatorspolen

da Senderen
tageren.

bringes automatisk ind i Kredsløbet, idet den er for

det næppe saa meget er Antennen som Stationens Be
liggenhed og Antennens Højde over Jorden, der er det
afgørende. Den bedste og bekvemmeste Antenne var

kræver

større

Anodestrøm

end

Mod

Mange Antenner blev prøvet, og Resultatet blev, at

bundet over den store Gitterafleder. En anden Om
skifter lægger en Modstand over Droslen, en tredie
indkobler Autotransformatoren, og endelig tilslutter den
fjerde Telefonerne. I Sendestillingen kortsluttes Mod
standen paa 0,1 MΩ („Følsomhedskontrollen“), Modu-

en Halvbølge-Dipol
Glansgarn).

og

en

80

Ω

Fødeledning

(dobbelt

(Oversat og forkortet at OZ4U}.

En 56 MHz Sender.
Af V. MARSH ALL, VK3UK i „Amateur-Radio“.

Den nedenfor beskrevne Sender er Resultatet af
nogle Forsøg, der blev gjort med forskellige 56 MHz
Sendertyper, idet Formaalet var at konstruere en Sender,

saaledes at der er Plads til at montere det lille
Aluminiumstykke. Spolen bestaar ■ af 7 Vindinger og

der var kompakt og simpel i sin Opbygning og desuden

40 mm. Den monteres direkte paa Enden af Cl's
Plader.
Antennekoblingen er af stor Vigtighed, hvis man

var økonomisk i Energiforbrug, saaledes at den ogsaa
kunde gøres transportabel.
Der blev prøvet forskellige Rør som Oscillator, men
det , viste sig, at E408N var bedst egnet. Konden
satorerne Cl og C2 er hjemmelavede, idet de bestaar
af

2

Stykker

Aluminium

med

Dimensionerne

75x85

mm og et Stykke med Dimensionerne 50x85 mm.
Aluminiumsstykkerne bøjes saaledes, at der dannes en
Flanke, der er 10 mm bred. De to store Stykker ud
gør Cl og monteres 5 mm fra hinanden, idet den nøj
agtige Afstand afgøres ved Forsøg. Det lille Aluminiumsstykke monteres ca. 3 mm fra den ene Plade af Cl
og

danner

naturligvis

herved
laves

en

Gitterkondensatoren.
Udskæring

i

Cl’s

Der
ene

maa
Flanke,

er 12 mm i Diameter, mens Længden skal være ca.

vil bevare Senderens Stabilitet, og der blev anvendt
Ledkobling, som vist paa Diagrammet, idet en Vinding
er

bøjet

om

baade

Afstemningsspolen

og

Antenne

spolen. Denne bestaar af 4 Vindinger med 50 mm’s
Diameter og afstemmes med Kondensator paa 25 pF.
Feederledningerne gaar direkte til Antennespolen, saa
ledes at man ved at flytte Udtagene kan opnaa den
rigtige Impedanstilpasning.
Til Modulatoren blev anvendt et Klasse-B Rør, fordi
dette vil give større Output end et tilsvarende Klasse-A
Rør og er mere økonomisk i Drift. Med en Pladespænding paa 300 Volt er max. Udgangseffekt 10-12
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Med

W, hvilket er tilstrækkeligt til at modulere Oscillatoren.
Det er klart, at Chancen for at opnaa en Langdistance

som

max.

normal

Modstand
0-V-l

indskudt

Opstilling

og

virker

Modtageren

modtager

CW

paa

sædvanlig
Vis.
Har
man
afstemt
til
et
svagt
CW-Signal, tilfører man gradvis lidt Hjælpesvingninger.

forbindelse forøges betydeligt, hvis der kan moduleres
med en bestemt Tone i Stedet for Tale. Derfor er
der i Diagrammet angivet i LF-Oscillator, der bestaar

Der vil da findes et Punkt, hvor CW-Stødtonen for

af en Neonlampe med tilhørende Modstande. Den
tilførte Spænding kan være 90 V, hvis der benyttes

stærkes. Det kan samtidigt være nødvendigt at efterindstille Detektortilbagekoblingen, da Detektorsvingningerne

en 110 V Lampe, og det anvendte Batteri kan have
meget smaa Dimensioner, da Afladestrømmen næppe

heller ikke maa være for stærke.

vil overstige 0,5 mA.
Det er værd at lægge Mærke til, at Effekten fra
Neonlampeoscillatoren forbliver praktisk talt konstant,
hvadenten Lampen lyser svagt eller stærkt; endvidere
at man kun faar frembragt Svingninger, saafremt Lampen
er vendt rigtigt i Soklen. Frekvensen kan forandres
ved at variere den tilførte Spænding og ved at forøge
eller
formindske
Kapaciteten
og
Modstanden.
Ved

Hvis man nu forandrer Afstemningen, opdager man, at
der er et Hovedsignal og en hel Masse Fløjt paa hver
Side af den bedste Indstilling. I denne Tilstand giver

Hjælp af en Omskifter kan man koble enten Mikro
fonen eller LF-Oscillatoren til Modulationsforstærkeren.
(Oversat og forkortet af OZ7N).

Modtageren en Stødtone, der svarer til det modtagne
CW-Signal, og hvad mere er: Indstillingen er gjort
lettere, idet de før omtalte Fløjt høres over en stor

CW paa en Superregenerativ Modtager
Af G6NZ i „T6R Bulletin“.

Det

synes

ikke

at

være

almindeligt

kendt,

at

Modtagning

af

CW

paa

en

Skalaen.

Hvis

der

tilføres

mere

forsvinder Stødtonen, og tilbage bliver kun den Susen,
der normalt høres i superregenerative Modtagere.

Forholdene er nu paa 56 MHz, behøver man ikke at
nære Frygt i den Henseende, og Modtageren anbefales til

almindelig

Modtager.
For at opnaa en saadan Modtagning, maa man nøje
kunne kontrollere, for det første de superregenerative
Svingningers Amplitude, og for det andet Detektor
svingningernes Amplitude. Dette kræver et særligt
Oscillatorrør, som de fleste hjemmelavede Ultrakortbølgemodtagere jo ogsaa i Forvejen er udstyret med.
I alle den Slags Modtagere er Detektoren forsynet
med
en
Svingningskontrol.
Men
naar
Modtageren

Prøve, ,
Overtro,
modtage
Signaler
idet det

om ikke for andet saa for at udrydde den
at en superregenerativ Modtager ikke kan
CW. Ogsaa ved Modtagning af andre svage
end CW har denne Modtager store Fordele,
i det hele er af stor Betydning, at de super

regenerative Svingninger kan reguleres passende ned.
(Oversat af OZ4U).

gøres klar til Modtagning, er der som Regel en stærk
Susen, der søger at umuliggøre Modtagning, dels af

For 10 Aar siden.

svage Signaler og dels af umodulerede Bølger.
I Tidens Løb er adskillige Metoder til Kontrol af
de
superregenerative
Svingningers
Amplitude
blevet

Februar 1928.

prøvet, f. Eks. løs Kobling mellem Spoler, Regulering
af

Oscillatorrørets

Anodespænding

og

Oscillation,

tidigt, kan dette give Anledning til Forstyrrelser. Som

her paa Dannelse af en Stødtone i Telefonerne, som
sædvanlig

af

Da hvert Signal medfører en hel Række Fløjt, der
fylder adskillige Grader paa Skalaen, er Modtageren
noget uselektiv, og hvis mange Stationer arbejder sam

en

superregenerativ Modtager i visse Tilfælde kan anvendes
til Modtagning af ren CW. Ved Modtagning tænkes
ved

Del

Modstandsdæmp-

„Radio-Posten“ d. 3/2: Amatører, som
Rapporter over deres Forsøgsresultater til
Læreanstalts

Laboratorium

for

Telegrafi

vil sende
Polyteknisk
og

Telefoni,

over Oscillatorspolen. Den bedste — og maaske

opfordres til at melde sig. — De to første DR-Numre

den simpleste — af de forskellige anvendelige Metoder
er at isolere Oscillatoren (som ikke behøver at skærmes)

er nu tildelt, idet A. G. Lauridsen, Vejlby, har faaet
DR-001 og S. Aa. Graff, Holsted (nuværende OZ1I),

og

gennem en variabel Modstand og en fast Kondensator.

DR-002.
10/ :
Fra
3

Passende Værdier findes af Diagrammet. En almindelig
superregenerativ Modtager kan let ændres paa den her

Evropa- og DX-QSO har bedret sig paa 46 m Omraadet, mens der er observeret mange døde Nætter

beskrevne Maade.

paa 32 m Omraadet. ED7ZM kommenterer 7MT’s

ning

føre

Svingningerne

til

Detektorens

Anodekreds
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Tyskland

meddeles,

at

Forholdene

for

Nordisk Test

Erfaringer med Hensyn til at udelade Gitterkondensator
og Afledning i en Hartley — „dette udmærkede Sender
kredsløb“. Den kendte engelske Amatør J. Clarricoats,
EG6CL, er udnævnt til korresponderende Medlem af

de

E.D.R.

og

2: E.D.R. har foreslaaet den danske Turistforening

lade

fremstille

QSL-Kort

med

Turistreklame.

kalder

tilsluttede
S.S.A.

igen

til

Test

Foreninger

samt

mellem

Det

Organisationerne

2.

24/ : Der er nu indregistreret 9 DR-Amatører, der
2
iblandt A. M. Christensen, Graasten, DR-009 (nu

bejder

med

25

Watt

paa

Philips

OZ7Z)

TA04/5,

og

Testen

„27. „ „ „ 12,00-14,00 „

mellem EF8CT og NU2JN.

(nuværende

selv.

„ 26. „ „ „ 22,00-24,00 „
Søndag „ 27. „ „ „ 06,00-08,00 „

transatlantiske Forbindelse paa ca. 10 m er etableret

ED7ZG

i

S.R.A.L.

1. Tider: Lørdagd.26. Febr. 1938Kl.05,00-07,00GMT.

OZ7Z) bebuder, at der vil blive afholdt Morsekursus
i Aalborg. Fra Frankrig meddeles, at den første

OZ7AM).

Medlemmer

N.R.R.L.,

Bestemmelser.

meddeles paa given Foranledning, at kun Medlemmer
af E.D.R. kan faa DR-Nummer. ED7ZG (nuværende

værende

blandt

E.D.R.,

er nemlig denne Gang udviklet til en Landskamp.

17/

at

N.R.A.U.

Frekvensbaand:
tillades paa alle

3,5-7-14-28-56 MHz. Telegrafi
Baand, men Telefoni kun paa

3,5-28-56 MHz. Uren eller ustabil Tone, respektive
daarlig Telefonikvalitet kan medføre Diskvalifikation.

ar

3.

den

Under hvert Test-Afsnit
een

bedste QSO er med P3AM (Madeira). E.D.R.s Med
lemmer har faaet Lov til at bese Orlogsværftets Radio

QSO

med

hver

tillades paa hvert Baand

deltagende

Station.

Forbin

delse med eget Lands Stationer medregnes dog ikke.

station den 26. Februar.

4.

Opkaldning under Testen er NRAU de ... .

5.

Kortrol-Meddelelser af Typen 09379 ASEMA skal
udvekles. De to første Tal skal udgøre Med
delelsens Løbenummer, og de tre følgende er Rap
port

Statsradiofonien giver Kortbølge-

efter

RST-Skalaen.

Bogstavgruppen

skal

indeholde fem let tydelige og forskelligt sammen
satte Bogstaver, som ændres for hver QSO. Skriv

lytterne Vejledning.

tydeligt og med STORE TRYKTYPER.
6.

Som en naturlig Fortsættelse af Interviewet med Dr.
Valdemar Poulsen bragte Statsradiofonien Lørdag Aften
den 29. Januar en interessant Udsendelse med Titlen:

Kortbølgeomraade
kan
afgive,
og
Programsekretær
Jens Fr. Lawaetz agerede Spørger, mens Ingeniør

Tale

fra

oversøisk

Radiofoni

Radio-Telefonforbindelser

og

7.

demonstreredes.

omgaaende

blev kaldt

Log
Adresse:

giver

skal

indsendes

S.S.A.,

Box

direkte
5,

til

Test-Ledelsen,

Stockholm

8,

og

maa

være denne i Hænde senest 13. Marts 1938. Log

seende behøver vi aldrig at frygte, naar vor gode
Ven, Herr Lawaetz, har med Sagen at gøre. Da man
bestrøg 7 MHz Baandet hørtes først en spansk Tele
som

Meddelelse

Meddelelse.

inverteret

Men heller ikke Amatørerne blev glemt. I saa Hen

fonisender,

godkendt

40-50 Stationer henholdsvis 1,8-3,2-5,7-10,3-18,4).
DR-Amatører faar 1 Point for hver rigtig aflyttet

Gunnar Pedersen fungerede som Fremmedfører.
Telegrafi,

Hver

med, samt med Koefficienten l,06n, hvor n = A n 
tallet af Stationer, som der er opnaaet godkendt
Forbindelse med. (Koefficienten er for 10-20-30-

„Paa korte Bølger — 20 Minutter under 50 m“. Man
hørte de Lyde, som en moderne Radiofonimodtagérs

Baade

Pointsberegning:

1 Point. Slutsummen multipliceres med Antal
Lande, som der er opnaaet godkendt Forbindelse

blade kan faas hos E.D.R.s Sekretær.- Der maa
ikke skrives Kommentarer paa selve Loggen.
8.

af OZ3U, der

Laug-Test:

De fem fra hvert Land, som placerer

sig bedst, danner et Laug. Laugets Pladstal be

talte ulasteligt Engelsk.
Amatørerne fik ogsaa den Ære at være Rosinen i
Pølseenden, idet Udsendelsen afsluttedes med Demon

9.

stemmes af Summen af disses Pladstal.
Præmier: I Laug-Testen en Vandrepokal til ved
kommendes

stration af de ultrakorte Bølger. Vi fik Lejlighed til
at høre OZ5B holde Forbindelse med „Stærekassen“

Forening.

Individuelt:

Diplom

til

de

tre forreste samt til den bedste i hvert Land.
10. Resultatet af Testen offentliggøres i de nordiske

paa 56 MHz, mens han spadserede rundt paa Kongens
Nytorv med Senderen, — Det var en fornøjelig og

Amatør-T idsskrif ter.
Stockholm, den 25. Januar 1938.

instruktiv Udsendelse, som helt igennem tjente Arran

A'.R.A.U.s Test-Ledelse
SM5ZX SM5RH

gørerne til Ære.
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antenne.

DR-Rubrikken

Den

anbringes

et

Sted,

hvor

der

er

saa

megen Støj som muligt. Den saaledes opsamlede Støj
sendes ind paa Modtagerens Indgangskreds i Modfase

Redigeret af OZ-DR212.

med de fra Hovedantennen kommende Signaler og Støj.
Er der Siøj i Modtageren?
Naar man skal bedømme, om en Modtager er god
eller daarlig, er der mange, der lader sig dupere af,
at et eller andet Apparat kan afgive 4 Watts ufor
vrænget Energi —; det er imidlertid ikke Modtagerens
Velegnethed som Lavfrekvensforstærker, der betinger
dens

Anvendelighed

som Kortbølgemodtager.

Den

Da det mest er Støj, den opsamler, vil det ogsaa
fortrinsvis være Støjen, der bliver dæmpet. Naturligvis
maa man anvende en ret kort (3-—4 m) Støjantenne,
og en lang (10—45 m), frit liggende Hovedantenne.
Hvis nogen skulde have særlig Interesse i dette, eller
'de har særlig ondartet QRM, kan de blot skrive til
DR-Lederen og faa nærmere Oplysninger.

n. b. h.

For

stærkning, der er nødvendig til Amatørbrug, opnaas
let ved blot at anvende et af de moderne Udgangsrør.
Det, man først og fremmest skal bedømme en Mod
tager efter, er dens Evne til at fremhæve de modtagne
Signaler paa Baggrund af den altid uundgaaelige QRM
og QRN. Medens det er ret vanskeligt at konstruere

Sprog-Snobberiet.
I Lederen i forrige Nr. rører vor kampfro Redaktør
ved flere aktuelle Emner, bl. a. det omsiggribende

det drejer sig om QRM. Nu kan QRM være saa
mange Ting, men fælles for dem alle er, at de er af

Snobberi for fremmede Sprog — navnlig
(Amerikansk). Nu kan der jo være flere andre
til, at Mennesker strør om sig med mere eller
overflødige Fremmedord, f. Eks. Uvidenhed,

mekanisk Art som f. Eks. Motorer, løse Forbindelser,

skab m. m.

andre Amatører, o. s. v.
Har man nu — hvad der er meget let — konstateret,

eller

en Modtager, der kan dæmpe QRN i nogen væsentlig
Grad, stiller Sagen sig heldigvis lidt anderledes, naar

at der er QRM i Modtageren, gælder det om at finde
ud af, hvorfra den stammer. Det er i Reglen ingen
vanskelig Opgave. Hører man Knagen og Bragen i
Modtageren, efter at Antenne og Jord er fjernet, er
der ingen Tvivl om, at Fejlen skal søges inde i selve
Modtageren. Ved at slaa forsigtigt med en Blyant paa
de forskellige Ledninger og Komponenter i Modtageren,
hører man hurtigt, hvorfra Forstyrrelserne kommer.
Det er en Betingelse for al god Modtagning, at Mod
tageren er fuldstændig rolig, naar Antenne og Jord ikke

Engelsk
Grunde
mindre
Doven

Endelig kan det fremmede Ord være uoversætteligt
det

tilsvarende

danske

saa

ubekvemt,

at

sund

Sans taler for at anvende Fremmedordet. (Eks.: Input,
Output, Chirp m. fl.). At det netop er Engelsk (Ameri
kansk), der misbruges, skyldes, at mange Forbindelser
foregaar paa dette Sprog, og at de fleste tekniske Ny
heder kommer fra engelsktalende Lande.
Ved Oversættelser fra Tysk er Fristelsen til at op
tage Ordene ikke saa stor, da de fleste Ord i Forvejen
er fortyskede, hvorfor en Oversættelse ligger ligefor.
Danske Amatører er sikkert saa fornuftige, at de let

er tilsluttet.
Naar den Side af Sagen er i Orden, sætter man

finder den gyldne Middelvej mellem det ukritiske Snob
beri paa den ene Side og den snerpede Væren sig selv
nok paa den anden.

Jordledning paa. Heller ikke dette maa give Anledning
til nogen Støj. Kommer der alligevel Støj, maa man

Forholdene er jo ikke enestaaende for vort Fag, men
genfindes overalt, hvor Udviklingen hidtil har været

undersøge, om Jordledningen er sat rigtig fast, helst
direkte paa et Rør, der er gravet ned i Jorden, eller

saa hurtig, at Faget ikke har fundet sit naturlige Leje.

paa

engelske Ord — ganske simpelt fordi man har haft
vigtigere Ting at tage sig til end at oversætte

et

Vandrør.

Derimod

er

Centralvarmeanlæg

ikke

saa godt egnet til Jordledning, især ikke hvis der findes
Rotationspumpe paa Anlæget. Kan man ikke faa
støjfri Jordledning, er det bedre helt at undvære den.

en

Saa kommer vi til det sidste, men ikke mindst vigtige
Punkt: Antennen. Det er meget sjældent, at man ikke
hører

nogen

Støj,

naar

Antennen

kommer

paa.

Det

gør for saa vidt heller ikke noget, naar blot Statio

Se f. Eks. et Reklameblad; der vrimler det ogsaa med

Fremmedord.
Det beskæmmende for os er, at Sprogsnobberiet
synes at være i Tiltagende og truer med at gøre „OZ“
og dermed E.D.R. og Amatørbevægelsen til en stærkt
benyttet
det, at

Kilde for Pressens Vittighedsspalter. Alene
der gøres tilstrækkeligt kraftigt opmærksomt

nerne kommer ind med en Styrke, der er en Del større
end Baggrundsstøjen. Hvor det drejer sig om QRM

paa Forholdet vil sikkert være nok til, at det ændres.

hidrørende fra elektriske App. og lign., kan man dæmpe
Støjen betydeligt ved at anvende en saakaldt Støj

i „OZ“, være sig deres Ansvar bevidst, og hvis E.D.R.

Først og fremmest maa de Mennesker, der skriver
gaar i Spidsen med at afskaffe temmelig misvisende

25

Ord

som

Manager,

Traffic

Notes

o.

lign,,

vil

Sprog

hygiejnen formentlig let vinde frem blandt Amatørerne
som Helhed.
Ovenstaaende
til

Skrift

og

sigter
Tale.

naturligvis

At

en

først

og

fremmest

Telegrafi-Amatør

ubetinget

tegner nogle Diagrammer af fra de respektive Artikler,
vedlægger det Ansøgningen sammen med „ den — i de
fleste Tilfælde — i Ansigts Sved erhvervede MorseAttest, og 14 Dage eller mindre efter er Sendetilladelsen
tilstedt dem.
Er denne Fremgangsmaade ikke ravruskende forkert?
Lad os antage, at en Mand — naturligvis ualmindelig

anvender de kortest mulige Ord kan dog altid forsvares
som Sparsommelighed m. H. t. Tid, Nøgleslid og
Elektricitetsforbrug.
Altsaa:
væk
med
overflødige

dygtig

Fremmedord!

tilladelse

OZ4U.

til

Sender.
Er det for let at opnaa Amatør-Sendetilladelse
i Danmark?
Nogen

mener

Nej,

andre

mener

Ja.

at
gaar

Er

telegrafere
igang

det

ikke

med

—

efter

at

erhvervet

bygge

meningsløst,

at

en

Sende

100

han

skal

Watts
have

Lov til at rode med Spændinger paa 1000, 1500 ja
3000 Volt? Han er maaske ikke klar over, hvor farlige

Ovenstaaende

disse

Spændinger

er.

Han

har

faaet

Transformatoren

Spørgsmaal er blevet diskuteret gennem Aarene, men
underligt nok er det altid blevet bedømt ud fra Syns

„færdigsyet“, og han ser i en Artikel med Konstruk
tionsbeskrivelse og Monteringsplan, hvorledes Kompo

punktet Morsefærdigheden. De, der mente, det ikke
var let, var de, der havde svært ved at lære at morse,

nenterne skal forbindes. Han ved ikke, hvorfor de for
skellige Dele skal være der. Det eneste, han ved, er,

eller ogsaa var det fordi, de mente ikke at faa Brug
for Morsefærdigheden, da de alligevel „kun vilde
Fone“. De, der gerne vilde have større Besvær med

at

at faa Licensen, var alle hørende til den Gruppe, der
allerede havde Licensen i Orden, og som saaledes
antagelig ikke vilde faa noget Besvær med at opnaa
kræves,

er paakrævet, tror jeg, de fleste kan være enige om,
og i alt Fald kan det ikke nytte at knurre over den
Hastighed, der kræves, for Bestemmelsen er inter
nationalt vedtaget og lader sig ikke saadan ændre.
Jeg mener derfor, at vi kan lade Spørgsmaalet Morse
blive uomtalt.
Skulde vi ikke hellere se lidt paa Teknikken! De,
ikke

synes

om

Morsebestemmelserne,

de

ikke

er

der,

siger

Senderen

ikke

noget.

forkert Bølgelængde, rædselsfuld Tone etc., han kan
foraarsage, bør vi ogsaa tænke paa den Livsfare, han
kan udsætte sig selv og andre for ved de Spændinger,
han arbejder med. Er det ikke mærkeligt, at en Elek
triker —- som dog maa siges at være Fagmand — maa

Sendetilladelse med skærpede Bestemmelser.
At den Morsefærdighed, der i Øjeblikket

der

hvis

Ser vi helt bort fra de „højfrekvensmæssige“ Ulykker:

har

altid

brugt som Undskyldning for deres Synspunkt, at deres
Mening var og er, at det er af større Betydning at
kunne Teknik og kende Apparaternes hele Virkemaade

ikke arbejde med højere Spændinger end 500 Volt,
medens en helt ukyndig maa gøre, hvad han vil med
Spændingerne, naturligvis paa eget Ansvar.
Jeg har i ovenstaaende forsøgt at klargøre mine
Synspunkter, og Læseren er sikkert klar over, hvor
jeg vil hen. Jeg vil, med mange andre, have, at der
stilles større Krav fil Senderamatørerne i teknisk Hen
seende. Jeg kender nogle Eksempler paa, at intetanende
Mennesker har betroet deres Radioapparater i en Sen
deramatørs Hænder — for en Mand, der har Lov at
sende, maa da have „vældig Radioforstand“ — og jeg
har set de sørgelige Resultater af „Doktorens“ Arbejde.

end at kunne trykke paa en Telegrafnøgle. Godt, deri

Vilde det ikke være godt, om det at være Kortbølge

kan

amatør

alle

være

saadan

nogenlunde

enige.

Det

burde

være paakrævet, at en Mand, der satte sig til at sende
sine Signaler ud i Luften, maaske til stor Gene for

foruden

det

gode

Kammeratskabsstempel,

vi

allerede har, ogsaa kunde blive et Kvalitetsstempel?
Til Slut en Artikel oversat fra et Kortbølgeblad

andre, saavel Kolleger som kommercielle, var fuldt
fortrolig med sine Apparaters Virkemaade.
I Danmark forlanges der ikke Kendskab til Teknik;

visende hvor svære Prøverne i Teknik er i det paa

det eneste, der har med Teknik at gøre i Ansøgningen,
er det Spørgsmaal, der forlanger, at man skal beskrive

Steder skal de indsende maanedlige Rapporter stadig

gældende Land. De fleste Lande Jorden over er iøvrigt
ret strenge i deres Krav til Senderamatørerne. Mange
med Beskrivelser af deres Forsøg og saa fremdeles.

sin Station (burde det ikke hellere hedde den Station,
man agter at benytte?) samt tegne et Diagram af den.

Radio Amatør Eksamen i New Zealand Oktbr. 1937.

Skulde dette Spørgsmaal virkeligt tages alvorligt, kunde
det maaske blive svært nok for de fleste at beskrive
deres Stations Virkemaade, men det tager alle ret let;

Afdeling A.

de

læser

Radio“
er

en

eller

Stationsbeskrivelse
anden

kompetente

til

i

Kortbølgelekture
at

lave

et

„OZ“,
og

de,

selvstændigt

„Kortbølgeder

ikke

Diagram,
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1.

Tegn et Diagram af en moderne Sender for kon
tinuerlige Svingninger paa tre Trin. Vis det
sidste Trin koblet til en strømfødet Hertz-Antenne
dimensioneret for Frekvensen 3658 kHz.

2. Hvis Primæren af en Auto-Transformator har 200

Vindinger

3.

og

Sekundæren

1000

Vindinger,

ogsaa den Mulighed foreligger, at en ukyndig Kollega

hvad

vil Spændingen da være over Sekundæren, naar
220 Volt Vekselstrøm er tilsluttet Primær-Delen?
Hvis Strømmen i den sekundære Vikling er 20

kan faa „svedet“ Fingrene.

mA, hvor stor vil Strømmen da blive i den primære

til ogsaa at begaa Dumheder paa eget Ansvar, kan der
tales om virkelig Frihed. Vi maa se at komme bort
fra den sygelige Trang til at gaa og passe paa hin
anden.
Red.

Vikling og hvor stort et Wattforbrug?
Beskriv hvorledes hver af følgende Oscillatorer
afstemmes til en given Frekvens: a) Krystalstyret
Pentode Osc. b) Elektronkoblet Oscillator.

4.

Beskriv i Diagram to Metoder, der viser, hvorledes

5.

Harmoniske kan reduceres fra en sendende Station.
Forklar Meningen af følgende Udtryk: a) Resonans,

6.

b) Rørs Mætningsstrøm. c) „Haardt“ Rør.
Tegn et Diagram af en LF-Forstærker indeholdende

en Tonekontrol.
7. Beskriv med Omhyggelighed hvorledes Frekvensen
af Senderen holdes indenfor Amatør-Om raaderne.

Vi har i Forvejen rigeligt med Barnepige-Principper
her i Lander. Kun i et Land, hvor Borgerne har Lov

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

«Ordenshuset»,

Formaal

er

at

havnske

Medlemmer.

afholdes

hver

20—22.

Mandag

Griffenfeldtsgade

afholde

Mandag
fra

Der

Klubaftener,

(Lokale

6),

Tlf.

Morsekursus

7

og

Foredrag

er

fri

Adgang

for

fra

Kl.

20,

og

er

Kl.

20

udleveres

der

alle

Medlemmer

Morsekursus

QSL-Kort.

Nora

Alle

8623.
for

af

Onsdag

Oplysninger

Afdelingens

E.D.R.s
E.D.R.

og

køben
Klubaften

Fredag

faas

hos

fra

Kl.

OZ3U,

Tlf. Vester 2425y, OZ4M, Tlf. Taga, 6724y eller gennem Afdelingens Telefon.

Tegn et Diagram af en Rør-Bølgemaaler.
8.

9.

Hvorledes kontrolleres Input i et Rørs Plade; og
vis hvor Maaleinstrumenterne for dette Formaal
skal indsættes. Hvad menes med et Rørs normale
Anodestrøm?
Ohms Lov. Tre Modstande paa 29,2 Ohm, 130,6
Ohm og 12,2 Ohm er serieforbundne over fire
1,5 V Celler ligeledes serieforbundne. Hver Celle
har en indre Modstand paa 0,2 Volt. Hvor stor
vil Strømmen gennem Modstandene blive, naar
det forudsættes, at en af Cellerne er forbunden

10.

modsat de andre?
Forklar Forskellen ved at modulere i et Mellem
trin eller et Udgangstrin. Forklar hver Metodes

11.

Fortrin og Mangler.
Beskriv hvorledes en Krystal-Mikrofon tilsluttes
en Forstærker. Hvorledes kontrolleres Talen i en
saadan Opstilling?

Afdeling B.
Besvar følgende Spørgsmaal:
1. Hvilke Forholdsregler kan tages, saafremt det viser
sig,

at

Senderen

forstyrrer

BCL-Modtagelsen

paa

moderne Modtager-Apparater?
2.

Hvorledes

er

følgende

melserne af 1932:
Modtager-Stationer.
dance? etc. etc.

forklaret

i

Radio-Bestem

a) Radio-Kommunikation, b)
c)
Publikums-Korrespon
poul

j

Jensen

OZ7GL.
Det kan være meget rigtigt, at det lyder underligt,
at en Amatør maa arbejde med høje Spændingen, mens
en Elektriker ikke maa. Imidlertid bør vi være- glade
og taknemmelige for de Rettigheder, vi har. Ama
tørerne maa da være de sidste til at kræve Restrik
tioner paa et for Standen vitalt Omraade — selv om

Det første Foredrag i det nye Aar holdtes af OZ2R,
der den 10. Januar talte om Forstærkere. Først talte
han om de forskellige Typer, Klasse A, B og C, viste
Kurver over Forstærkere og tegnede Diagrammer, om
talte Grunde til Forvrængning, forskellige Metoder til
Kobling, Klangfarve, Fasevending o. s. v. Til sidst
demonstreredes ikke mindre end 4 forskellige Forstærkere,
baade til AC og DC, med et saadant Tryk, at Ruderne
i Lokalet nær var sprængt.
Den 17. Januar afholdtes en Auktion i Klublokalet
over brugte Radiodele. Der var mødt mange Med
lemmer, og Købelysten var god. 7HL var Auktionarius,
og Priserne var meget lave, men alligevel indkom der
godt 60 Kr., som skal anvendes til Bygning af en
Klubsender.
Den 24. Januar holdt „OZ“s tekniske Redaktør,
OZ7N, et udmærket Foredrag om Impedanstilpasning.
7N kom her ind paa at omtale Tilpasning af Højt
talere i Modtagere og Forstærkere, Udregning af for
skellige Værdier for Omsætningsforholdet i Transfor
matorer m. m. Ogsaa Tilpasning af Antenner til Sendere
— særlig Collins-Led — omtaltes, og der udspandt sig
en livlig Diskussion herom.
Diskussion med Emnet „Bør Licensbestemmelserne
skærpes?“ afholdtes den 31. Januar. Lokalet var stuvende
fuldt, og at Emnet var aktuelt fremgik af, at ikke
mindre end 11 forskellige Amatører havde Ordet. At
referere Diskussionen indgaaende vil tage altfor megen
Plads, saa her skal kun skildres Begivenhederne i
korte Træk.
OZ3IK valgtes til Dirigent og gav Ordet til OZ3U,
der indledede med at omtale Udtalelserne om samme
Emne paa Odense-Stævnet. Han mente iøvrigt, at den
bedste Løsning af Problemet var den af 2Q foreslaaede
med at indføre en mindre teknisk Prøve og saa først
og fremmest overholde Licensbestemmelserne. Desuden
burde Begynderlicens kun vare eet Aar.
OZ7HL klagede over de mange daarlige Fonestationer
herhjemme og mente, at en teknisk Prøve vilde hæve
Standarden. Der er stadig for mange Unlis, og 7HL
havde paa een Aften hørt 11 Stationer,
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OZ4M omtalte de vanskelige Forhold i København,
hvor ca. 150 Senderamatører var samlet paa et for
holdsvis lille Omraade. Han mente, at en teknisk
Prøve var nødvendig for om muligt derigennem at
give Begyndere lidt Begreb om, hvad de foretog sig,
hvad de i Øjeblikket i mange Tilfælde ikke har. Des
uden burde ingen kunne faa Licens, uden at E.D.R.
sagde god for Manden.
OZ2Q syntes ikke, at E.D.R. skulde have denne
Afgørelse, da det var et for stort Ansvar og slet ikke
nødvendigt, men han mente, at en teknisk Prøve var
paakrævet. 7HL manede til Brug af pænere Sprog
under Fone-QSQ, da de fleste nye BCL-Modtagere
nu har SW-Omraade.
OZ3AP spurgte, hvorfor man i Generaldirektoratet
ikke kunde faa Navn og Adresse paa de Lyttere, som
klagede over Forstyrrelser fra Ens Station. Han mente,
at E.D.R. skulde holde sig fra Luftmeldetjenesten. 2Q
lovede at undersøge Klagespørgsmaalet og sagde ved
rørende Meldetjenesten, at E.D.R. har ikke noget med
den at gøre. Det er rent privat.
OZ3IK udtalte Frygt for, at skærpede Bestemmelser
vilde give flere Unlis. 7HL mente, at man burde for
byde Fone paa Begynderlicens og Fone i det hele
taget, naar Senderen var en Hartley. 7AB sagde, at
det var uklogt at forbyde Fone, da det vilde friste
til at overtræde Bestemmelserne endnu mere. Det vilde
ogsaa være vanskeligt for Provinsamatørerne at komme
til at aflægge teknisk Prøve.
OZ5B efterlyste, hvad der skulde gøres ved de
ulicenserede Stationer, der nu havde 2-Aars Jubilæum.
3AB udtalte sin Glæde over at komme i Afdelingen,
hvor man faar mange tekniske Fiduser. 7SS vilde have
3,5 MHz Baandet delt mellem CW og Fone. Saadan
diskuteredes der i 3 Timer, og alle var enige om, at
noget maatte der gøres.
Stemningen i København er i Øjeblikket for en
mindre teknisk Prøve, at Begynderlicensen kun maa
gælde eet Aar, og at der ikke maa benyttes Fone paa
denne. — Til Slut takkede Dirigenten for Ro og
Orden, og den interessante Diskussion var forbi.
OZ3U.
Program for den kommende Maaned.
Det er lykkedes os at faa arrangeret et Besøg i
Statsradiofonibygningen, hvor den tekniske Afdeling
beses. Det bliver Søndag Formiddag den 20. Februar
Kl. 11. Vi mødes udenfor Heibergsgade 7 Kl. 10,45
pr. 2Q’s Artikel i „OZ“ for Januar og Februar 1933
er der Grund til at henvise til, da den behandler noget
af det, man faar at se.
Mandag den 21. Februar afholdes Foredrag med
Emne:
„Moderne
radiotekniske
Maaleinstrumenter“.
Foredragsholder stilles til Raadighed af Firmaet DEIF
A/S. Efter Foredraget er der Demonstration af for
skellige Maaleinstrumenter.
Mandag den 28. Februar holdes Klubaften med en
lille Diskussion, hvor OZ7HL indleder om: „Forskellige
Mikrofontyper“.
Mandag den 7. Marts er der Foredrag og Demon
stration af OZ2R, Programmet omhandler ECO-PA
og Collins-Led.

Mandag den 14. Marts afholdes ordinær halvaarlig
Generalforsamling i Klublokalet Kl. 20 pr.
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab.
4. Lovændringer.
5. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 Revisor.
7. Eventuelt.
Forslag til Lovændringer skal være Bestyrelsen i Hænde
senest 8 Dage før Generalforsamlingen. Da GZ4M
og 5B afgaar paa Grund af manglende Tid, skal der
vælges 2 nye Bestyrelsesmedlemmer.
Det kan iøvrigt meddeles, at vor Klubsender er under
Bygning.
Den
bliver
ECO-PA
og
foreløbig
med
amerikanske 6L6 Rør samt Anode-Modulation med
Forstærker, som har 6L6 i Push-pull. Input bliver
omkring 20 Watt. Vi venter at kunne beskrive Sen
deren i næste „OZ“. Lyt efter OZ5EDR og send
Rapporter til os.
OZ3U.

Bornholms-Turen Søndag den 22. Januar.
Jeg har paataget mig den noget vanskelige Opgave
at skrive noget om vor Bornholmsrejse, men det bliver
vist ligesaa svært som at bygge en Novelle over
„Greven af Monte Christo“. Nøjagtig et Dusin køben
havnske Amatører havde besluttet at tage ud paa den
store Sørejse og derved givet sig selv en Oplevelse,
som aldrig nogensinde vil glemmes.
Saa snart vi havde forladt Havnen, fik nogle af
Amatørerne travlt med at pakke ud. 7HL havde en
lille transportabel Sender med, 2R havde en Guldsegl-Super, og 3AP Antennemateriale og mange andre
rare Ting. Boye Clausen skaffede os Elektricitet ved
at skille Skibets Installation ad med Kaptajnens Til
ladelse.
OZ3T udførte en hel Daad ved at kravle ca. 20 m
op i Masten trods Blæst og Mørke for at fastgøre vor
Antenne. Nedføringen blev fisket ned langs Skibssiden
og ind gennem et Koøje. Som man vil forstaa, varede
det ikke længe, inden vi var klar til QSO. Men vi
fik det desværre ikke trods mange Opkaldninger. Vore
Forsøg vakte imidlertid stor Opmærksomhed ombord.
Selv Kaptajnen var nede for at se paa os. Vi har
senere modtaget flere DR-Rapporter, saa noget maa
der være gaaet ud.
Forskellige Amatører, som vidste, at vi havde Sen
der med, kaldte os, men desværre ti! ingen Nytte..
Efter et lille, men uhyre muntert Maaltid blev vi enige
om at gaa til Ro. Kl. var da 3, og megen Søvn blev
der ikke undt os, for et Par Timer senere blev vi
vækket ved et Brøl: „Saa staar vi op; er der nogen,
der skal til Lægen“? Det kom fra „Svik“, og naar han
er vaagen, er der ingen, der kan sove, for større
Spilopmager findes vist ikke.
Efter Morgenkaffen i Restaurationen var vi alle paa
Dækket for at spejde efter Rønne, og det varede
ikke længe, inden vi kunde se Lysene ved Havnen.
Paa Kajen blev vi modtaget af 4 bornholmske Ama
tører og paa det hjerteligste budt velkommen. Det var
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Meningen, at vi skulde have kørt ud til OZ4AC,
men Bilerne var ikke kommet, saa vi blev enige om
at spadsere derud. Det var en rask Fodtur paa ca. 2
km, men vi trængte til at rette Benene.
Ude hos 4AC var dækket et mægtigt Kaffebord,
som blev næsten raseret. Dernæst startede 4AC sin
Sender, og vi fik QSO med flere Bornholmere samt
4YZ i København. Kl. 10 tog vi med en lejet Rute
bil ud paa en pragtfuld Tur langs Vestkysten til Hasle;
derfra gennem Finnedalen til Hammershus, hvor vi
besaa de historiske Ruiner. Her blev Selskabet suppleret
med 4IM -— den bornholmske Afdelings Formand.
Hjemturen foregik over Sandvig-Allinge.
Vi kørte derpaa til 4AC, hvor den bornholmske Af
deling inviterede paa Frokost — en Frokost, som ikke
kan overgaas. Jeg kan ikke finde Ord for at udtrykke
min Begejstring, for det var simpelthen uovertræffeligt.
Da den værste Sult var stillet, blev vi i hjertelige Ord
budt velkommen af OZ4IM. 3U takkede paa Køben
havnernes Vegne for de smukke Ord og den udmærkede
Maade, hvorpaa alt var arrangeret. Endvidere takkede
han 4AC og dennes Hustru for det store Arbejde,
disse havde gjort.
Efter Frokosten fremviste 3U en Film, som han selv
havde taget. Saa gik Turen til Rønne, hvor vi sam
ledes i Amtsbiblioteket. Her mødtes vi med alle
E.D.R.s bornholmske Medlemmer. Tænk -— ikke en
eneste havde svigtet! OZ2R holdt derpaa et Foredrag
om Modtagere, Sendere og Modulation, og derefter
demonstrerede han en ECO Sender og Super Mod
tager. Efter Foredraget var der Auktion med stor
Købelyst. Til Slut bragte 4IM en Tak til 2R for det
udmærkede Foredrag, og dernæst blev vi alle filmet.
Nu gik Turen til en af Byens Restaurationer, hvor
der var dækket op til 30 Personer, og her overværede
vi det mest muntre Maaltid, man kan tænke sig. Ja
—- der var en Stemning, som umuligt kan beskrives,
og Maden var vy, vy fb. Klokken var nu efterhaanden
blevet saa mange, at vi maatte tænke paa Hjemrejsen,
og i samlet Trop gik vi gennem de mørke Gader ned
til Havnen. Det kan ikke nægtes, at det store Selskab
vakte nogen Opsigt.
Kl. 22 var vi alle ombord, og vi havde tænkt os,
at vi skulde til at rigge Senderen til, men det blev der
ikke noget af, for Kaptajnen turde ikke tillade det.
Som han sagde: „Det pjasker lidt derude“, og vore
Koøjer laa temmelig nær Vandlinjen. Bornholmerne
blev ombord, til Baaden skulde gaa KL 23, og snart
slog Afskedens Time. Jeg tør nok sige, at det var
med Vemod, vi sagde Farvel, for det var en af de
bedste Dage, vi havde haft — rigtig præget af Kammerat
skabets Aand. Ved Afgangen blev vi hilst med gen
sidige Leveraab og sluttede med et fælles „Leve E.D.R.“.
Vi var alle trætte og gik hurtigt til Ro, og vi
havde en god Hjemrejse trods Søgang og Taage. Til
Slut vil jeg gerne paa alle Deltagernes Vegne sige de
bornholmske Amatører Tak for den uforglemmelige
Dag. Lad os haabe, at vi her i København faar Lov
til at gøre lidt Gengæld. Paa Gensyn!
OZ7B.
Lolland-Falster.
Lolland-Falster
Afdelingen
afholder
Møde
Olsens Hotel i Maribo Søndaq den 20. Februar Kl.

19,30.
Der skal bl. a. foretages Valg af Formand til
Afdelingen.
OZ2B.
Fyn.
Den fynske Afdeling afholder Generalforsamling Ons
dag den 16. Februar Kl, 20 paa Park Hotel, Odense.
Dagsordenen er som følger:
1. Beretning.
2. Regnskab.
3. Valg af Formand.
4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
-5. Eventuelt.
OZ5Y.
Horsens-Vejle.
Man maa lade de gode Østjyder, at de forstaar at
arrangere Stævne. Det var en Oplevelse som Gæst
at overvære Stævnet i Fredericia den 23. Januar. Hele
Tiden foregik der noget, og der var Præcision over
Programmet. Et meget stort Arbejde med grundige
Forberedelser var gaaet forud, og OZ3HA med Hjælpere
havde i høj Grad Ære af Arrangementet. Det var
en glimrende Anskuelsesundervisning for andre Af
delingsledere, som her kunde se, hvordan man faar alt
til at klappe. 1 saa Henseende kniber det jo af og
til andre Steder.
Alle Amatører i Oplandet samt de Gæster, der havde
meldt sig, fik i Forvejen sendt en nummereret Forteg
nelse over alle Deltagere i et fikst lille duplikeret Hæfte.
Ogsaa et Nummer, som skulde bæres synligt, medfulgte
til hver enkelt Amatør, og der var endog en speciel
Farve til hver By. Paa den Maade fik vi alle et
nyttigt Katalog over Deltagerne, og det kunde ogsaa
nok tiltrænges, for der mødte ikke mindre end 50
Amatører fra 7 forskellige E.D.R.-Afdelinger. Endog
Hovedstaden var repræsenteret. Mage til Lokalstævne
har vi aldrig før set i E.D.R.
OZ3HA bød den store Forsamling velkommen, idet
han endnu engang afslørede sig som en eminent Taler,
der forstaar at skabe en Stemning, saa alle føler sig
godt hjemme i den E.D.R.-Afdeling, han leder med
saa stor Dygtighed. Det oplystes desuden, at OZ3XA
agerede Stævne-Bureau. Hos ham kunde faas alle
Oplysninger om Togtider og Foreningssager — ja, der
var vist næppe den Ting, vi ikke maatte spørge ham
om. Virkelig originalt og fikst!
Hver Deltager medbragte en Pakke med Radiodele,
og de blev spillet bort i et amerikansk Lotteri. Sam
tidig fik man udleveret en lille Konvolut, hvis Indhold
ikke maatte undersøges før senere. Det viste sig ved
Kaffebordet, at Konvolutten indeholdt et „Gavekort“,
der betalte næsten hele Kaffens Pris. Det blev saa
ledes en billig Fornøjelse for os, samtidig med, at det
smarte Arrangement satte yderligere Kulør paa Dagen.
OZ7HK holdt derpaa et grundigt og instruktivt
Foredrag om Modulation. Det blev ledsaget af Teg
ninger paa en Tavle og hilstes med stort Bifald.
Senere fortalte OZ2Q meget fornøjeligt om sine Op
levelser blandt de hollandske Amatører, og vi fik grundig
Besked om Arbejdsforholdene hos vore PA-Kolleger.
Ogsaa 2Q fik stort Bifald.
Men der var ogsaa sørget for anden Underholdning.
Først hørte vi en Grammofonoptagelse af Lejrsenderens
berømte QSO med Danmarks Radio sidste Sommer,

paa
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og det vakte gode Minder tillive hos mange Del
tagere. Senere var der en Konkurrence, hvor man
skulde bedømme to Tonehøjder, som ogsaa var ind
spillet paa Grammofonplade, og den flotte Præmie,
som vandtes af OZ8C, bestod af en af de nye ameri
kanske Haandbøger. Vi, der hører til i andre Lands
dele, var i det hele taget imponeret af al den Flothed,
vore jydske Venner lod komme for Dagen under dette
Stævne.
Senere arrangeredes et hastigt Møde, hvor Koldingog Fredericia-Amatørerne besluttede at arbejde sammen
paa samme gode Maade som Horsens-Vejle, og OZ1JW
valgtes til Formand for den nye Afdeling. Efter Fælles
spisningen afholdtes en munter Auktion med 3A som
Auktionarius, og det kammeratlige Samvær fortsattes
et godt Stykke ud paa Aftenen. Det var et rigtigt
Stævne — et af dem, hvor man mærker det gode
Kammeratskab, og hvor man føler sig stolt over at
tilhøre E.D.R.
OZ7F.

styrrelser er Statsradiofonien og Amatørerne uved
kommende.
Fremgangsmaaden ved Klager bør være den, at
Klagen i første Instans rettes til E.D.R.s Distriktsrepræsentant. Endvidere gør man opmærksom paa,
at man ikke har Lov til at nægte at faa paasat Bølge
fælde eller lign. paa sin Modtager, saafremt disse findes
nødvendige for at fjerne Forstyrrelserne.
A. Skelmose.
Vi vil gerne hermed give OZ2XA vor bedste Kom
pliment for hans resolutte og korrekte Optræden. Sam
tidig lykønsker vi vore Medlemmer i den sydvestjydske
Afdeling, fordi de har valgt en Formand, der forstaar
at varetage deres Interesser. Det er et udmærket
Eksempel til Efterfølgelse i andre Landsdele. Red.

„Wavemaster“ Kortbølge-Kondensatorer.
Firmaet Schou Johansen & Co., København, har indført en ny
Serie engelske Kort- og Ultrakortbølge-Kondensatorer, som er mon
teret paa Keramik-Plader. Kondensatorerne til Brug i afstemte
Kredse har kun en enkelt Endeplade og eet stort Leje. Isoleringspladen er fremstillet af godt keramisk Materiale, saaledes at den er
tilfredsstillende ogsaa ved meget høje Frekvenser.
Disse Kondensatorer fremstilles i Størrelser, som varierer fra 15-150
cm. De nævnte Størrelser har en Minimumskapacitet paa henholds
vis ca. 2,3 og 5 cm. Kondensatorerne er blevet undersøgt paa „The
Wireless World“s Laboratorium, hvor de fik en smigrende Omtale.

Sønderjylland.
Den sønderjydske Afdeling holder Stævne paa „Høj
skolehjemmet“ i Haderslev Søndag den 20. Februar.
Programmet er som følger:
1. Mødet aabnes Kl. 14 præcis.
2. Fælles Kaffebord.
3. Diskussion. Emne: Telegrafi eller Telefoni.
4. Pause (ca. 1 Kvarter).
5. Eventuelt (Auktion m. m.).
6. Kammeratligt Samvær.
Mødet slutter Kl. 18. Derefter Pause til Kl. 20.
Aftensmad kan faas paa „Højskolehjemmet“. Kl. 20
samles man paa „Harmonien“, hvor der er Solist
optræden og Dansant. Vær venlig at møde talrigt
og med indlæg til Diskussionen.
OZ7A.

Urimelige Lyttere i Esbjerg.
Dagbladet „Vestkysten“ for 3. Februar bragte følgende
Indlæg, som vor Afdelingsformand OZ2XA har skrevet:
I „Vestkysten“ af k Februar finder jeg i et Referat
fra Esbjerg Radioklubs Generalforsamling den 31. Januar
Kortbølgeamatørerne omtalt angaaende Klager, der er
indgaaet til Klubben over Forstyrrelser fra Senderne,
hvilke Klager foranledigede Klubben til at rette Hen
vendelse til Generaldirektoratet for Post- og Telegraf
væsenet.
Som
Distriktrepræsentant
for
„Experimenterende
Danske Radioamatører“s sydvestjydske Afdeling vare
tager jeg de lokale Amatørers Interesser og maa derfor
gøre Indsigelse imod den ved Klagen anvendte Frem
gangsmaade, da den var unødvendig og burde have
været undgaaet. Klagen drejer sig kun om 2 af Ama
tørerne og var for den enes Vedkommende fuldkommen
uberettiget, da Forstyrrelserne faldt udenfor dansk
Radiofonitid og derfor fuldt lovlige.
Med Hensyn til Forstyrrelser maa Lytterne huske
paa, at alle Sendeamatører her i Byen har Lov til at
bruge Senderen hele Døgnet rundt, kun med den ene
Indskrænkning, at Sendevirksomheden ikke forstyrrer
Udsendelser fra de danske Stationer; alle andre For

De nye „Wavemaster“ Kortbølge-Kondensatorer. Bemærk de to ISO cm
Modeller, der er sammensat som en Togangs-Kondensator.

Indbefattet i denne Serie er en Række Kortbølge-TilbagekoblingsKondensatorer, som er forsynet med to Keramik-Plader, to Lejer og
en flettet Forbindelse til Rotoren. De er i det Ydre en Ubetyde
lighed større end Enkeltplade-Modellerne, idet de ogsaa omfatter
en langsomt bevægelig Drivmekanisme med Omsætningforholdet 10:1.
Disse Kondensatorer fungerer fuldkommen jævnt uden Spor af
Bagslør, og de passer udmærket som Tilbagekoblings-Kondensatorer
i Kortbølge-Modtagere, da de leveres i Størrelser fra 100 til 200 cm.
Ved en Prøve viste en 100 cm Model en Minimums-Kapacitet paa
6,7 cm og en Maksimumsværdi af 96 cm. — Bemærk iøvrigt A/S
Radiolageret’s Annonce i dette Nummer.
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QSL-Centralen.
QSL-Kort expederet fra Centralen i Januar Maaned:
Fra OZ Til OZ Fra Udlandet Til Udlandet
1728
1158
2006
1602
Nørre Aaby den 5. Februar 1938.

,

Arne Hammer,

OZ7D.

Fra Radiofoniens Overdrev.

slider bravt i det med at aflytte Morsekursus, der saa
vidt muligt hver Aften sendes en halv Time fra 2JA
eller 1JW.
OZ1JW.
Fyn.
OZ5U er nu færdig med sin nye DC-Sender i
ECO-PA Opstilling. Han bruger et CL4 i PA, som
virker fb. Senderen er kun prøvet paa 3,5 MHz, og
den bedste QSO var med I1AD, der gav WRT 468.
Input var 10 Watt. Der skal nu ogsaa arbejdes paa 7
og 14 MHz, hveranden Uge om Dagen fra ca. 10-12
DNT og i Pausen om Eftermiddagen fra KL 14,1514,30.
Enkelte Søndage er 5U QRV paa 3,5 MHz
fra KL 7-10 DNT, og han ønsker gerne Rapporter
paa QRI, da han i Øjeblikket kun har CW.
Lolland-Falster.
OZ2CX er en ny Amatør i Nakskov. Han bruger
CO-PA med to 25L6 Rør paa DC-Net. Input er ca.
20 Watt.
OZ2B.

QRA-RUBRIKKEN.
Nye licenserede Stationer.
OZ1AJ - Arnold Jensen, Kronborggade 16,5, Køben
havn N.
* OZ2JA - Jens Anker Løwert, Aalykkegade 10,
Kolding.
OZ2LU- Leif H. Nielsen, Asminderødgade 6 St.,
København N.
OZ2NU-Børge Petersen, Boltonvej 40,1, Kbh. S.
x OZ2O - Bror Morck-Larsen, Kastanievej 47,
Odense.
*x OZ2PU - Aksel Henriksen, Godthaabsvej 3, Holbæk.
OZ2XU- Hans M. Schau Nielsen, Hessensgade
39,2, København S.
*x OZ4JJ - Jørgen H. Jørgensen, Grønneg. 24, Horsens.
OZ4PB - A. F. P.H.Berg, Wandalsvej 2, Svendborg.
*x OZ5AC - AxelTommerup Clausen, Enighedsvej 30,
Odense.
OZ5LR - Knud T. C. Lunderhus Rasmussen, Ringkøbinggade 9,2, tv., København Ø.
x OZ7HP - Hans Chr. Pedersen, Skotlandsgade 10
St., København S.
v

Den stakkels Senderamatør: „Na har den Radio ovenpaa været i Gang
uafbrudt i 17 Timer“!

Aktivitets-Rapporter.
Nordjylland.
OZ7J er begyndt at interessere sig for 56 MHz
og har allerede kaldt CQ paa dette Baand. Han haaber,
at der en Dag kommer en Rapport fra den anden
Side af Kloden. Hi! Input er ca. 20 Watt. Modtageren
er endvidere lavet „up to date“.
OZ8SS er atter aktiv paa 14 MHz, efter at den nye
Sender er blevet færdig. Maaske har Grunden til den
lange døde Periode været „some YL-QRM“?
OZ9HL har bygget hele Stationen om. Modtageren
er blevet SG-V-2, og Senderen er CO-FD-PA med
30 Watt Input.
OZ9HL.
Østjylland.
OZ1JW bygger hele Stationen ind i en 3-Etages
Reol, som er 90X90X30 cm. Forneden anbringes to
Eliminatorer paa 450 og 200-60 Volt samt en perma
dynamisk Højttaler. I Midten placeres en ECO med
Type 59 Rør, et 0-50 mA-Meter og et Collins-Led.
Foroven: Modtager 0-V-2, ECO-Frekvensmaaler med
Type 57 og en „BCL-Spille“.
OZ2JA (forhen QZ-DR330) arbejder ivrigt med sin
8 Watts Hartley og en 20 m Trediedels-Hertz. Han
har worked 15 Lande, deriblandt SV.
OZ-DR317, 356 og 358 er meget ofte QRV ved
Modtagerne, og de fleste af de 10 Kolding-Medlemmer

Ændringer.
Følgende Amatører har faaet Tilladelse til at benytte
Stationen hele Døgnet: OZ2CX, 3R, 5U, 7AG, 7C,
7EU, 7JC og 8V. Indehaveren af Stationen OZ1S
fører fremtidig Navnet H. J. M. Schrøder.
Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR389 - Frode Jensen, Rewentlowsgade 4,2 tv.,
København V.
OZ-DR390 - Viggo Jakobsen, Østerbro 104, Aalborg.
OZ-DR391 - Chr. A. Jensen, Langs Musikhandel,
Odense.
OZ-DR392 - Vagn Thinggaard, Vimmelskaftet 32,
Rønne.
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1375 - Svend Elvin Andersen, Silkeborg Vandværk,
Silkeborg.
1376 - V. Nielsen, Klejtrup pr. Hobro.
1377 - J. A. Rasmussen, de Mezasvej 26, Aarhus.
1378 - V. Hedegaard, Paa Bjerget 8, København N.
1379 - Aage H. Vilsbøll, Læssøgade 20, Odense.

OZ-DR393 - Ivar Pedersen, Rolighedsgade 23, Rønne.
OZ-DR394 - Gunnar Jensen, Vibberstoft, Hørdum.
OZ-DR395 - Ove Christensen, Langelandsvej 7,4,
København F.
OZ-DR396 - Willy Schwartz, Strandgade 6, Vejle.
OZ-DR397 - Frits Pilegaard, Frederiksgade 15B,1,
Aarhus.
OZ-DR398 - Hans Madsen, Sdr. Lem, pr. Brodal St.
OZ-DR399 - E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens.
OZ-DR400 - K. Dahm, Vesterø Havn, Læsø.
OZ-DR401 - Henry Mattson, c/o A. Christiansen,
Frederiksborgvej 222, København N.
OZ-DR4Q2 - Knud Olesen, Albanitorv 7, Odense.
OZ-DR403 - A. V. Abel, 13. Bataillons 1. Kompagni,
Haderslev.

Atter Medlem.
924 - Axel Petersen, Rugaardsvej, Odense.
Nye Adresser,
151 - Ernst Eliasen (OZ2E), Englandsvej 60,4, Kbh. S.
261 - Erik Frandsen, Tietgensplads 4,2, Aarhus.
561 - Emil C. Petersen, Ordrup Jagtvej 169,
Charlottenlund.
636 - Jørgen Christiansen (OZ7C), Maglekildevej
13,4 th., København V.
688 - Fr. Merwelskemper (OZ8FM), Agtrupvej 40,
Kolding.
728 - Hans Bank Rønne, Stockflethsvej 38,2 th,, Kbh. F.
767 - Johs. Gjerulff (OZ3R), Rathlousgade, Odder.
788 - Knud Valdemar Rasmussen (OZ4F), Sofiegade
11,1, Nykøbing F.
796 - Poul Christoffersen (OZ4U), Jyllandsgade 11,
Horsens.
825 - J. O. Fjellander, Jernbaneallé 41, Taastrup.
851 - Erik Frandsen (OZ11I), Gothersgade 95,1 tv.,
København K.
998 ~ H. A. Danielsen (OZ2PA), Kirkegade 41,1,
Esbjerg.
1098 - W. Berg, Kastrupvej 110, København S.
1268 - John Robert Skånstrøm, Rosenvængets Alle
22,3, København Ø.

Nye Medlemmer.
1337 - E. Steensen-Jacobsen, Spentrup.
1338 - Peter Nygaard Jørgensen, Aastrup Nab, Pejrup.
1339 - Olaf Therkild Johansen, Døckerslundsvej 4,1,
Odense.
1340 - Knud Erik Jensen, Landskronagade 17 A, 1,
København Ø.
1341 - E. V. Andersen, Ryesvej 18, Helsingør.
1342 - Rikard Boemann Rosenkrands, Hollændervej 6,
Kolding.
1343 - Frode Rasmussen, Klebækgaard, Bække.
1344 - Svend Gunner Jacobsen, Slesvigsgade 23,2,
København V.
1345 - V. Jensen, ildbygade 13, St., København N.
1346 - K. Poulsen, Vennemindevej 43,1, tv., Københ. Ø.
1347 - Knud Olesen, Albanitorv 7,2, Odense.
1348 - Carl Poggenborg, Vestergade 12, Rønne.
1349 - Jørn H. Bech, Bredgade 17, Lemvig.
1350 - Kaj Grønbech, Svanelundsvej 2, Hjørring.
1351 - B. Heiborg Sørensen, Banegaardsgade 1, Odder.
1352 - Niels J. Sonne, Smedegade 38, Aakirkeby.
1353 - Aksel Ingemand, Rigensgade 8 B, 2, Københ. K.
1354 - H. P. Hansen, Møllemarksvej 10, Bolbro, Odense.
1355 - R. C. Jensen, Skibhusvej 140, 2. Opg., 1, tv.,
Odense.
1356 - Ørving Jensen, Vestergade 64, Odense.
1357 - H. Lund, Sporemagervej 12,2, tv., Københ. N.
1358 - Børge Nielsen, Hobjerg pr. Helsinge.
1359 - Frede Helsted Jensen, Smørumvej, Maaløv.
1360 - E. Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens.
1361 - J. Broberg Jensen, Æbeløgade 28,3, Københ.Ø.
1362 - Louis Carlsen, Vigerslevvej 58,2, Valby.
1363 - P. O. Knudsen, Møllestræde 3, Hillerød.
1364 - Søren T. Lyngsø, St. Kongensgade 63,1, th.,
København K.
1365 - William Lind, Nørregade 8, Allinge.
1366 - Willy Zachariasen,Jydeholmen 11A, St. Vanløse.
1367 - A. V. Abel, 13. Bataillons 1. Kompagni,
Hadersle'v.
1368 - Erik Tholst, Blegdamsvej 128B.3 tv., Købh. Ø.
1369 - E. Rosenkvist Madsen, Damhusgade 7, Kolding.
1370 - Ib Schnedler-Sørensen, Holck Winterfeldtsalle
11, Hellerup.
1371 - Jørgen Duus, Højgaardsalle 17, Bagsværd.
1372 - Erik Bendtsen, Kjeldsgaardsvej 16,1, Valby.
1373 - Otto Markussen, GI. Kongevej 132, Købh. V.
1374 - Oskar Hansen, Kochsgade 73,1, Odense.

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

Fogedgaard

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes ti! Postvæsenet, og hvis
det ikke hjælper da til Kassereren.
Sekretær: Poul J. Jensen, Veras Allé 16, Vanløse. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
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 12,Nørre
Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934,
Annoncechef: Emil Gyldenkrone, Emil Pipersvej 22, Lyngby
Tlf. Lyngby 21C6. 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 Mandag den 14. Februar.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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