E.D.R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kort
bølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtage
amatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar, kan indbetales paa Girokonto 22116. Første Gang betales tillige
et Indskud paa 3,50 Kr., som bl.a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste
specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postbox
79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Amatørarbejdets vigtigste Side.
ikke længer har store Chancer for at gøre Nyop
dagelser, maa vi dog principielt holde paa, at den
tekniske Side af Sagen vedblivende skal være den
vigtigste. Heri vil Hovedparten af OZ-Amatørerne”
uden Tvivl være enige. Og selv om Amatørernes
tekniske Pionerarbejde maaske tilhører Historien, maa
vi ikke glemme, at det langtfra er en Tilfældighed, at
saa mange af vore dygtigste professionelle Teknikere
er udgaaet fra Amatørernes Rækker.
Altfor mange Amatører dukker pludselig op og ud
viser i et Aar eller to en fabelagtig Aktivitet, De
lever og aander kun for deres Station, som skal være
i Funktion saa mange af Døgnets Timer som muligt.
Men før eller senere er det hele forbi. Man har op
levet Æventyret og er blevet mæt af QSL-Kort og
DX-Forbindelser. Og pludselig findes de paagældende
ikke mere i Amatørernes Rækker. De har søgt andre
Græsgange i deres overfladiske Jagt efter Interesser,
Vi kender alle denne Type og har her ogsaa Aarsagen
til, at flere af vore Købstæder, som i en Aarrække
har været, hvad vi kalder „gode Kortbølgebyer“, en
skønne Dag næppe ejer en ærlig Kortbølgeamatør mere.
Paa Baggrund heraf er det værd at fremhæve, at der
her i Landet stadig findes en hel Del gamle Amatører,
som, skønt de begyndte flere Aar før E.D.R. stiftedes,
stadig er lige interesserede. Hos dem er den tekniske
Side af Sagen bærende, og derfor er Amatør-Radio en
Interesse, der varer hele Livet. For „Døgnfluerne“ der
imod naar en Kortbølgesender aldrig at blive mere end
et Stykke Legetøj. Sidstnævnte Type træner sig ofte
op til at blive særdeles dygtige Operatører, men den
rigtige Amatør opstaar først, naar denne Færdighed
kombineres med teknisk Indsigt.
ti. F.

Her i „OZ“ har vi ved en tidligere Lejlighed be
skæftiget os med det interessante Faktum, at Amatø
rerne i grove Træk kan inddeles i to store Grupper*).
Den ene Amatørtype interesserer sig særlig for at blive
en dygtig Stationsoperatør og komme i Radiokorre
spondance med Kolleger, mens den anden Type mest
gaar op i den tekniske og mekaniske Side af Amatørarbejdet. Mellemformer findes naturligvis ogsaa, men
de virker ikke dominerende i Helhedsbilledet.
At en saadan inddeling ogsaa er aktuel i Udlandet
viser et Par ledende Artikler, som „The Wireless
World“ bragte for et Par Maaneder siden. Det gamle
ansete engelske Tidsskrift gaar her saa vidt, at det
foreslaar en Ændring af Licensbestemmelserne ud fra
den Betragtning, at Kravet om Udførelse af tekniske
Forsøg som Betingelse for Tildeling af Sendetilladelse
ikke længer bør opretholdes. De fleste betragter alle
rede den Del af Bestemmelserne, der omhandler Tek
nikken, som uvæsentlige Formsager, hævdes der.
Bladet slaar til Lyd for, at de engelske Myndigheder
tager Kendsgerningerne ærligt ad notam og fjerner en
Bestemmelse, som intet betyder i Praksis. Kravene
bør mere gaa i Retning af at skabe dygtige StationsOperatører, som ogsaa i givet Fald kan blive meget
nyttige for Landet. „The Wireless World“ lægger slet
ikke Skjul paa, at Forslagene fremsættes i den Hensigt
at forøge Amatørsendingens Popularitet som en „Hobby“,
der fortjener at finde mange flere Dyrkere.
Som det var at vente, har disse Betragtninger ikke
vundet ubetinget Tilslutning i engelske Amatørkredse.
Selv om ogsaa vi foretrækker en ærlig Udformning af
Licensbestemmelserne og er klar over, at Amatørerne
*) »OZ« 9. Aargang Side. 33.

1

Moderne Retningslinier
i Senderkonstruktion.
(Efter „T. & R. Bulletin")*
(Fortsat).

Arbejdsforhold. Kender man den ensrettede Gitterstrøm
og Værdien af Modstanden i Kredsløbet, vil Forspændingen være lig med Produktet af disse 2 Stør
relser. Bruges der desuden Katodespænding, maa mar.
ogsaa tage Hensyn til Anodestrømmen gennem Katodefaldmodstanden.

Andre Maader at frembringe Gitterforspænding paa.

Krystaloscillatoren.

M.H.t. Anvendelse af en særskilt Eliminator til
Gitterforspænding skal det blot bemærkes, at selv de
mere primitive Typer vil gøre god Fyldest, idet der
jo her ikke er Brug for nogen Spændingsregulering.
Katodespændingmetoden
bruges
ogsaa.
Den
bestaar
af en Modstand mellem Glødetraadens Midtpunkt og
Jord. Den maa kunne tage den samlede Gitter- og
Anodestrøm,
og
naar
Anodestrømmen
stiger,
stiger
Forspændingen
ogsaa.
Hvis
Trinet
moduleres,
maa
Modstanden shuntes med en stor Kondensator foruden
den Kondensator, der under alle Omstændigheder er
nødvendig til Passage for de højfrekvente Strømme.
Man opnaar paa denne Maade absolut Sikkerhed mod
Beskadigelse af Røret i Tilfælde af, at Styrespændingen
skulde svigte. Spændingsfaldet over Modstanden maa
trækkes fra Eliminatorens Klemspænding for at faa den
virkelige Anodespænding.
Det mest almindelige Arrangement bestaar af en
Kombination af 2 forskellige Principper, saaledes at
man forener disses bedste Egenskaber, og det gaar ud
paa, at en Eliminator eller et Batteri leverer netop
saa stor Forspænding, at Røret ingen Anodestrøm
tager uden Styrespænding; og den resterende For
spænding leveres saa af Modstande. I en CW-Sender
er det af særlig Vigtighed, at alle de Trin, der kommer
efter det nøglede Trin, har en fast Gitterforspænding
som ovenfor omtalt. I Telefonisenderen, hvor der ingen
Anodespænding er under Lytteperioder, er det en ud
mærket Idé at bruge saa stor en Katodespænding, at
Anodestrømmen derved begrænses til en rimelig Værdi,
og saa tage Forspænding gennem Modstand for Res
tens Vedkommende.
Man bør aldrig tillade Gitterstrømmen at overstige
den af Fabrikanten opgivne Maksimalværdi. Hvis det
er nødvendigt eller ønskeligt at anvende en høj Styre
spænding, bør man forøge Gitterforspændingen til den
højeste Værdi, ved hvilken det er muligt at opnaa
normal Gitterstrøm. Paa denne Maade kan Styre
spændingen væsentligt forøges, uden at det derved
gaar ret meget ud over Rørets Levetid.
Enhver
Gitterforspændingsanordning
eller
Kombina
tion af saadanne kan kontrolleres ved at maale Spæn
dingen fra Glødetraadens Midtpunkt til Gittersiden af
den sidste spændingsdannende Bestanddel i Kredsløbet.
Maalingen maa naturligvis foretages med Anodespæn
ding paa Røret og iøvrigt under ganske normale

Tetroder og Pentoder er ubetinget langt bedre egnede
til CO-Rør end Trioder. Med Hensyn til Valg af
Kredsløb er der 5 Krav, der maa opfyldes, nemlig:
1)
2)
3)
4)

5)

Stort Output paa Grundfrekvensen og 2. Har
moniske.
Det mindst mulige Antal Spoler at vikle og skifte.
Det mindst mulige Antal Betjeningshaandtag.
Den lavest mulige Krystalstrøm. Herved skaane;
Krystallet samtidig med, at den størst mulige
Frekvensstabilitet opnaas.
Lavest mulig Anskaffelsespris i Forbindelse med
bedst mulige Resultater.

6L6G er en meget populær Tetrode til det alminde
lige CO-Trin, idet dette Rør til Fuldkommenhed op
fylder Krav Nr, 1, 3 og 5. Der er kun eet Afstemningshaandtag og kun een Spole at skifte. Tri-tet
Kredsløbet, det almindelige CO-Trins nærmeste Kon
kurrent, har 2 Spoler at udskifte og 2 Afstemningshaandtag. Det skal i denne Forbindelse bemærkes, at
der med en 6L6 i Tri-tet og Afstemning af begge
Kredsene til samme Frekvens er Fare for, at der ved
Anvendelse af 14 og 7 MHz Krystaller gaar for megen
HF-Strøm gennem Krystallet. Dette kan fuldstændig
afhjælpes ved at benytte en 6F6G i Stedet for; men
ved Fordobling vil man da kun opnaa en Brøkdel af
den Energi, en 6L6G her yder.
Det tilraades derfor at bruge en 6L6G med 8-pole:
keramisk Sokkel ved Frekvensfordobling og at udskifte
den med en 6F6G, naar begge Kredse skal arbejde
paa samme Frekvens. Begge Rør passer i samme
Sokkel, og Ledningsføringen skal heller ikke ændres.
Uden Frekvensfordobling vil der paa 7, 3,5 eller 1,7
MHz kunne opnaas et Output paa ca. 15 Watt og ca.
10.—12 Watt med et 14 MHz Krystal. Med et 3,5
MHz Krystal vil Output være ca. 12 Watt paa
MHz og ca. 6—9 Watt paa 14 MHz med et 7 MHz
Krystal.
Selv revnede og medtagne Krystaller arbejder paa
Grundfrekvensen i dette Kredsløb; men for at opnaa
et passende harmonisk. Output kræves der et godt
Krystal. Det maa ikke alene være letsvingende; det
maa kun kunne svinge paa een Frekvens. 14 MHz
Krystaller er gode til ..staraight“ Arbejde, men yder ikke
tilfredsstillende Output paa 28 MHz. De fleste 14 MHz
Krystaller er 4,6 MHz Krystaller, der arbejder paa
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den 3. Harmoniske. I dette Kredsløb synes altsaa 28
MHz Output snarere at være den 6. Harmoniske af
4,6 MHz end den 2. Harmoniske af 14 MHz.
En 6L6 tager 140 mA i ikke-svingende Tilstand.
Naar Krystallet svinger, og Anodekredsen ikke er af
stemt til Resonans, er Anodestrømmen ca. 100 mA.
Ved Resonans paa Grundfrekvensen eller 2. Harmo
niske vil der fremkomme et udpræget Minimum i
Anodestrømmen. 6F6G tager ca. 80 mA i ikke-svingende Tilstand og opfører sig ved Resonans paa samme
Maade som 6L6.
Selv om Tri-tet Kredsløbet er at foretrække, er man
naturligvis ikke tvunget til at benytte det. Spørgsmaalet om, hvilket Kredsløb, der er bedst egnet til
CO-Trin, er maaske mere omdiskuteret end noget andet
Problem vedrørende andre Trin i Senderen.
Buffer-Trin,
Trioder af T20 eller T55-Typen er fortrinlige til
dette Arbejde. Ved de maksimalt tilladelige Arbejdsværdier, 750 Volt og 75 mA, yder en T20 et Output
paa ca. 40 Watt. Paa Frekvenser under 15 MHz,
hvor Tabene i Kredsene kan holdes nede paa rimelige
Værdier, saaledes at alle 40 Watt ubeskaaret kan
komme Udgangstrinet tilgode, vil en T20 kunne ud
styre et anodemoduleret PA-Trin med et Input af
omtrent 500 Watt. Drejer det sig kun om CW, vil
den formentlig kunne udstyre 700 Watt. Det lader sig
ikke gøre at opgive nøjagtige Tal, fordi de forskellige
Sendere afviger betydeligt fra hinanden m.H.t. det
Kvantum Styrespænding, der kræves for at opnaa Ud
styring.
Ved Fordobling fra 14 til 28 MHz vil Virknings
graden i høj Grad afhænge af Styrespænding, Gitterforspænding og L/C-Forholdet i Anodekredsen; men
man vil dog kunne regne med 15 Watts Output, uden
at Pladen bliver rød. Dette Output vil kunne udstyre
et 150 Watts PA-Trin.
Hvor en T20 ikke yder tilstrækkeligt, kan man
bruge en T55. Den ovenfor beskrevne Oscillator er
fuldt ud tilstrækkelig til Udstyring af en T55 ved max.
Input til T55, der da vil kunne præstere et Output
paa 150—170 Watt, hvad der er rigeligt til Udstyring
af et 1 kW PA-Trin. Det er ikke nødvendigt at foretage
Ændringer i Ledningsføringen, naar man skifter fra
T20 til T55, naar man blot har sikret sig, at de paa
gældende Komponenter er i Stand til at staa for de
Spændinger, T55 kræver.
De første 2 Trin alene (Osc. med 6L6 + Forst. med
T20 eller T55) udgør en fortrinlig 2-Trins „All-Band“
Sender og vil være ideel til transportabelt Arbejde.
Paa alle Baand fra 7 til 1,7 MHz er Udstyringen til
strækkelig til Anvendelse af Anodemodulation ved max.

Input. Ved Telefoni paa 14 MHz bør man bruge et
7 MHz Krystal, idet Oscillatorrøret da virker som
kombineret Oscillator og Frekvensfordobler, og paa 14
MHz synes den herved opnaaede Buffervirkning at
være tilstrækkelig til, at Frekvensmodulation næsten
helt kan undgaas.
Frekvensfordoblere.
I et Fordobleitrin frembringes en Outputfrekvens,
der er dobbelt saa høj som Inputfrekvensen, og ved
Arbejde paa de højere Frekvensbaand er det i Rege
len nødvendigt at anvende et eller flere saadanne Trin.
Da Anodekredsen ikke er afstemt til samme Frekvens
som Gitterkredsen, er det ikke nødvendigt at foretage
Stabilisering for at forhindre Selvsvingning. Tværtimod
kan en Frekvensfordoblers Virkningsgrad forbedres
betydeligt ved at indføre Tilbagekobling, og Diagram
met for en saadan regenerativ Fordobler er nøjagtigt
det samme som for en stabiliseret Forstærker. Det
samme Trin kan derfor benyttes til begge Formaal
blot ved at udskifte Anodespolen, idet den regenerative
Virkning ved Fordobling frembringes af Neutrodynkredsløbet.
Naar et Trin arbejder som Fordobler, er dets Virk
ningsgrad langt mindre, end naar det arbejder som
„straight“ Forstærker. Forudsat, at Anodetabet er det
samme i begge Tilfælde, vil dets Output som For
dobler være betydeligt mindre, end naar det arbejder
„straight“. Gitte'rforspændingen bør være flere Gange
højere end for „straight“ Arbejde. L/C-Forholdet bør
have en saa høj Værdi som muligt. Skal et Trin bru
ges til begge Formaal, kan man stabilisere det, og
Neutrodynkondensatoren bør da indstilles saaledes, at
man opnaar det størst mulige Output, uden at der opstaar Selvsvingning.
(Fortsættes).
Oversat af Mogens Kunst.

The Radio Amateur’s Handbook 1939.
1939-Udgaven af A.R.R.L.s berømte Haandbog ligger foran os —
stor og svulmende. Igennem 16 Aar er Bogen blevet stadig udvidet
og forbedret. Med sine 454 Sider (foruden 106 interessante Annonce
sider) virker den helt overvældende paa den danske Amatør, som
ikke er vant til at have saa mange tekniske Oplysninger samlet
paa eet Sted — og for 1,25 Dollar!
Stoffet er inddelt i 20 Kapitler, og det indskrænkes ikke til blot
at behandle Radioteknik teoretisk og praktisk paa alle tænkelige
Omraader. Der er tillige lange Afhandlinger om Elektroteknik,
Maalemetoder og Amatørernes Arbejdsprincipper. Ialt bringes om
kring 815 Illustrationer, 50 Kort og Tabeller foruden en hel Del
nyttige Formler.
Vi kan ikke i nogle faa Linjer give en virkelig Anmeldelse af
dette omfattende Værk, som indeholder over 300.000 Ord. Men
danske Amatører kender jo de ældre Udgaver og ved, at „QST“s
tekniske Stab altid er til at stole paa. 1939-Udgaven er stærkt ud
videt med mange nye Konstruktioner og er naturligvis i enhver
Henseende ført up to date.
OZ7F.
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25 Watts Jævnstrømssender med Klasse B Modulation.
Af H. T. R. Nielsen, OZ9R.

For Amatører paa 220 Volt Jævnstrøm er det alt
overvejende Spørgsmaal altid: Hvorledes skal jeg kon
struere Senderen for at faa de 220 Volt udnyttet bedst
muligt, og hvilke Rør skal anvendes?
I det følgende skal beskrives en Sender, der med 1
Stk. CL4 i PA giver ca. 12-15 Watt Output ved CW,

udvendig paa det minusforbindende Chassis. Da der er
anvendt Parallel-feed i begge Trin, er Spolerne ligeledes
spændingsfri.
ECO-Trinet er ganske normalt, men PA-Trinet afviger
noget fra det normalt anvendte PA-Trin med CL4,
idet Skærmgitter (og eventuelt Fanggitter) er forbundet

mens der ved Telefoni er et Input paa ca. 20-25 Watt.
De moderne Universaludgangsrør egner sig fortræffeligt
til 220 Volt Jævnstrøm, og da Glødestrømsforbruget
under alle Omstændigheder kommer til at andrage 44
Watt (220 Volt og 0,2 Amp.), betaler det sig bedst
at udnytte Glødestrømmen helt ud og bygge Sender
og Modulator som een Enhed med alle Rørenes Glødetraade i Serie.
Senderen er opbygget paa Metalchassis: Bredde 200
mm, Længde 400 mm, Højde 130 mm, og der er -lagt
særlig Vægt paa at gøre Opstillingen saa billig og
effektiv som muligt. Som Følge deraf er der ikke paa
monteret Milliamperemetre, men ved de første Prøver
anbefales det at indskyde et Instrument i de forskellige
Anodeledninger.
Opstillingen er ligeledes yderst berøringssikker, idet
der ikke er ført spændingsførende Dele eller Ledninger

til Pladen, saa Røret arbejder som Triode, hvorved
man opnaar en lettere Modulation, da man ikke skal
modulere særskilt paa Skærmgitteret. Man opnaar end
videre, at Skærmgitteret ikke bliver mere positivt end
Pladen, . saa Skærmgitterstrømmen som Følge deraf
bliver saa stor, at Skærmgitteret rødmer.
Dette ser man i mange Opstillinger med Pentoder.
I saa Fald er der ingen anden Udvej end at sætte
Skærmgitterspændingen ned, men derved synker baade
Input og Output, da Skærmgitteret saa ikke faar sin
normale Spænding. Trioden skal stabiliseres, men man
undgaar alligevel ikke at stabilisere sit PA-Trin, fordi
man bruger Pentode, idet alle Udgangspentoder (fra
regnet ganske enkelte specielle Sendepentoder) skal
stabiliseres. Det kan enhver let overbevise sig om ved
Maaling. (Lyt bare til CW-Stationer med ECO-PA
med Udgangspentode uden Stabilisering). Det berømte
4

er ogsaa langt større end ved f. Eks. Fanggittermodulation, hvor Virkningsgraden højest er 30 % mod
Klasse B Modulationens 70 %.

Skærmgitter er i de moderne Udgangspentoder kun
Accelerationsgitter.
En anden Finesse ved PA-Trinet er Pladekredsen,
der kun er afstemt over den halve Spole; det er af
Hensyn til Drejekondensatorerne, som man saa alle
kan paamontere Chassiset uden at isolere fra. Ved de
første Prøver kan man indsætte et 0-100 mA Instrument
imellem 1500 Ohms Gittermodstand og Minus i PA-

Til Slut skal lige omtales Fremgangsmaaden ved
Stabilisering af PA-Trinet. Styretrinet startes, og Gitter
kredsen paa PA-Trinet sættes i Resonans uden Anode
spænding paa PA. Pick-up Lampen (Pære og Ring)
sættes over Gitterkredsen, og ved Drejning af PAAnodekondensatoren forbi Resonans skal Pick-up Lam
pen lyse klart uden at blinke. Ved samtidig at dreje
lidt frem og tilbage paa Neutrodynkondensatoren findes
Stabiliseringspunktet hurtigt.
Stykliste t
RI: 10.000 Ohm½ W, Siemens.
R2: 5000 Ohm 1 W,
R3: 1500 „ 4 W,
R4: 5000 „ Potentiometer, Dralowid.
R5: 1000 * ½W, Siemens.
R6: 20.000 „ 1 W,
R7: 125 Ohm 1 W,
R8: 300 „ 1/2 W,
R9: 335 „ 20 W,
Cl: 500 pF variabel.
C2-C3: 100 pF variabel.
C4: 250 pF Glimmer, D.K.F.
C5-C8: 5000 pF Glimmer, D.K.F.
C9: 500 pF Glimmer, D.K.F.
CIO: 1000 pF „
Cl 1: 20 pF variabel.
C12: 100 pF „
C13-C14: 5000 pF Glimmer, D.K.F.
C15: 10 μF 25 V Elektrolyt, Siemens.
Cl 6: 2μF 500 V Papir, Siemens eller T.C.C.
C17: 25 μF 25 V Elektrolyt, Siemens.
C18-C21: 250 pF Glimmer, D.K.F.
C22-C23: 0,1 μF 1500 V.
Afbr. 1-2: 2-polet Afbryder.
HF-Dr. 1-2: 2000 μH Drossel, Prahn.
*
HF-Dr. 3-4: 200 Vind. 0,2 Emalje 25 0.
TI: Mikrofontransformator 1:50, Neutrofon.
T2: Push-pull Indg.-Transformator.
T3: Push-pull Udg .-Transformator 4500-2400 Ohm (kan anvendes
P.-p. Udg. til magn. Højttaler) Neutrofon.

Sender og Modulator set fra Bunden.

Trinet. Gitterstrømmen skal være ca. 30-40 MA. hvor
ved Røret faar fra 45-60 Volt negativ Forspænding.
Antennebelastningen indstilles saaledes, at Anodestrøm
men er ca. 110 mA ved CW og 90 mA ved Fone.
I Modulatoren er de forskellige Gitterindgange afblokket for at undgaa Højfrekvens i Forstærkeren.
Mikrofonledning og Gitterledninger til de 3 Forstærker
rør skal selvfølgelig være skærmede, og der skal an
vendes skærmede Tophætter.

Spoler til 7 MHz.
ECO-Gitter: 11 Vind. 0,8 Ø Emalje, Udtag, v. 3. Vind., Vikle
længde 17 mm paa Rørsokkel.
PA-Gitter: 9½ Vind. 0,8 Ø Emalje, 15 mm lang paa Rørsokkel.
PA-Plade: 17 Vind. 1,0 Ø mm Emalje, 75 mm lang paa 60 mm
Ø Rør. Stik ved 9. Vind. fra Pladeenden.
Den sammenbyggede Sender og Modulator.

Spoler til 14 MHz:

Senderen har i det praktiske Arbejde vist sig at
være overordentlig let at have med at gøre; den ar
bejder stabilt, og Modulationen er altid ens, da man
jo ikke skal indstille vanskelige HF-Styrespændinger
o. s. v. som ved f. Eks. Gittermodulation. Effektiviteten

ECO-Gitterspole: Den samme som ved 7 MHz.
PA-Gitter: 5½ Vind. 0,8 Ø Emalje, 10 mm lang paa Rørsokkel.
PA-Plade: 10 Vind. 1,0 Ø mm Emalje, Stik paa Midten.
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men den er samtidig lig 2001 hele Bølgelængder ved
29,985 m eller 10,005 MHz. Hvis nu Forholdene er
saaledes, at to Bølger vil adderes ved 10 MHz, vil de
ogsaa adderes ved 10,005 MHz. Paa den anden Side
vil Bølgerne ved en Frekvens midt imellem de to
ovennævnte modvirke hinanden, saaledes at Resultanten
vil blive mindre end hver af dem. Da man modtager
et vist Frekvensbaand, vil det sige, at nogle Frekvenser
vil blive forstærket og andre dæmpet.

Forvrængning paa korte Bølger.
Delvis elter »Wireless World«.

De korte Bølger frembyder store Muligheder for Af
lytning af Telefonistationer over store Afstande, og selv
om dette i og for sig er interessant nok, har adskillige
sikkert ikke kunnet undgaa at lægge Mærke til, at
flere Faktorer bevirker, at selve det udsendte ikke altid
er lige behageligt at høre paa. Der skal her ikke om
tales primære Aarsager til, at Kvaliteten af det ud
sendte bliver mindre godt, saasom daarlig Modulation
m. v., men derimod sekundære Aarsager, der indvirker
paa Vejen fra Sender til Modtager. Man vil lægge
Mærke til, at Signalstyrken hyppigt varierer uregel
mæssigt, idet der indtræder den saakaldte Fading, som
forekommer i Perioder, der kan variere fra Brøkdele
af et Sekund til flere Minutter. Endvidere bemærker
man, at stærk Fading ofte ledsages af Forvrængning
af det udsendte, saavel af lineær som af ulineær Ka
rakter, der i første Tilfælde opfattes paafaldende som
Klangfarveændring.
For at undersøge, hvorledes denne Forvrængning
opstaar, maa vi følge Bølgerne paa deres Vej fra
Sender til Modtager. Det er velkendt, at de korte
Bølger tilbagekastes fra forskellige Luftlag, og at dette
Forhold betinger Muligheden af Modtagelse over store
Afstande. Disse Luftlag, de saakaldte E- og F-Lag,
opstaar ved ionisation med ultraviolet Lys fra Solen,
hvorved der frembringes frie Elektroner i saa stor
Mængde, at elektromagnetiske Bølger afbøjes ved at
passere Luftlaget. Transmissionen fra en Sender til en
Modtager vil derfor foregaa ad mange forskellige Veje
(Fig. 1). Men da Signalerne dæmpes ved hver Reflektion, vil det i Reglen kun være Signaler ad et Par
forskellige Veje, der er hørbare ved Modtageren.
Imidlertid er dette ogsaa tilstrækkeligt til at fremkalde
de ovenfor beskrevne Virkninger.

Fig. 2.

I det ovenfor angivne Tilfælde vil man faa Frekvensmaxima i Intervaller paa kun 5 kHz. Fig. 2a viser
Frekvenskurven, der opnaas ved Modtagelse uden
Fading, mens 2c og 2d angiver Tilfælde, hvor den
selektive Fading foraarsager en betydelig lineær For
vrængning af Modtagerens Lavfrekvenskarakteristik.
Vi antager nu, at Vejforskellen er 6 km, hvilket er lig
200 hele Bølgelængder ved 10 MHz (30 ,m) eller 201
hele Bølgelængder ved 10,050 MHz (29,85 m). Det er
klart, at en lille Vejforskel giver store Intervaller
mellem Frekvensmaxima, hvilket ikke bevirker For
vrængning af Gengivelsen, men kun en Ændring af
Signalstyrken (Fig. 2b).
Vi har regnet med, at Længden af den Vej, Bølgerne
tilbagelagde, holdt Sig konstant med Tiden, men dette
er langtfra Tilfældet. I Virkeligheden er Ionosfæren
ikke et uforanderligt Medium, tværtimod ændrer La

Fig. 1.

Det vil være af Interesse at undersøge, hvorledes
Signaler, der forløber ad forskellige Transmissionsveje,
kan interferere med hinanden. Lad os antage, at vi
modtager Signaler fra en amerikansk Kortbølgesender
paa en Frekvens af f. Eks. 10 MHz eller Bølgelængde
30 m. Signalerne tilbagelægger en Vej paa ca. 6000
km, og vi modtager dem ad to forskellige Veje med
en indbyrdes Vejforskel paa 60 km. Denne Vejforskel
er lig 2000 hele Bølgelængder ved 30 m eller 10 MHz,
6

En ny Krystaloscillator.

genes Ionisationsgrad sig bestandigt, hvilket bevirker,
at Bølgernes Vejdifferens ogsaa varierer med Tiden.
Naar man gør sig klart, at en Ændring af Vejdifferensen
paa en halv Bølgelængde (i Exemplet 15 m) vil ændre
et Interferensmaximum til et Minimum, er det ikke
underligt, at Signalerne fader paa en ganske tilfældig
Maade, naar de har tilbagelagt Afstande paa flere
Hundrede Tusinde Bølgelængder.

Ved Gennemgang af den nye „Radio Handbook“
(Jones) gaar nedenstaaende Oscillatordiagram igen i
mange Sendere. Det har uden Tvivl sin Berettigelse,
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Fig. 3.

Ved Fadingforekomster, hvor vi har en forholdsvis
lille Vejdifferens og store Interferensmaxima (Fig. 2b),
vil Fadingtiden sædvanligvis være fra et Par Sekunder
til flere Minutter. Denne Art Fading kan i Modtageren
elimineres ved automatisk Fadingkontrol med hurtig
Tidskonstant
(ca.
1
Sek.)*
Lavfrekvenskarakteristiken
vil hæve og sænke sig,men Forvrængning indtræder
ikke.

idet den regenerative Oscillator, som her er vist, kan
bruges saavel til Grundfrekvensen som til de Harmo
niske af Krystalfrekvensen uden dog som Tri-tet at
have 2 Afstemningskredse.
76.

Anderledes er det ved Fading, hvor Vejdifferensen
er stor, og Interferensmaxima ligger tæt ved hinanden.
(Fig. 2c og 2d).Ved laveBølgelængder (under 20m) kan det
dreje sig om nogle faa Hundrede Hertz. Fadingen er her
hurtig (Brøkdele af et Sek.) og bevirker alvorlig For
vrængning,
idet
Lavfrekvenskarakteristiken
fuldstændig
ændres. 1 Undertiden kan det ske, at to Bølger inter
fererer saaledes, at Konturen af den modulerede Bære
bølge brydes. Dette frembringer en Tilstand, der svarer
til Overmodulation af Senderen.

Hf Dr

Modulation med en enkel Tone vil normalt frembringe
en sinusformet Bærebølgekontur, som vist i Fig. 3a.
Naar Bærebølgen dæmpes, vil Konturen ændres, saa
den faar et Udseende som vist i Fig. 3b. Da Lav
frekvensoutput
følger
Konturen
af
den
modulerede
Bærebølge, vil denne Art Fading bevirke, at der ved
Modulation med Tale og Musik frembringes en hel
Række Frekvenser, der ikke fandtes i den oprindelige
Transmission. Der er altsaa her Tale om Forvræng
ning af ulineær Karakter. Endelig kan der optræde
endnu en Art Forvrængning, der skyldes Faseændring
af Bærebølgefrekvenserne i Forhold til Sidefrekvenserne.

Man er heller ikke her som ved Tri-tet nødsaget til
at bruge Pentoder, da Trioden arbejder udmærket her.
Opstillingen rummer i det hele taget mange Mulig
heder, og vi skal senere komme tilbage til den efter
at have gennemprøvet den med europæiske og ameri
kanske Rør — saavel indirekte som direkte opvarmede
Pentoder og Trioder.
Værdien af Cl er begge de viste Diagrammers kri
tiske Punkt, idet Cl regulerer Krystalstrømmen og
Tilbagekoblingsgraden.
OZ9R.

OZ7N.

7

yderligere, at Stabiliseringen lettes, saaledes at Pen
toden maa foretrækkes, hvor det gælder om at slippe
lettest muligt fra Stabiliseringsspørgsmaalet.
Efter alt dette er det kun naturligt, at Pentoderne
har vundet Indpas, idet de paa alle de anførte Punkter
byder mærkbare Fordele, men Ulemperne begynder at
vise sig, naar Rørene skal afgive Energi i større
Maalestok, idet Hovedparten af Energien ofte bliver
hængende inde i Røret, og det er jo ikke det, man
har mest Brug for.
Ved Trioden kræves der en vis Styreenergi, som
omsættes til Varme i Røret, men Anodeenergien kan
ikke slippe andre Steder hen end ud i Anoden og
Anodekredsen, saaledes at Tabene i et Triodetrin
reduceres ved hensigtsmæssig Tilpasning af Anode
spænding og Anodebelastning. Pentoderne kræver
ganske vist mindre Styreenergi, men til Gengæld for
deler Anodeenergien sig mellem Anode og Accelera
tionsgitter, saaledes at dette sidste let overbelastes og
bliver glødende, og saa er Røret godt paa Vej til
Hades, der som bekendt er de dødes Rige.
Uheldigvis stiller det sig yderligere saaledes, at desto
mere Anodestrømmen „dykker“ ved Afstemning, desto
mere tvinges Elektronstrømmen over til Accelerations
gitteret, og paa samme Maade gaar det ved stigende
Udstyring, saaledes at Anodeenergien, i Stedet for at
komme ud som Nytteenergi i Anodekredsen, tvinges
ind i Røret, hvor den omsættes til Varme, saaledes at
Accelerationsgitter og Anode tilsidst gløder uden at
kunne slippe af med Energien, hvorpaa Røret brænder
sammen.
Skal man sammenfatte dette, maa det vel nærmest
blive derhen, at Pentoder skal være rigeligt dimensio
nerede saavel i Anode som i Accelerations- (Skærm-)
Gitter, og at de ikke bør arbejde med Top-Belastning,
samt at man maa finde sig i en forholdsvis moderat
Virkningsgrad, men naar disse Betingelser er opfyldt,
er Pentoderne til Gengæld overordentlig bekvemme at
have med at gøre, hvorfor Pentoderørene i Øjeblikket
er at foretrække i alle en SendersTrin bortset fra det sidste.
Forlanger man kun moderat Virkningsgrad af det
sidste Trin, hvilket er bestemmende for hele Opstil
lingens Virkningsgrad og Ydeevne, er Pentoderne og
saa meget bekvemme at anvende her, ikke mindst til
fanggittermoduleret Telefoni, men den Amatør, der
virkelig behersker sin Teknik, kan utvivlsomt faa langt
mere ud af sit Udgangstrin ved at anvende moderne
Trioder, omend han naturligvis maa gøre en Del mere
ud af Stabiliseringen og anvende lidt mere Styreenergi,
men der er noget vist tilfredsstillende ved at faa 100
Watt ud af Trioder med 25 Watt Anodetab fremfor
at faa 25 Watt ud af Pentoder med 100 Watt Anode
tab, omend det sidste selvfølgelig er det letteste.

Trioder elfer Pentoder i Sendere?
Af Ingeniør, cand. polyt. Kj. Prytr*).

I Amatørsendere og Amatøropstillinger i det hele
taget har Pentoderne i de senere Aar vundet en stedse
stigende Udbredelse, idet disse Rør byder adskillige
Fordele fremfor Trioderne, men man synes nu at kunne
spore et Omslag i Stemningen, idet Trioderne i den
allersidste Tid atter er ved at vinde en Del af det
tabte Terræn tilbage, ikke mindst hvor Kravet om
Anlæggets Virkningsgrad spiller en Rolle. Omend dette
naturligvis i nogen Grad maa antages at hænge sam
men med Modespørgsmaal og tilfældige gode Resul
tater i enkelte Opstillinger, er det dog ikke udelukket,
at der kan ligge haandgribelige Realiteter bagved, saa
ledes at Trioderne til visse Formaal maa anerkendes
at være Pentoderne overlegne.
Pentoden — og de dermed ligestillede Tetroder,
„beam tubes“ m. v. — afviger fra Trioden derved, at
den indeholder et positivt Accelerationsgitter (Skærm
gitter) mellem Styregitteret og Anoden, saaledes at
Anodens Funktion kun bliver at tage imod Elektron
strømmen, medens Accelerationsgitteret udelukkende
skal hale Elektronerne gennem Røret og Styregitteret
udelukkende regulere Strømgennemgangen. Ved Tri
oden maa enten Anoden eller Styregitteret virke som
Accelerator paa Elektronstrømmen, hvilket er ensbe
tydende med enten en daarlig Udnyttelse af Anode
spændingen eller et forøget Krav til Styre-Energi.
Allerede heraf fremgaar, at i Trin, hvor der ikke er
rigeligt med Styreenergi, er Pentoderne at foretrække,
idet de kræver den mindste Styreenergi, altsaa, navnlig
til Krystaloscillatorer, hvor Krystallet skal have mindst
muligt at trække paa, og til elektronkoblede Styre
sendere, hvor Frekvensen staar mere konstant, desto
mindre Svingningskredsen belastes med Gitterstrøm,
Anodemodstand etc., i hvilken Sammenhæng det dog
ikke maa forglemmes, at Tabene i selve Styrekredsen
forlods skal være bragt ned under Rørtabene, da det
ellers er temmelig unyttigt at reducere disse sidste.
Endvidere viser det sig, at Pentoderne for samme
Overstyring arbejder med større Forvrængning end
Trioderne, hvoraf følger at Pentoderne er at foretrække
til Frekvensfordobling, (Tripling o.s.v.) idet Fordob
lingen m.v. er betinget af den Forvrængning i Røret,
ved hvilken de harmoniske Frekvenser dannes.
I Buffertrin, der navnlig skal adskille Styresenderen
fra Kraftforstærkeren, er det formaaistjenligt at anvende
Rør, hvis Kapacitet mellem Indgangskreds og Udgangs
kreds, altsaa mellem Styregitter og Anode, er saa lav
som muligt, og ogsaa her kommer Pentoden ind som
Nummer 1, idet Accelerationsgitteret virker stærkt
skærmende mellem disse Elektroder. Dette bevirker
*) Firma Prytz & Berthelsen, SONOFON Radiofabrik.
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Monitor-Tips»
Af Børge Nielsen, OZ2PX.

En Frekvensmaaler/Monitor, som bør findes paa
enhver Amatørstation, kan med Fordel indbygges i
Modtageren. Herved undgaar man den ekstra Enhed
med diverse Tilledninger. Monitoren drives fra Mod
tagerens Spændingskilde. Grundbølgen kan passende
være 1,7 MHz.

Angaaende Betjeningen af Frekvensmaaler/Monitor
henvises til tidligere Artikler om dette Emne her i
Bladet.

LA5O død,

En af mange danske Amatører kendt norsk Kollega,
LA50 ved Tønsberg, er kort før Jul pludselig afgaaet
ved Døden. LA5O var en af de norske Amatører, vi
hørte oftest her i Danmark. Han arbejdede mest paa
3,5 MHz med Telefoni.
LA5O hørte til den Type Amatører, man hurtigt
bliver Ven med. Havde man talt med ham et Par
Gange, var man dus. Nu skal vi ikke mere høre hans
smukke norske Stemme. Vi vil savne den og længe
bevare Mindet om LA50.
OZ3U.

Monitoren maa helst kunne bringes ind og ud af
Sving, enten ved en Afbryder eller bedre ved et
Potentiometer P til SG-Spændingen. Hermed kan
Svingningernes Styrke fuldstændig kontrolleres. Kalibre
ringen maa saa foretages ved en bestemt Spænding.
Spændingsvariationen har dog kun ringe Indflydelse
paa Frekvensen. Mogtagerens Udgangsrør benyttes
tillige til Forstærkning af Monitorsignalet.
Som det ses af Diagrammet, vil et Signal fra Moni
toren altid blive forstærket af Udgangsrøret, uanset
Volumenkontrollens Stilling. Ved Sending kan man
dreje ned for V, saa man kun hører sit eget Signal
fra Monitoren.
Benytter man BK (anbefales stærkt!), kan man undgaa Klik ved at lade et Relæ kortslutte V, naar
Nøglen nedtrykkes. Det maa ogsaa tilraades at have
et Relæ til Kortslutning af Modtagerens Indgangskreds.
Hvis Nøglefiltret er effektivt, og Modtageren iøvrigt
er fjernet lidt fra Senderen, kan Relæerne undværes,
uden at Klikkene bliver særlig generende.

DR-RUBRIKKEN
Redigeret af OZ-DR152

Da der sikkert blandt DR-Amatørerne er adskillige
QSL-Samlere, skal jeg her give nogle Oplysninger,
der har Interesse i den Forbindelse. De er alle samlet
fra „CQ“ for Januar 1939.
FET1 er en national-spansk Sender, der benytter
Frekvensen 7006 kHz. Den sender Svarkort til enhver,
der sender QSL til Adrs.: Nationalspanischer KWSender FETl, Valladolid, National-Spanien. G3JX
lover Svar til alle, der sender DR-Rapporter til Adrs.:
43, Station Road, Harpenden, Herts. Der benyttes
Frekvenserne: 7179, 14358 og 28716 kHz.
PJC2 er en Sender paa Øen Curacao (Vestindien).
Den høres næsten hver Aften mellem Kl. 20,00 og
24,00 DNT paa Frekvensen 9395 kHz. QSL skal
sendes til: Curacao Radio Club, Willemstad, Curacao.
HC2JSB høres omkring Kl. 17,00 DNT paa Frekvensen

7854 kHz. QSL til: P. O. Box 805, Guayaquil, Ecua
dor. Pausesignalet er en Gong-Gong.
DR-Testen: Først Resultatet. 1. Præmien tilfaldt
DR-482, Frode Rasmussen, Klæbækgaard, Bække, Jyl.
2. Præmien tilfalder DR-483, Preben Schumacker,
Estersvej 22 A, Hellerup. Præmierne vil blive tilsendt
som Gavekort.
Det andet Resultat var: 4 Rapporter. Det maa siges
at være et „fint“ Resultat. Hermed vil jeg gerne takke
OZ1S, OZ3U og OZ2Q for deres Interesse og Med
virken ved Udsendelserne. Det har sikkert ikke været
morsomt at skulle tidligt op og ind i iskolde Lokaler
for at sende 1. og 2. Juledag. Jeg haaber ikke, de tager
sig Resultatet alt for nær.
Hvis De har en Modtager, der kan tage Omraadet
7—10 m, kan De faa en Oplevelse ved at lytte flittigt
derpaa. Man kan for Tiden høre de amerikanske
Politibiler og andre interessante Stationer paa dette
„korte“ Omraade.
Der er en Del DR-Amatører ude i Landet, som har
skrevet til mig. Disse Breve har glædet mig meget,
og jeg haaber, mine Svar har været tilfredsstillende.
Der bliver ikke flere DR-Aftener i København. De,
der har været der, og dem, der vilde være kommet,
bedes besøge mig privat i Stedet. Jeg skal love, at de
ikke skal komme til at fryse her.

Brevkasse.
Spørgsmaal: Er det korrekt at sige, at Modulationsprocenten er Forholdet mellem den modulerede og den
umodulerede Bærebølges Spændinger?
Svar: Nej. Det er ikke Forholdet mellem de to
Spændinger, men Forholdet mellem Differencen mellem
de to til en af dem.
Effektiv Modulation i % er = (100 X d) - Ec.
Her er d Differencen, og Ec er Bærebølgens Amplitude
under Forudsætning af, at der benyttes en enkelt ren
Tone til Modulationen.
Spørgsmaal: Er det rigtigt, at der skal mindre Kapa
citet til at bringe Brum ned til en bestemt Størrelse
ved Dobbeltensretning end ved Enkeltensretning?
Svar: Ja, da Reaktansen af en Kapacitet er omvendt
proportional med Frekvensen, og en Dobbeltensretter
fordobler denne, vil Reaktansen blive den halve og
vil derfor almindeligvis beskrives som dobbelt saa
OZ-DR152.
effektiv.

Meddelelse fra T. R.
Da Bestyrelsen har meddelt mig, at den ikke mener
at kunne forsvare overfor Medlerrmerne at lønne mig
som teknisk Redaktør, saaledes som det tekniske Stof
er blevet bragt i de sidste 3 Numre af „OZ“, og jeg
ikke agter at ændre noget paa Stoffets Form, fratræder
jeg Dags Dato Posten som teknisk Redaktør.
Jeg haaber, at dette maa være til Gavn for „OZ“
og anfører, at Indlæg og Diskussion Sagen vedrørende
kun vil være Tidsspilde for alle Parter.

Om Maaling af Kapacitet.
I et amerikansk Radio-Serviceblad har jeg fundet en
nem Formel til Bestemmelse af en Kapacitet. Med et
AC-Voltmeter maales Spændingen E. Ved derefter at
indskyde den ukendte Kapacitet Cx i Serie med
Instrumentet faas Spændingen V. Derefter kan Cx
bestemmes af:

R er Instrumentets Modstand og kan altid faaes op
givet af Firmaet, der har fremstillet det.
En anden Metode er den at benytte en Maalespænding paa 3,19 Volt (AC). I Serie med den ukendte
Kapacitet lægges et Milliamperemeter med lav Mod
stand. Aflæsningen i mA vil da svare til Aflæsning i
μF. 2 mA = 2 μF o.s.v.
Er det ikke særlig store Kapaciteter, der skal maales,
kan man benytte en Spænding paa 31,9 Volt. 1 mA
vil da være lig 0,1μF. Til ganske smaa Kapaciteterunder ca. 0,01 μF kommer dog kun en Maalebro i
Betragtning, og det er forbavsende, at den ikke bliver
brugt meget mere, end den gør. Jeg har det Indtryk,
at det er Justeringen, der menes at være for svær.
Det er den imidlertid ikke; den kan foretages som en
almindelig Modstandsmaaling, men jeg skal senere vise,
hvordan den foretages.

Lyngby, den 26. December 1938.

Mogens Bang, OZ7WB.

Det er med Beklagelse, vi ser denne Udvikling af
Sagen. Til Læsernes Orientering vil vi gerne anføre,
at Samarbejdet mellem de to Redaktører har været
harmonisk og godt, saaledes at Aarsagen til dets Op
hør maa søges paa andre Omraader.
At det var en meget ubehagelig Situation at staa
uden teknisk Stof, faa Dage før det skulde afleveres
paa Trykkeriet, vil Læserne sikkert nemt forstaa. Vi
finder derfor Anledning til at takke vore mange ud
mærkede Medarbejdere, som i Løbet af faa Dage skrev
gode tekniske Artikler, saaledes at det trods alt blev
muligt at udsende dette Nummer rettidigt.
Red.
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eventuelt Søndag Formiddag inden Kl. 10? Jeg tror,
at
mange af Amatørerne vilde være taknemmelige for
En af Landets ældste Specialforretninger i Løsdele,
dette,
og megen unødig Tidsspilde for P. og T. samt
Radiolageret, Landemærket 29, København, som i Foraaret 1938 likviderede, er i Efteraaret overtaget af et Amatørerne kunde undgaas.
Der er sikkert ikke mange BCL i Gang paa de Tider
Par unge Radiofolk, som i de sidste Maaneder har
af
Døgnet. Som Forholdene er i Øjeblikket, er der
gjort et stort Arbejde for at bringe Forretningen frem
ikke
megen Fordel ved at have Døgndriftstilladelse,
blandt de førende i Branchen.
naar
man
bor i større Ejendomme med mange ældre
Vor Medarbejder havde forleden Lejlighed til at se
„BCL-Spiller“.
paa Radiolagerets righoldige Udvalg af kendte Mærke
Et andet Punkt, som P. og T. burde tage op til
artikler, som vil kunne friste de mange Selvbyggere,'
Overvejelse,
er Benyttelsen af Modtagere med Til
der i denne Forretning kan være sikker paa at møde
bagekobling
paa
Antennen, idet disse i det store og
den rette Service. Ikke alene indenbys Amatører har
hele
laver
flere
Forstyrrelser
end Amatørsenderne. Der
Interesse for Radiolageret, men ogsaa mange E.D.R.Medlemmer i Provinsen har her fundet et fordelagtigt gaar ikke en Dag, uden at jeg hører Klager over, at
Lytterne faar deres Radioavis spoleret af Hyleri, og i
Indkøbssted.
mange Tilfælde er disse gamle Modtagere ogsaa fulde
af Modulationsbrummen, som ved overdreven Brug af
Tilbagekoblingen bliver sendt ud til alle Naboerne.
Korrespondance.
Jeg har f. Eks. modtaget flere Klager fra Lytterne
i den Ejendom, hvor jeg bor, over kraftig Brummen i
3,5 MHz Telefonien,
Modtagerne, fordi Lytterne troede, at det stammede
Det har i den senere Tid været rent galt med Tele
fra
min Sender.
OZ7SN.
fonien paa 80 m Baandet, navnlig i København. Kva
liteten er fra de fleste Stationer elendig, og Sproget,
E.D.R. har flere Gange forsøgt at faa de forældede
der tales, er slet ikke Amatørerne værdigt.
Der har før været talt og diskuteret om dette Emne, Modtagere undtaget fra de bekendte „Fredningsbestem
og jeg skal kun gentage, særlig fil de nye Amatører: melser“, og Foreningen lader ikke denne betydnings
Skal De i Gang med Fone, da sørg for, at den er fulde Sag hvile, før et positivt Resultat er naaet.
Forbudet mod Sending i Radiofonitiden skyldes jo
ordentlig. Vent hellere en Tid, til De er helt sikker
paa, at Telefonien er o. k., end bare at sende løs med Hensynet til de mange uselektive Modtagere, og Døgndriftstilladelserne gives under Forudsætning af, at Ama
en daarlig Kvalitet. Og husk nu, da mange Radiofoni
modtagere har Kortbølgeomraade, at et stort Publikum tørerne ikke forstyrrer Lytterne. Herved er opstaaet
den i Øjeblikket eksisterende paradoksale Situation, at
kan høre, hvad der siges.
de
Amatører, som allermest trænger til DøgndriftstilTænk Dem om to Gange, før De taler i Mikro
fonen. Det er sikkert ikke mange, der er interesseret ladelsen, ikke kan udnytte den, medens den meget let
i at faa at vide, at Deres Kone staar i Køkkenet og erhverves af de Amatører, som overhovedet ikke har
Red.
vaskei sig eller andre lignende private Sager, som man Brug for den!
udgyder alt for ofte og altfor meget. Læg Dem dette
Esperanto — Verdens letteste Sprog. Sproget for
bag Øret og husk det, naar De næste Gang skal sende
Kortbølge-Amatører.
Telefoni.
OZ3U.
BCL-QRM.
Fra Tid til anden har „OZ“ bragt Indlæg om
Der er mange Amatører her i København, som er Esperanto, det internationale Verdenssprog, skabt i
næsten helt afskaaret fra at benytte Senderen i BCL- 1887 af det polske Sproggeni, Dr. Zamenhof. Et Sprog,
Tiden, selv om de har Døgndriftstilladelse. Det viser som nu bag sig har en verdensomspændende Bevægelse,
sig altid, naar der optræder Forstyrrelser hos BCL, og som ogsaa vinder en stigende Udbredelse blandt
at det er en gammel Detektormodtager, der benyttes. Kortbølgeamatører. Selvfølgelig er et saadant inter
Som Regel kan disse Forstyrrelser fjernes ved at sætte nationalt Sprog paa sin Plads overalt, hvor der arbejdes
en Bølgefælde paa det paagældende Apparat, men der paa international Basis.
Esperanto er let og enkelt, logisk opbygget med 16
kan dog være Tilfælde, der er noget vanskeligere at
grammatiske Regler — uden Undtagelser! — et Glosehave med at gøre.
Kunde E.D.R. ikke forsøge at forhandle med Post- forraad i Tilknytning til de europæiske Kultursprog og
og Telegrafvæsenet om en Ordning, saaledes at der i Besiddelse af et System af For- og Efterstavelser,
ikke kunde stilles Krav fra BCL med ældre Apparater der muliggør Orddannelse i saa stort Omfang, at
om forstyrrelsesfri Modtagning i Tiden efter Kl. 22 og Sproget kan udtrykke Tankens fineste Nuance.

Branche-Nyt.
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Da Esperanto ikke har Tilknytning til nogen be
stemt Nation, har det Muligheden for at vinde Ud
bredelse i alle Lande, hvilket ogsaa forlængst er sket.
Esperanto lyder klangfuldt og smukt. Japanere og
Kinesere lærer langt lettere Esperanto end Engelsk ell.
Tysk, paastaar de. Og Sproget er levende: I For
bindelse med Bevægelsens Verdenskongres hver Som
mer afholdes et Sommer-Universitet, hvor det inter
nationale Sprog-Akademi træder sammen for at be
stemme nye Ord til Sproget. Enhver ny Opfindelse
sætter saaledes straks sit Spor i Esperanto som i de
nationale Sprog.
Verdens-Esperanto-Forbundet har Afdelinger i alle
Lande, og i de større Byer findes Esperanto-Konsuler,
hvortil enhver Esperantist kan henvende sig mundtlig
eller skriftligt og faa enhver Oplysning og Vejledning.
Indenfor en Mængde Fag findes der Verdensforbund,
som arbejder ved Hjælp af Esperanto, og ca. 125 fag
lige, politiske og religiøse Blade og Tidsskrifter ud
kommer paa Sproget.
Her i Danmark er vi kommet lidt bagefter med
Udbredelsen af Esperanto. Mens Esperanto i en Række
offentlige Forhold (f. Eks. Skoler, Radio, Turisme,
Toldvæsen, Militær o. 1.) længe har været udbredt og
anvendt i Lande som Frankrig, Holland, Italien, Eng
land, Japan, Rusland, Kina, Brasilien m. m. fl. er der
først i de senere Aar kommet rigtig Fart i den danske
Bevægelse. — Sidste Vinter lærte 3000 Mennesker
Sproget, et anseeligt Antal, og der regnes nu med
20.000 Esperantister i Danmark.
I Foraaret indførte Undervisningsministeriet Esperanto
i Aften- og Ungdomsskolernes Fag-Række, saaledes at
der nu faas Statstilskud til Esperanto-Kursus. Derefter
har Tilgangen til Kursus været stor i Vinter, og man
regner med mindst 5000 nye Deltagere.
I de senere Aar har Bevægelsen ogsaa vundet en
betydelig offentlig Anerkendelse ved Pressens velvillige
og stadige Omtale Landet over. Udenrigsministeriet
har udgivet Danmarksfilmen med Esperanto-Tekst.
Turistforeningen har udsendt en Række lokale og LandsTuristbrochurer paa Sproget og udgivet forskellige
Films med Esperanto-Tekst.
Til Varetagelse af det efterhaanden omfattende Pro
paganda-, Agitations- og Undervisningsarbejde har
Esperanto-Organisationerne valgt undertegnede som
Undervisningsleder, og herfra gives gerne alle Oplys
ninger om Kursus, Læreranvisning, Tilskud m. v.
Rich. G. Nielsen,
Jernbanegade 22, Nykøbing F.

At der blandt Kortbølgeamatører er Interesse for
Esperanto har vi erfaret ved flere Lejligheder, og dette
praktiske og let lærte Sprog er som skabt til vort
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Brug, Vi hører gerne fra Læserne, hvor stor Lyst de
har til at give sig i Lag med saadanne Sprogstudier.
Skulde det vise sig, at der er stor Tilslutning, er
det muligt, at vi her i Bladet kan afse en Spalte hver
Maaned til en lille Lektion i Esperanto, saaledes at
det tilsammen udgør et helt Kursus, Undervisnings
leder Richard G. Nielsen har af Interesse for Sagen
stillet sig gratis til Raadighed for E.D.R. Da Esperanto
udtales, som det skrives, er det velegnet til „Korres
Red.
pondance-Undervisning“.

For 10 Aar siden.
Januar 1929.
„Ugens Radio“ d. 1: Ifølge D.A.S.D.s Bestemmelser
maa ingen tysk Amatør efter 1. Januar sende_ med
uensrettet Vekselstrøm, og det vilde være ønskeligt,
om alle andre Lande vilde opretholde et saadant For
bud. — Nu ved Aarsskiftet er de nye Prefixes traadt
i Kraft, og det betyder, at danske Amatører skifter
fra ED til OZ.
11/ : Generaldirektoratet har udsendt de nye Licens
1
bestemmelser med de meget diskuterede WashingtonAmatørbaand. Anvendelse af „Spacing Wave“, raa
AC eller daarlig RAC forbydes. Ved Overgangen til
de nye Prefixes kan Amatørerne, hvis det ønskes, faa
helt nye og kortere Kaldesignaler. E.D.R. anbefaler
dette, og mange Amatører gennemfører det. (ED7AB
skiftede til OZ1D, ED7VA til OZ7T o.s.v.).
18/ : „Radio Magasinet“ vil fremtidig bringe en Side'
1
med teknisk Kortbølgestof, mens Siden i „Ugens Radio“'
forbeholdes Foreningsmeddelelser fra E.D.R. — Radio
telegrafisten paa S/S „Lituania“ OIK beskriver Kort
bølgesenderen, der er en Hartley med induktivt koblet
Antennekreds. Han fortæller, at der i Aarenes Løb
har været mange forskellige „Gnister“ paa OIK. Selv
„Ugens Radio“s Chefredaktør, Mr. „Ole“ (nuværende
OZ5ED/70, „Radio Ekko“) har i sine unge Dage
klemtet med OIK’s tunge Marconinøgle.
23/
1 Den hollandske Amatørorganisation slaar til
Lyd for, at de nye 80 og 160 m Baand hovedsagelig
bruges til Telefoni, mens 20 og 40 m bruges til DX
og kun undtagelsesvis belastes med Telefoni. OZ7WH
og OZ7PP har været i Malmø i Julen og besøgt de
derværende 4 Amatører. De bringer Tips med hjem
angaaende Spoleforme, idet Svenskerne har vist dem,
at Lampesokler er praktiske at vikle Spoler paa. OZ7T
er blevet hørt i England paa 10 m. Senderen erTPTG
med 20 Watt Input. For at faa en „1929-Tone“ er
7T blevet nødt til at gaa bort fra AC paa Glødetraaden. I Stedet anvendes en Akkumulator, som holdes,
konstant opladet af en elektrolytisk Ensretter.
4/

Stationsbetjening.
Af J. Steffensen, OZ2Q.
{Foredrag holdt i E.D.R.s københavnske Afdeling den 12/l2 1938).

I det følgende skal jeg forsøge at fortælle lidt om
den Maade, Senderamatører betjener deres Stationer
paa, samt min personlige Mening om, hvorledes de
burde betjene dem. Jeg bygger hovedsagelig paa egne,
praktiske Erfaringer, og jeg kommer ikke ind paa den
tekniske Side af Sagen, der nok kunde danne Grundlag
for mange Foredrag. Til Indledning vil jeg gerne
præcisere, at mine Betragtninger kun vedrører lokale
Forbindelser (herunder Europa), idet Forholdene ved
DX-Arbejde kræver en særlig Betjeningsteknik.
Jeg har hidtil kun arbejdet med CW, og jeg skal
derfor afholde mig fra en Drøftelse af de gængse For
mer for Fone-QSO’er — det overlader jeg til andre,
hvis der da er nogen, der tør! Da jeg saa godt som
udelukkende arbejder paa 3,5 MHz, har jeg rig Lejlig
hed til at lære danske CW-Amatører, og da i Sær
deleshed danske Begyndere, at kende gennem Æteren,
og lad mig sige det med det samme: de danske Be
gyndere har jeg haft mange fornøjelige QSO'er med.
At det gaar lidt smaat med Morsningen i Begyndelsen,
det ligger jo i Sagens Natur, og jeg fordømmer aldrig
en Amatør, fordi han ikke kan klare mere end de 40
Tegn pr. Minut.
Derimod har det ved nogle Lejligheder forbavset
mig at træffe licenserede danske Amatører, der tilsyne
ladende ikke engang kunde klare 30 Tegn pr. Minut,
selv naar der ikke var QRM. Nu er jeg nok klar
over, at der kan være Tale om Nøglefeber, samt at
det er meget forskelligt, hvad „i P. 6 T. ansatte, tele
grafkyndige Tjenestemænd“ kræver af Amatører, der
indstiller sig til Morseprøve hos dem, men tilbage
bliver alligevel en vis ubehagelig Fornemmelse af, at
maaske ikke alle E.D.R.s Morseattester er helt i Over
ensstemmelse med de Regler, som E.D.R. har faaet
godkendt hos P. & T. Vi maa passe paa ikke at skuffe
den Tillid, der her er vist E.D.R.!
For nu at komme igang med det egentlige Emne,
saa vil vi begynde med Udgangspunktet for enhver
QSO, nemlig et CQ-Opkald. Allerførst kommer i Reg
len Indledningstegnet (—.—.—), men da man jo kun
kan indlede et Opkald een Gang, kan jeg ikke forstaa,
hvorfor nogle Amatører sender ct 10, 20 eller endog
endnu flere Gange efter hinanden, inden de begynder
paa det egentlige Opkald. Saa kommer vi til selve
CQ’en! Herom er der skrevet saa meget, at man
skulde mene det overflødigt at tage Spørgsmaalet op
igen, men ikke desto mindre kan man den Dag i Dag
høre Amatører sende et Utal af CQ’er, inden de giver
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deres eget Kaldesignal (den hjemlige Rekord er vist
paa henimod 100!).
Næsten lige saa irriterende er det, hvis en Station
nok indskyder sit Kaldesignal hyppigt, men alligevel
bliver ved med at kalde CQ i 4-5 Minutter eller mere.
Hvad skal det dog gøre godt for? Enhver Amatør
kan dog sagtens dreje Baandet igennem paa Modtage
ren paa1½—2 Minutter. CQ’er af længere Varighed
er derfor kun til Ærgrelse for alle Mennesker, deri
blandt for den, der kalder, idet de fleste Amatører
taber Taalmodigheden, naar de i flere Minutter har
hørt paa en CQ, og opsøger en anden Station. Hvor
efter „CQ-Svinet“, som Svenskerne kalder ham, be
gynder paa en endnu længere CQ end den første og
beklager sig over, at „Senderen ikke gaar ordentligt
ud i Aften“!
Jeg kan i denne Forbindelse anføre en lille spøge
fuld Oplevelse, som jeg selv har haft. En af mine
hollandske Venner er ogsaa herhjemme bekendt for
sine lange CQ’er (5 Minutter, dog med hyppig Ind
skydelse af eget Kaldesignal og med perfekt Morse),
og jeg har flere Gange foreholdt ham det formaalsløse
heri. Da jeg for 11/2 Aar siden var paa Besøg hos
ham, sagde jeg det igen direkte til ham, og han lod
til at forstaa det.
Noget senere kørte vi 3,5 MHz Baandet igennem
for at finde en Station at kalde, og vi fandt ogsaa
hurtigt en, der kaldte CQ. Nu vilde Skæbnen,
at det tegnede til at blive en lang CQ, og at min
PA-Ven meget hurtigt blev træt af CQ’en og vilde
opsøge en anden Station. Men det fik han sandelig
ikke Lov til: „Næ, min Ven, nu skal du tvinges til at
høre en CQ til Ende af den Slags, du selv plejer at
lave, og som vi andre maa finde os i!“ Han sad som
paa Naale i de 3 Minutter, det varede, inden CQ’en
var forbi, og skyndte sig at dreje væk fra Stationen!
(Desværre er hans egne CQ’er stadig saa lange som
nogensinde).
Der er forresten nogle Amatører, der ikke engang
naar saa langt i CQ-Opkaldet som til deres eget
Kaldesignal, idet de pludselig opdager, at Senderen er
skidt afstemt, hvorefter de stemmer energisk af og be
gynder paa CQ’en igen — paa en anden Frekvens.
Saa kan vi andre, der havde stillet ind paa den op
rindelige Frekvens, have det saa rart! Det maa være
en første Betingelse for ethvert Opkald, at Ens Sender
er stabil og i Orden og korrekt afstemt.
For nu at komme videre i Opkaldet, saa har vi det
lille Ord „de“. Dette Ord sendes dobbelt af mange
Mennesker, og heller ikke det kan jeg forstaa. Ordet
er da ikke væsentligt for Forstaaelsen af et Opkald.
Hører jeg noget med CQ og noget med SM8QQ, saa
er der stor Sandsynlighed for, at det er SM8QQ, der

kalder CQ, og ikke omvendt, selv om jeg ikke har
hørt selve Ordet „de“. Og hører jeg i Modtageren
mit eget Kaldesignal i Forbindelse med et andet, er
det næppe mig selv, jeg hører. Hører man endelig
to fremmede Kaldesignaler udsendt fra samme fremmede
Station, kan man i 99 ud af 100 Tilfælde slutte sig
til, hvilken af de to det er, man hører.
Sit eget Kaldesignal skal man selvfølgelig sende kor
rekt og med rigtige Ophold mellem Gentagelserne,
saaledes at f. Eks. Kaldesignalet OZ6X ikke af mindre
rutinerede Amatører læses som OZ6TU eller OZ6XO.
Der er sikkert forgæves skrevet mange QSL-Kort ud
til forkerte Kaldesignaler, fordi Folk sløser med deres
egne Kaldesignaler.

gamle, de allervenligste Hilsener, Farvel og Godnat.
Farvel“.
OZ7T og andre har ved tidligere Lejligheder frem
draget dette Forhold, men ikke destomindre kan man
daglig høre QSO’er med lige saa lidt Indhold. Den
Slags Opkald for at sige QRU gør mig altid gal i
Hovedet, særlig hvis det hele kommer allerede i første
Omgang, inden man selv har faaet sagt et Ord! Dog
maa man til en vis Grad undskylde Begyndere, der
endnu ikke har fundet deres Form og ikke ved, hvad
de skal sige. Men blandt ældre Amatører vil jeg kalde
den Slags QSO’er utilladelige. Begyndere, der afleverer
Remser fra E.D.R.s Haandbog, eller som tilsyneladende
har uddraget mindste fælles Multiplum af de QSO’er,

Og endelig Tempoet! Det er meget ubehageligt at de har fulgt, søger jeg at holde i Gang, og det lykkes
faa QSO med en Station, der har kaldt CQ med Fart da ogsaa i Reglen, vistnok til gensidig Tilfredshed.
100 og saa opdage, at han ikke kan læse over 40!
Saa er der Sproget. Ogsaa det Spørgsmaal har været
Kald derfor ikke væsentlig hurtigere, end De ønsker, rejst ved flere Lejligheder. Mange danske Amatører
at Modparten skal sende.
benytter igennem hele QSO’en „Kortbølgeengelsk“
Som Afslutning paa mine Bemærkninger om CQ- uden Persons Anseelse. Ved flere Lejligheder har jeg
Opkald en lille Fidus. Hvis man hører en Station ikke kunnet dy mig for at sige til en saadan Amatør:
kalde „iaeit“, hvor t’et er længere end normalt, er det „Jeg kan godt forstaa Dansk OB!“ Det plejer at
Mellemrumsbølgen af en Station, der kalder CQ, og hjælpe, men det skulde gerne være overflødigt at be
hvis Sendebølge det maaske derfor kan lønne sig at mærke. Der findes glimrende danske Forkortelser for
opsøge andetsteds i Baandet (i Reglen jo i Nærheden). mange danske Vendinger (Vg —vær saa god, j = jeg,
Af samme Grund kan man more sig med at lære sit fv = farvel), og mange danske Ord er i sig selv lige
eget Kaldesignal i Mellemrumsskrift eller „kinesisk saa korte som de engelske Forkortelser (Tak/tks/tnx,
Morse“, som Englænderne kalder det. Det kan nemt Watt/'wtts).
gøres ved at optegne Kaldesignalet nogle Gange i
Dog er der visse engelske Ord, som der ikke findes
Undulatorskrift (Slangeskrift) paa et Stykke Papir, idet
man passer godt paa at giveTegn og Mellemrum de rigtige gode og korte danske Erstatninger for, og som er
Længder. Skilleordet „de“ bliver til „ii“, hvor den gaaet helt ind i det danske Kortbølgesprog; dem maa
anden Streg er længere end den første. F. Eks. man selvfølgelig have Lov til at benytte (OB/OM, vy,
bliver „CQ de OZ2Q“ til „iaeitiieeteéeeteit“, hvor t intp, pse, OK, hw?, fb). Til Kortbølgesproget hører
betyder et langt t (se Figuren). Man vil se, at „Ordene“ ogsaa de internationale Forkortelser, og her er vi ved
et ømt Punkt. Der er nemlig mange Amatører, der
gaar ud i eet i Mellemrumsskrift.
ikke
kan deres Q-Forkortelser ordentligt, og som ikke
Meget af det, der i det foregaaende er sagt om
engang
har en Liste over dem ved Haanden.
CQ-Opkald, gælder ogsaa om Opkald af andre Stati
Naar man som Følge af QRM beder en Station om
oner, saa det skal jeg ikke komme nærmere ind paa.
at
QSY, saa er det ikke særlig praktisk, hvis man i
Derimod kan der siges adskilligt om selve QSO’ernes
Form og Indhold. Det regnes vist i Almindelighed ikke .næste Omgang med mange Ord skal til at forklare
for god Tone at vinke en fremmed Mand hen til sig ham, hvad QSY betyder. Forøvrigt misbruges netop
paa Gaden og sige noget i Retning af følgende til denne Forkortelse og det tilsvarende Spørgsmaal af
ham: „Goddag kære Ven, det glæder mig meget at Masser af Amatører, der tror at kende Forkortelsens
træffe Dem. Jeg forstaar alt, hvad De siger, og De Betydning. Hvor mange Mennesker bruger ikke „QSY“
ser storartet rask ud; jeg bor i København og ejer en i Flæng i Betydningen „skift“ (altsaa en Anmodning
Ford Model T, og det er Regnvejr idag. Jeg har ikke til den anden Station ) og „jeg skifter“. At der her
noget at tale med Dem om, men jeg haaber rigtignok ved kan opstaa de frygteligste Forviklinger, turde
at træffe Dem meget snart igen. Held og Lykke du ved nærmere Eftertanke være indlysende. For den
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sidstnævnte Meddelelse findes Forkortelsen QSW, som
man næsten aldrig hører Amatører bruge.
De internationalt vedtagne Betydninger af disse to
Forkortelser og de tilhørende Spørgsmaal er følgende:
QSW?: Agter De at sende paa..................kHz (evtlt. Meter)?
QSW: Jeg agter at sende paa....................kHz (evtlt. Meter).
QSY?: Skal jeg skifte til................ kHz (evtlt. Meter)? eller:
Skal jeg skifte til en anden Frekvens (eller Bølge
længde)? QSY: Skift til................ kHz (evtlt Meter), eller:
Skift til en anden Frekvens (eller Bølgelængde). Blandt
Amatører kan man imidlertid nok tillade visse Tillemp
ninger, der vil fremgaa af det følgende.
Det er vigtigt at gøre sig klart, at det paa et eller
andet Tidspunkt er nødvendigt at angive, hvorhen
Frekvensskiftningen ønskes henholdsvis agtes foretaget,
i Form af enten en Frekvensangivelse eller en Retning
for Skiftningen (op eller ned, samt om i Frekvens
eller Bølgelængde; udelades den sidste Oplysning, fører
det atter til Forvirring!). Jeg skal anføre nogle Eksemp
ler, der viser, hvor nemt det gaar, naar to Stationer
A og B bruger disse Forkortelser paa fornuftig Maade.
1. A har QRM og vil have B til at flytte: A: QRM
QSY op i fq. B: R QSW op i fq. Eller: A:
QRM QSY. B (forstaar ikke i første Omgang):
? QSY ? A: Ja pse QSY. B: R QSW 3630. A:
OK QSY 3630. Bemærk: „QSY“ betyder Ja til
Spørgsmaalet „QSY?“.
2. A har Vanskeligheder med sit Krystal og vil skifte
til et andet: A: QSW 3588. B: R QSY 3588.
Eller: A: QSW 3588. B (har ikke forstaaet):
? QSW ? A: Ja QSW 3588. B: OK QSY 3588.
Bemærk: „QSW“ betyder Ja til Spørgsmaalet
„QSW ?“.
3. A vil lægge sig ind paa B’s Frekvens. A: QSW
Deres fq. B (har ikke forstaaet): QSY ? A: Nej
QSW Deres fq. B: OK QSY min fq.
4. A vil have B til at flytte til hans Frekvens. A:
QSY min fq. B: R QSW Deres fq.
5. A vil skifte Frekvens og vil have B til at flytte
med til samme Frekvens. A: QSW op i Bølge.
B: OK QSY op i Bølge. Naar B har fundet A
igen, fortsætter A: QSY min fq. B: OK QSW
Deres fq. Bemærk: I det sidstnævnte Tilfælde bør
den anden Frekvensskiftning aldrig foretages, før
den første er gennemført og Forbindelsen genop
rettet.
(Fortsættes).
KAARILL’s KORTBØLGEDELE.
Fra Firmaet A. Kaarill har vi modtaget Katalog over Kortbølgedele. Det er os en Glæde at se den store Samling specielle Kort
bølge-Komponenter, der nu findes paa det danske Marked. I saa
Henseende udgør Kaarill’s Katalog den mest udførlige Fortegnelse,
vi endnu har set, og vi spaar Firmaet stor Sukces med den fine
Service, det byder de danske Kortbølgeamatører.

Det store Nytaarsstævne
i Odense.
Odense-Amatørerne kan sagtens! Grundet paa sin
centrale Beliggenhed og de gode gamle Traditioner
bliver deres By altid QRA for det store aarlige Nyt
aarsstævne. Men Fynboerne forstaar ogsaa at arrangere
et rigtigt Stævne, og det var derfor, vi trodsede Sne
storm og Trafikbesværligheder for at komme med. Saa
vidt vi kunde skønne var alle Landsdele repræsenteret
paa nær det nordlige Jylland og Lolland-Falster.
Udenfor Hotellet vajede EDR’s Stander, og gæstfrie
Odense-Amatører stod parat for at invitere udenbys
Gæster med hjem at spise, før Stævnet begyndte. Det
var altsammen glimrende arrangeret. Odense-Afdelingens
Formand OZ4S aabnede Stævnet med en Velkomsttale
til de 80-90 Deltagere. Derpaa fik OZ7GL Ordet og holdt
et instruktivt Foredrag om transportable Stationer og
deres Anvendelse. Han hilstes med stærkt Bifald.
Ved Kaffebordet omdeltes Eksemplarer af „Fyns
Tidende“, som i Anledning af Stævnet bragte en lang
Artikel om Amatørernes Virksomhed. Tillige blev
sunget en morsom Sang, hvor mange kendte Hams
nævntes. Sangen var meget fornemt trykt, udstyret
med EDR’s Emblem paa rødt Segl. Vi mistænker
OZ5AC for at have haft en stor Finger med i Spillet.
Der var ogsaa amerikansk Lotteri med gode Gevinster,
og det blev hurtigt udsolgt. Derpaa holdtes en meget
livlig Auktion med 4S som Auktionarius.
Nu kom Programmets mest spændende Punkt: Teg
ner K. E. Jensens Foredrag om BCL-QRM. Paa Grund
af Pladsmangel kan vi her kun lige antyde Indholdet,
men i næste Nummer af „OZ“ vil det overordentlig
interessante Foredrag, som har Bud til alle EDR’s
Medlemmer, blive bragt in extenso. Tegner Jensen
nævnede det stigende Antal Klager over Forstyrrelser
fra Amatørsendere og den deraf nødvendige Indskrænk
ning af Telefonisending paa 3,5 MHz i BCL-Tid.
Derefter omtaltes forskellige Metoder til Fjernelse
af Forstyrrelser fra CW- og Fone-Sendere og en Paavisning af de Forsyndelser, Amatørerne gør sig skyldige
i. Omtalen af Generaldirektoratets Aflytning af Ama
tørernes Udsendelser og Resultatet af denne Kontrol
paahørtes med ganske særlig Spænding. Foredraget
indeholdt overordentlig mange interessante Detaljer,
og Forsamlingen takkede Tegner Jensen ved staaende
at give deres Bifald tilkende med kraftige Klapsalver.
Med OZ5G som Dirigent tog man nu fat paa For
handlingen, og der var straks mange Amatører, som
ønskede at sige noget. Tegner Jensen bemærkede dog
forud, at han kun optraadte som Tjenestemand, hvor
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for hans Udtalelser og Besvarelser ikke maatte op
fattes som bindende, da han ikke havde en saadan
Bemyndigelse.
OZ5AC spurgte, om der var noget at gøre, naar en
Motor ødelagde Modtagelsen paa korte Bølger i den
Tid, hvor Amatørerne maa sende. Svar: Nej. Kun
naar danske Radiofoniudsendelser forstyrres, kan man
forlange Motoren dæmpet. 4JJ spurgte, hvordan For
holdet var, naar Amatørerne forstyrrede Aflytning af
Pressebureauernes Meddelelser til Provinsaviserne, naar
dette foregik i Radiofoniens Pauser. Svar: I Bestem
melserne staar, at bestaaende Radiotjenester, herunder
Radiofoni, er beskyttet, saa Pressetjenesten maa heller
ikke forstyrres. I Sverige maa Amatørerne end ikke
forstyrre udenlandsk Radiofoni.
OZ7MP spurgte, hvor stor Tolerancen er i den
krævede Nøjagtighed af Frekvenserne paa 1,7 MHz
Baandet. Svar: Kan ikke bestemt opgives. 9R omtalte
et Tilfælde, hvor han (via Gibraltar) fik at vide, at
Lyngby havde kaldt ham op, da man mente, han sendte
paa et forbudt Frekvensomraade. Det maa have været
en Subharmonisk, som Lyngby har hørt. Kan Amatø
ren drages til Ansvar i et saadant Tilfælde? — Dette
kunde ikke bestemt besvares.
OZ7GL spurgte, om Amatørerne har Pligt til at
fjerne BCL-QRM mere end een Gang. Det sker jo,
at Forstyrrelserne genopstaar, naar en ny Modtager
anskaffes. Svar: Det er antagelig nok, naar Forstyr
relserne een Gang er fjernet. Saavidt erindres har G.D.
tidligere skrevet til E.D.R. om dette Forhold. 7HL
bekræftede dette. (Se „OZ" Side 7 1935. Red.). 7GL
slog til Lyd for, at Amatørerne fra E.D.R. fik officielle
Skrivelser, hvori dokumenteredes, at BCL kun har Ret
til at faa dansk Radiofoni uforstyrret.
OZ7N mente, at det var bedre at faa disse Skri
velser fra G.D. end fra E.D.R. Tegner Jensen foreslog,
at man fik et officielt Svar fra G.D., som kunde tryk
kes i „OZ“ og derpaa vises til BCL. 2Q spurgte, om
begge Radiofonisenderne var beskyttet. Har man Ret
til at forlange forstyrrelsesfri Modtagning af Køben
havns Radiofonistation f. Eks. i Hanstholm? Svar:
Man kan kun forlange at faa det danske Program forstyrrelsesfrit.
*
OZ8X vilde gerne vide, om man maatte svare, naar
man blev kaldt op af Ikke-Amatører, f. Eks. Skibe.
Da Svaret herpaa var et Nej, som forundrede For
samlingen noget, udtalte Tegner Jensen, at man natur
ligvis skulde svare, hvis man blev kaldt op af Lyngby
eller Blaavand. Det kunde jo tænkes at være betyd
ningsfulde Meddelelser om Sending paa forkert Fre
kvens eller lignende. Desuden suspenderes alle Regler
i Nødssituationer. OZ5U fortalte, at han engang var
blevet kaldt op af en engelsk Flyversfation og spurgt,
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om han havde nogen Msg., og han fandt det underligt,
at man ikke maatte svare i saadanne Tilfælde.
OZ2Q spurgte, om Amatørerne heller ikke maatte
gaa i QSO med videnskabelige Ekspeditioner el. lign.,,
som netop ofte lægger an paa at træde i Forbindelse
med Amatører og derfor sender i disses Frekvensbaand.
Svar: I saadanne Tilfælde er det antagelig tilladt. Det
er de fast aftalte Forbindelser, der er forbudt. 4M
fandt det nødvendigt at skærpe Licensbestemmelserne
og kræve mere teknisk Viden, selv om han vidste, at
disse specielle københavnske Ønsker (foranlediget af
de vanskelige Forhold i Hovedstaden') ikke var popu
lære i Provinsen. Dirigenten: Det Spørgsmaal falder
udenfor Emnet i Dag.
OZ5CN udtalte, at Amatørerne i Provinsen ikke
skulde lide under, at Forholdene paa Grund af det
store Antal Amatører var vanskelige i København.
Tegner Jensen bemærkede, at der ikke kan være Tale
om forskellige Bestemmelser i forskellige Landsdele.
Tænk blot paa, hvor meget Amatørerne flytter! 7HL
causerede over Begrebet „moderne Sendere“ og om
talte det uheldige i at have Gitter- og Anodekreds af
stemt til samme Frekvens i ECO. Iøvrigt er det ikke
alene Amatørerne, der udsender Harmoniske. Herstedvester har ogsaa „en dejlig Harmonisk“. BCL er ofte
snedige. Først klager de over, at Amatørerne forstyrrer
deres Lytning til Udlandet, og naar de faar at vide,
at Amatørerne har Lov til det, siger de næste Gang,
at de lytter til det danske Program, skønt de i Virke
ligheden har indstillet paa Malmø eller Hamburg i
OZ2Q spurgte paa en anden Amatørs Vegne, om
der kunde gives Dispensation paa Bestemmelsen om,
at 100 Watt er Maksimum for Amatørstationer. Svar:
Tør ikke sige, om det er muligt at dispensere. Det
vil sikkert ogsaa afhænge af, hvem det er og ved
kommendes QRA. 7CN var forbavset over, at det til
syneladende ikke var tilladt at sætte X foran Kalde
signalet, naar Senderen blev brugt transportabelt, idet
dette dog ellers var international Kutyme. — Dette
Emne var øjensynligt ikke velkomment, hvad der ikke
er nogen Hemmelighed i Amatørkredse, og 7GL brød
Isen ved at sige: „Gør som jeg — lad være med at
spørge“. (Stormende Jubel).
OZ9M spurgte, om en tysk Amatør under et midler
tidigt Ophold i Danmark kunde faa Sendetilladelse.
Svar: Saa vidt vides kræves der ikke dansk Indfødsret
for at faa Licens, men iøvrigt foretager Politiet jo
Undersøgelser i hvert enkelt Tilfælde, før Sende
tilladelse gives. 5G gjorde opmærksom paa, at Politiet
synes at have meget lidt Forstaaelse af, hvad det er,
Generaldirektoratet ønsker at vide. (Munterhed).
OZ3U vilde gerne vide, om der kunde ventes nye
Licensbestemmelser indenfor den nærmeste Fremtid.

Aktivitets-Rapporter.

Svar : Det maa jeg ikke svare paa. (Munterhed). Her

med var Spørgelysten tilfredsstillet, og ingen havde
flere Kommentarer til Foredraget. Dirigenten takkede
Tegner Jensen for hans Besvarelse af de mange delikate
Spørgsmaal, og Forsamlingen sluttede sig hertil med
kraftige Bifalds-Tilkendegivelser.
De fleste Amatører deltog i den efterfølgende Fælles
spisning, og herunder hørte man ogsaa Radioavisens
Omtale af Stævnet, som forøvrigt ogsaa refereredes i
en Mængde Dagblade. Deltagerne var i det store.
Restaurationslokale spredt saa langt fra hinanden, at
man ikke kunde høre, hvad der foregik i den anden
Ende. Der udbragtes bl. a. et Leve, men i den
Ende af Lokalet, hvor „OZ“s Referent befandt sig,
anede ingen, hvem eller hvad det gjaldt.
Maaske af samme Grund blev Formandens Forsøg
paa at starte en Diskussion om Sommerlejrens Beliggen
hed næste Gang ikke til noget, skønt det ellers vides,
at mange er imod Forslaget om at lægge den paa
Bornholm, fordi det menes at være en for lang Rejse
for Hovedparten af E.D.R.s Medlemmer. Efter Fælles
spisningen var der Filmsfremvisning og kammeratligt
Samvær. Dermed var Programmet udtømt og en fest
lig og interessant Dag tilende. De fynske E.D.R.Afdelinger havde Ære af Arrangementet, som viste,
at Tilrettelæggelsen af det traditionsrige Nytaarsstævne
stadig er i de bedste Hænder.
OZ7F.
1,7 MHz Test.
Fra 4. til 16. Februar 1939 organiserer „The ShortWave Magazine“, London Tests paa 1,7 MHz Baan
det. Da disse Tests vil vinde stor Tilslutning i England
og Amerika, haaber man ogsaa paa Deltagelse fra
danske Amatører.
Datoer og Tider. Den amerikanske Plan er saaledes:
4., 6., 8., 10., 12., 14. og 16. Februar Kl. 4,30—7,30
GMT hver Dag. Opkaldning og Lytning : Kl. 4,30—4,40
GMT kalder W, og Europa lytter. Kl. 4,40—4,50
GMT kalder Europa, og W lytter. Kl. 4,50—5,00 GMT
kalder W, og Europa lytter. Saaledes fortsættes hvert
10. Minut indtil Kl. 7,30 GMT.
Britiske Stationer vil arbejde mellem 1720 og 1800
kHz for at undgaa det amerikanske Telefoni-Baand,
og det formodes, at de øvrige Europæere vil gøre det
samme. For at sikre sig intereuropæiske QSO’er an
modes alle Stationer, som er interesseret, om at komme
i Gang paa 1,7 MHz tidligt paa Aftenen fra 4.-16.
Februar, da der vil være mange G-Stationer at træffe.
Alle Stationer, som deltager, bedes sende Rapporter
saa snart som muligt efter d. 16. Februar, idet der
gives Oplysning om Modtager, Sender, Antenne, Re
sultater o.s.v. Rapporterne sendes til „The Short-Wave
Magazine“, 84-86, Tabernacle Street, London E. C. 2.
I Bladets April-Nummer vil Testens Resultater blive
meddelt. Ledende Stationer i hvert Land og Lyttere,
som sender Rapporter, vil modtage et Certifikat.

Østjylland.
OZ1JW har haft Gæster i Senderen — nogle stand
haftige Parasitsvingninger, som nødigt vilde hives paa
Porten!
OZ2JA har været hjemme paa Juleferie og har
worked lidt af Europa med ECO-PA og ca. 12 Watt
Input. Efter Ferien maa Aktiviteten desværre lægges
paa Hylden paa Grund af Eksamens-QRM.
OZ3RO har siden Maj 1938 haft 650 QSO’er og
30 Prefixes. I den sidste Tid har han med Held for
søgt med ECO.
OZ5AJ er meget flittig med Nøglen, og Morsen er
fb. Han har worked mange nye Prefixes med sin TPTG.
OZ5S staar foran en Ombygning til CO-PA og
har været temmelig aktiv i Julen. Han ønsker alle
Venner et fb 1939 med gode „condx“.
OZ7BF paa Læsø, der kører med ECO paa RE604
og ca. 5 Watt, ønsker gerne Rapporter fra DR-Amatører. Han er QRV om Natten efter BCL-Tid paa
3,5 MHz.
OZ7MQ forsøger med Heising-Modulation paa sin
ECO, og der er opnaaet fine Rapporter, bl. a. fra
København og Sverige.
OZ-DR406 længes efter at komme i Luften med en
pragtfuld ECO-Sender, der er under Bygning, og han
træner derfor med Morsen, saa snart der er et ledigt
Øjeblik.
OZ-DR479 — den 112 MHz-lnteresserede — ligger
ikke stille ret længe ad Gangen. Midt i den haarde
Vinter lige før Jul tog han og en Kammerat afsted
paa Motorcykle med den ene Station, der nu er ind
bygget i en Kasse med Batterier og Højttaler, saa der
kan lyttes under Kørslen. Den anden Station var an
bragt paa et Taarn ved Kolding og blev moduleret
med en konstant, gennemtrængende Tone.
Det lykkedes virkelig DR479 og hans Kammerat at
høre Kolding-Stationen, mens de kørte hele Vejen over til
Middelfart! Selv nede i Dalene paa Vejen kunde den
modtages omend forholdsvis svagt — QRK S7-8 —
og der er Haab om, at det senere vil lykkes at faa
Tovejsforbindelse mellem en fast og en paa Motorcykel
kørende Station over mindst 10 km Afstand. Lad os
mødes paa 2½ m til Sommer, OB’s. Der er der godt
at være!
OZ1JW.
Fyn,
OZ1W ligger i Ombygning af hele Stationen, men
venter snart at være i Gang med ECO-PA (Pushpull) med Fanggitter-Modulation.
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OZ3H er nu flyttet til ny QRA: Pasopvej 68 og
kommer snart i Gang med CO-FD-PA og HeisingModulation.
OZ4PB er meget lidt aktiv. Han kan ikke rigtig
vænne sig til, at 15 Watt nu engang ikke helt kan
give samme Bid som 2 Kilowatteren i sin Tid — men
Humøret har han. Senderen er ECO-PA.
OZ5U har kørt med MO-PA paa 3,5 og 7 MHz
og mest faaet T9. Han finder Forholdene sløje paa
de Tider, hvor han kan arbejde i Fred for BCL.
Han paatænker en ny Push-pull TPTG med 2 B409
og Heising-Modulation paa RE604 samt 1 Trin Mikro
fonforstærkning. Rapporter paa Modulationens Kvalitet
er velkomne. Han er QRV Søndage fra Kl. 7-8.
OZ7AH har nu faaet sin S.W. Super o. k. og har
ogsaa lavet en ny Sender. Det er en ECO-PA (Pushpull) med SP35. Der eksperimenteres med Modulation
om Natten efter BCL-Tid. Rapporter ønskes gerne.
OZ7U er en ny Mand, men har allerede forstaaet
at hævde sig i Æteren med sin fortrinlige Fone. Sen
deren er en ECO-PA med Heising-Modulation. 711
er meget aktiv for Tiden paa 3,5 og 7 MHz. Antennen
er en fb 40 m Zepp paa 16 m høje Master.
OZ8F har lige ombygget, og Senderen er nu ECOPA med Heising-Modulation. Stationen har kun været
i Sving nogle faa Gange, men Forventningerne er store.
OZ9G er aktiv paa 3,5, 7 og 14 MHz og har gode
Forbindelser med sin MO-PA. Han spekulerer paa at
modulere Senderen.
OZ3H og OZ5U.
København.
OZ5FY sender med 20 Watt Input. Modtageren er
1-V-l, og der bruges en 40 m L-Antenne.
OZ7SN har haft følgende DX i December: U9,
CR7 og W6-7.
SM7MZ — en svensk Amatør i Landskrona, der nu
er Medlem af E.D.R. — sender med CO-PA og 24
Watt. SM7MZ taler fejlfrit Dansk og vil gerne have
Fone-QSO med danske Amatører. Han er som Regel
i Gang paa 3,5 MHz Søndag Morgen. OZ7SN.
FRA VORE ANNONCØRER.
Lærebog i Esperanto.

I Efteraaret udkom der paa Esperanto-Forlaget
SEFO i Nykøbing F en fuldstændig Lærebog i Espe
ranto. Esperantister udtaler kun anerkendende Ord om
Bogen, og Folk, der ikke før har beskæftiget sig med
Sproget, men gaar den første Lektion igennem, faar
utvivlsomt Lyst til at fortsætte. Bedre Anbefaling kan
vist ikke gives. Der er da ogsaa paa godt en Maaned
solgt ca. 1500 Bøger. Den egner sig udmærket til
Selvstudium. Se iøvrigt Annoncen her i Bladet.

Fra Afdelingerne.
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er
at
afholde
Klubaftener,
Morsekursus
og
Foredrag
for
E.D.R.s
københavnske
Medlemmer.
Der
er
fri
Adgang
for
alle
Medlemmer
af
E.D.R.
Klubaften
afholdes hver Mandag fra Kl. 2,0, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl.
20—22. Mandag fra Kl. 20 udieveres .QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman
den OZ1S, Tlf. Ryvang 1842v, bedst Kl. 18—20, eller gennem Afdelingens Telefon..

Siden sidst.
Den 12. December holdt OZ2Q et Foredrag om
Stationsbetjening. Det oplystes her, hvordan man be
tjener sin Station, saa man ikke volder unødvendig
QRM paa Baandene. Desuden fremkom der interessante
Oplysninger om vore Q-Forkortelser m. m. Det var
helt igennem et Foredrag, hvor baade yngre og ældre
Amatører havde noget at lære.
Program for den kommende Maaned.
I den forløbne Maaned har vi kun haft ovennævnte
Foredrag, men Lokalerne har været aabne for alminde
lige Klubaftener, og nu tager vi fat igen. Mandag d.
23/
1 taler OZ-DR084 om Vekselstrømstransformatorer
og Ensrettere. Søndag d. 29/1 bliver der arrangeret et
Besøg paa Lyngby Radio, hvor der bliver Lejlighed til
at bese Antenneanlæggene paa nært Hold. Vi mødes
paa Radiostationen Kl. 13,45.
Mandag d. 30/1 fortæller flere ældre Amatører om
Oplevelser ved Senderen. Mandag d. 6/2 er almindelig
Klubaften. Mandag d. 13/2 paabegynder OZ9R en Serie
Foredrag om Supere. Den første Aften skal vi høre
om Superens Fordele og Mangler i Forhold til RetModtagere samt Beskrivelse af en lille Super.
Mandag d. 20/2 afholdes ordinær halvaarlig General
forsamling Kl. 20 pr. med følgende Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab.
4. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af Revisor.
6. Eventuelle Lovændringer.
7. Eventuelt.
Forslag til Lovændringer skal være Bestyrelsen i
Hænde senest 8 Dage før Generalforsamlingen.
Og saa vil vi bede alle OZ-Amatører om at over
lade Afdelingen et Eksemplar af deres QSL-Kort. Det
vil saa blive opklæbet paa Væggen i vore Lokaler —
men vi skulde gerne have dem alle 441, saa vi kan
faa fyldt den ene Væg. Altsaa OB’s — vær saa venlig
at sende OZ5EDR et QSL, enten til OZ IS, 4M eller
igennem QSL-Centralen.
Jeg skal oplyse de københavnske Amatører om, at
de kan faa deres QSL-Kort gennem Afdelingen hver
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Mandag Aften, hvis.de ønsker det. Man henvender
sig til OZ4M.
OZ1S.
Kreds 3.
Lolland-Falster,
Møde afholdes Søndag den 12. Februar Kl. 19,30
paa Hotel „Dana“ i Maribo. Emne: Planlæggelse af
Møder m. m. Sender- og DR-Amatører bedes indsende
Aktivitets-Rapporter til mig inden Slutningen af hver
Maaned, dersom der er noget, som ønskes optaget i
OZ8Q.
„OZ“.
Kreds 4.
Svendborg.
Amatørerne i Svendborg har nu dannet en Afdeling
indenfor E.D.R.s 4. Kreds. Til Formand valgtes OZ3H.
Af licenserede Amatører har Afdelingen følgende Med
lemmer: OZ1W, 3H, 4PB, 7U, 8F og 9G. OZ1W
er fornylig flyttet her til Byen efter 6 Aars Fraværelse.
Vi er glade for at se ham her igen og byder ham
velkommen tilbage.
Forskellige Forhold har bevirket, at Aktiviteten her
ikke har været saa stor. BCL, Flytning o. s. v. har
spillet ind, men i den kommende Tid bliver der arbejdet.
Stationerne ombygges eller forbedres, 5 m Forsøgene
genoptages, og der bygges Bølgemaalere. Lysten mangler
ikke, og da Afdelingen har Fagkundskaben fortrinligt
repræsenteret i OZ1W og 7U samt det gode danske
Humør i 4PB, venter vi os en hel Del af Samarbejdet
indenfor Afdelingen.
OZ3H.
Odense,
Afdelingen afholder Generalforsamling Onsdag den
18. Januar Kl. 20 paa Park Hotel.
OZ4S.

Horsens.
Horsens-Afdelingen har som den første af E.D.R.s
Afdelinger i Provinsen faaet egne Lokaler. De dejlige
Lokaler, som vi naturligvis er meget stolte af, blev
indviet den 3. Januar. Undertegnede holdt Festtalen
og tillod sig paa Hovedbestyrelsens Vegne at ønske
Afdelingen til Lykke med det store Fremskridt.
Der var fælles Kaffebord, og senere serveredes
Portvin m. m. Vi var 13 Hams samlet, og Klokken
blev mange, inden Festen sluttede. I Dagens Anledning
modtog vi ikke mindre end 2 flotte Blomsterdekorati
oner. Der blev udtalt mange gode Ønsker for det nye
Lokale. Festen sluttede med at udbringe et Leve for
E.D.R. og dens Horsens-Afdeling.
Flere Horsens-Amatører var d. 13. December efter
Indbydelse fra „Jydsk Selskab for Fysik og Kemi“ til
et glimrende Foredrag om Fjernsyn i Aarhus. Desværre
kom Meddelelsen saa sent, at det ikke lod sig gøre
forud at underrette de øvrige Afdelinger gennem „OZ“.
OZ3XA.

Kreds 9.
Rønne.
Paa Amtsbiblioteket afholdes Foredrag hver Onsdag
Kl. 20 af OZ4BR om elementær Elektroteknik. Fore
løbig behandles Ohms Lov og lignende Grundprincipper,
der er nødvendige for Radioamatører. Derfor maa
alle, der i det hele taget har Chance for at komme
tilstede, benytte Lejligheden. Mon ikke en og anden
kan faa Brug for det? — Morsekursus vil blive afholdt,
saasnart DR-Medlemmerne møder ordentlig frem.
OZ4AC.
«QST«$ Redaktør dræbt af Strømmen.

Den fynske Studiekreds,
Stationsbesøg afholdes hos OZ5V, Hannerupgaardsvej 49, Odense, Lørdag den 28. Januar Kl. 20.
OZ5Y.
Kreds 5.
Haderslev-Aabenraa-Sønderborg-Tønder.
Afdelingen indbyder herved til Møde Søndag den
22. Januar paa Hotel Vojens i Vojens. Mødet begynder
Kl. 15.
OZ5DM.
Kreds 7.
Randers.
Vi mødes denne Gang hos OZ5R, Bøsbrovej 41
sidste Løidag i Januar.
OZ5R.

Som kort omtalt i Novbr. „OZ“ er Ross A. Hull, Red
aktør af „QST“ og „The Radio Amateur’s Handbook“
død under dramatiske Omstændigheder, et Offer for Kort
bølgesagen. Den 13. September afholdt Ross A. Hull
et Selskab i sit Hjem i Vernon, Connecticut nær Hart
ford, og under Selskabet benyttede han Lejligheden til
at demonstrere en Fjernsynsmodtager for sine Gæster.
Og det blev Eliminatoren til denne Modtager, der
blev Skyld i hans Død. Modtageren krævede 6000
Volt til sit store Kinescope. Skønt der kun var faa
Milliampere paa, lavede nogle smaa Transformatorer
Knuder, og han havde udskiftet dem med en 1,5 kW
Transformator.
Eliminatoren var anbragt paa en Hylde under Bor
det, og Stikkontakten var anbragt paa Væggen umiddel
bart over Eliminatoren. Ross A. Hull havde Hoved
telefon paa, forbundet med Modtageren og herigennerr
til Jord, da han rakte Haanden over Eliminatoren for
at sætte Stikkeren i Stikkontakten, og det var, da han
vilde trække Haanden tilbage efter at have sluttet
Strømmen, at han kom til at skubbe til Ledningen,
der førte til Ensretterrørets Plade. Den faldt af, og
han fik 4400 Volt igennem sig. Blandt Gæsterne be
fandt sig en Læge, der er Røntgenekspert og vant til
at omgaas høje Spændinger; han fik Ross A. Hull

Aarhus,
Afdelingen var d. 13. December inviteret til et Fore
drag paa Aarhus Universitet om „Moderne Fjernsyn“.
Det blev en meget interessant Aften, og vi skylder
„Jydsk Selskab for Fysik og Kemi“ en Tak for den
venlige Invitation. At vi samtidig fik Lejlighed til at
hilse paa flere kendte Horsens-Hams gjorde ikke Sukces'en mindre. — Vort næste Møde afholdes Lørdag
d. 21. Januar paa Folkebiblioteket.
OZ3V.
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gjort fri og gik i Gang med kunstigt Aandedræt, sam
tidig med at to andre Læger blev tilkaldt og en Pul
motor taget i Brug, men alle Anstrengelser var for
gæves- Døden var indtraadt.
Ross A. Hull er kendt af Amatører over hele Klo
den; han var en fremragende Tekniker og Eksperi
mentator; bl.a. eksperimenterede han meget med radiostyrede Flyvemaskinemodeller og var en fremragende
Fotograf; adskillige af „QST“s Omslagsbilleder skyldes
ham. Desuden var han en dygtig Maler og Pianist.
Ross A. Hull var født i Melbourne i 1902 og
blev saaledes kun 36 Aar gammel. Han var den første
australske Amatør, der hørte Amerika. Det er et stort
Tab, „QST“ har lidt ved denne fremragende Mands Død.
Ross A. Hull's dramatiske Død vækker til Omtanke.
Han behøvede ikke at dø. Havde han beholdt de smaa
indkapslede Transformatorer i Stedet for den store
aabne 1,5 kW Transformator, hvis Eliminatoren havde
været indkapslet, hvis Stikkontakten havde været an
bragt et andet Sted, og hvis han havde ladet være
med at tage Hovedtelefon paa, kunde Ulykken være
undgaaet. Mærkeligt at netop han, som i „The Radio
Amateurs Handbook“ meget kraftigt paa Side 324
advarer mod de høje Spændinger i mange Kortbølge
sendere, skulde blive Offer for Uforsigtighed. Han
eksperimenterede netop med et Middel til at formindske
Faren ved at blive ramt af Højspænding ved Hjælp
af et Fotocelle-Arrangement.
OZ8J

OZ-DR485 - Dan Boldt Zandersen, Slotsgade 2, Hillerød.
OZ-DR486 - Hans Marlau Knudsen, Museumsgade 62, Maribo.

Nye Medlemmer.
1542 - Villy Larsen, Hovedgaden 96, Herlev.
1543 - A. Lund, Valdemarsgade 56,5, København V.
1544 - Niels Aaby, Hvidbjerg Realskole, Hvidbjerg.
1545 - Thorkild Lund Jensen, Rislundvej 5, Risskov.
1546 - Helge Billing, Lundtoftegade 95,1, København N.
1547 - Hans Marlau Knudsen, Museumsgade 62, Maribo.
1548 - A. W. Rohde, Knudsgade 3, Silkeborg.
1549 - Andreas Duus, Stavensbølgade 6, Augustenborg.
1550 - Jacob Jacobsen, Løvskal, Bjerringbro.
1551 - Werner Nielsen, Rolighedsvej 2, Lemvig.
1552 - John Reimers, Sommervej 13, Charlottenlund.
1553 - Uffe Hansen, Strandvej 52, Slagelse.
1554 - G. Jakobsen, Silkeborgvej 90, Herning.
1555 - Bjarne Kartman, Jernbanealle 72 B, 2 th., Vanløse.
1556 - J. A. Junge, Trojborgvej 78,4, Aarhus.
1557 - Otto Moos, Vesterbrogade 124 A. St- tv., København V.
1558 - Th. Nielsen, Gersø, Otterup.

Nye Adresser.
230 - Hans Hansen (OZ3H), Pasopvej 68, Svendborg.
412 - Jørgen Rasmusen (OZ7BR), Bernstorffsvej 140, 1, Hellerup.
493 - N. O. Fabricius, Hartmannsvej 44, Charlottenlund.
759 - Knud Hopff-Andersen (OZ3HA), Godthaabsvej 129,1 tv.,
København F.
842 - Stud. Ing. Knud Aagaard Pedersen (OZ8Z), Lutherstrasse 12,
Mittweida i Sachsen, Tyskland.
870 - J. Mondahl (OZ2C), Fr. den 7.s Gade 9,1, København N.
883 - J. J. Jensen, Øster Alle 1 A, Herning.
963 - Ejnar Jensen, Vinkel Sidevej, Varde.
1051 - Jens Chr. Yde Andersen, Havnegade 47 D,3, Københ. K.
1087 - Henry Mattson, c/o Hansen, Stefansgade 37,1, Københ. N.
1191 - K. Jørgensen (OZ9KJ), Rolfsgade 40, Esbjerg.
1300 - Kaj Sørensen, Vesterbro 88, Aalborg.

Nyt paa alle Frkvenser.
OZ2NU modtog d. 6/1 følgende Message til alle
danske Hams under QSO med SP1CM: „Unser Freund
SP1ES ist am 3. Januar d. J. gestorben — pse qsp this
msg to all hams“. OZ2NU kvitterede for Meddelelsen
og sendte følgende Svar: „In Namen seiner dänischen
Freunde übersende ich unsere letzsten 73 an SP1ES
und unsere tiefsten Kondulation an seiner Familie und
die polnische Kurzwellen-Amateuren“,

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postboks 79, København K.
Hovedredaktør (ansvarlig
overfor Presseloven): Helmer
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt Stof, som
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i
Maaneden.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvis
det ikke hjælper da til Kassereren.
Sekretær: Poul a Porta, Markvangen 27, Gentofte. Telef.
Gentofte 1215. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende
Foreningsforhold.
Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse,
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser,
Adresseændringer og Pengesager.
QSL=Ekspeditør: Arne Hammer, Rasmus Andersensvej 12,
Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934.
DR-Leder: Knud Lægring, Veras Allé 17A.2, Vanløse.
Annoncechef: C. H. Mathiesen, Arveprinsensvej 4, Kbhvn. F.
Tlf. C. 9393, lokal 97. Kontortid fra 9 — 17. Amatør-Annoncer
sendes til Kassereren og betales forud.

OZ4H har opnaaet at faa det meget vanskelige •
WAS-Certifikat (worked all states). Han er den første
i Danmark og Nr. 4 i Europa, som saaledes har haft
QSO med samtlige USA-Stater og faaet det bekræftet
med QSL. Desuden blev 4H den bedste danske Del
tager i den polske Test.

QRA-RUBRIKKEN.
x

Nye licenserede Stationer.

OZ2AP - Erik H. Christensen, Højsgaards Alle 84, Hellerup.
x OZ2KS - Knud E. Sie, Ingeborgvej 8, Charlottenlund.
x OZ4VE - A. V. Eisby, Colbjørnsensvej 1, Odense.
* OZ7MF - Poul A. Madsen, Nørrevej 23, Snekkersten.
* OZ7WD - Viggo Hansen, Taarnborgvej 7 B, Korsør.

Ændringer,
OZ4V og 7MC maa nu benytte alle Amatørbaandene, og 1W har
faaet Tilladelse til at bruge Senderen hele Døgnet.

Indregistrerede Modtagerstationer.

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

OZ-DR482 - Frode Rasmussen, Klebækgaard, Bække St.
OZ-DR483 - Preben Schumacker, Estersvej 22A St., Hellerup.
OZ-DR484 - N. J. Sonne, Smedegade 38, Aakirkeby.

Afleveret til Postvæsenet Fredag den 13. Januar.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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