
Det Problem, som vi Amatører med et internationalt 
Fagudtryk kalder BCL-QRM, beholder en sørgelig 
Aktualitet igennem Aarene. Af samme Grund udgjorde 
det Hovedemnet for Drøftelserne paa Nytaarsstævnet 
i Odense. Selv om dette ikke medførte Ændringer i 
de gældende Bestemmelser, bragte Forhandlingen allige
vel nogen Klaring, ogBetydningen heraf maa vi ikke overse.

Først og fremmest fik vi det beroligende Indtryk, at 
Amatørerne i Forholdet til Lytterne ikke er helt rets
løse. Man har — som det sømmer sig i en civiliseret 
Stat — indrømmet os visse Mindretals-Rettigheder, I 
denne Forbindelse tænker vi særlig paa, at Amatørerne 
kan faa Tilladelse til at sende hele Døgnet rundt, selv 
om de forstyrrer Aflytning af udenlandsk Radiofoni. 
Kun det danske Program — som jo ogsaa er det 
eneste, Lytterne betaler for — kan de kræve at mod
tage forstyrrelsesfrit.

Det er ogsaa særdeles betydningsfuldt, at naar 
Amatørerne een Gang har fjernet de Forstyrrelser, de 
med deres Sendere foraarsager i Lytternes umoderne 
Modtagere, har de ikke yderligere Forpligtelser. Hvis 
Lytterne derfor ændrer deres Installation, saa de ud
førte Dæmpningsforanstaltninger gøres virkningsløse 
eller utilstrækkelige, er der ikke anden Mulighed for 
forstyrrelsesfri Modtagning end den iøvrigt saare nær
liggende at anskaffe et tidssvarende Apparat.

I denne Forbindelse vil vi gerne slaa til Lyd for en 
Gennemførelse af det udmærkede Forslag, som Tegner 
K. E. Jensen fremkom med paa Nytaarsstævnet, nemlig 
at E.D.R. foranlediger iværksat en Fabrikation af fikse, 
effektive og billige Bølgefælder til Fjernelse af BCL- 
QRM. Ved at aftage et større Parti — som Medlem
merne forud tegner sig for — kan Foreningen skaffe 
dem til ren Fabrikationspris. Mange Amatører kan

bruge baade 20 og 30 Bølgefælder, naar blot de bliver 
tilstrækkeligt billige.

Vort Indtryk af Foredraget i Odense var, at man i 
Generaldirektoratet vel føler Presset af Landets mange 
Lyttere, som naturligt nok kræver Hensyntagen, men 
at man paa den anden Side er villig til at yde Ama
tørerne Assistance, saa alt kan ordnes paa fredelig 
Maade. Vi tror derfor, at OZ-Amatørerne gør klogt 
i at benytte sig af dette — eventuelt med E.D.R. som 
Mellemled — fremfor at ligge i evig Strid med urime
lige lokale Lyttere. Ad fredelig Vej naar man som 
Regel længst.

Et særlig ondartet Eksempel er meddelt os fra en af 
de større jydske Byer. Den paagældende Amatør 
bruger kun CW — endda kun paa 7 MHz og højere 
Frekvenser — og der benyttes et meget effektivt 
Nøglefilter, saaledes at der ingen Forstyrrelser høres i 
en Detektoropstilling i samme Lejlighed. Ikke desto- 
mindre belejres den paagældende Villa regelmæssigt af 
vrede Lyttere, som raaber Ukvemsord og Trusler om 
legemlig Afstraffelse — ogsaa selv om den stakkels 
Amatør overhovedet ikke har rørt Senderen.

Vi staar her overfor et af de typiske Tilfælde, hvor 
Lytterne tror, at alle de Forstyrrelser, der optræder i 
deres Modtagere, stammer fra lokale Amatørsendere. 
Mange af den Slags uberettigede Klager er sendt til 
Generaldirektoratet. Da Lytterne ikke vil tro paa 
Amatørens Forsikring om, at Senderen er uskyldig, er 
der ikke andre Muligheder end bede Politiet hindre 
Krænkelse af Privatlivets Fred eller ogsaa at anmode 
om Assistance fra Generaldirektoratet. Vi vil anbefale 
den sidste Fremgangsmaade, fordi den er en Udnyttelse 
af Amatørernes naturlige Rettigheder og tillige rummer 
Mulighed for en fredelig Løsning. H .  F .
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Moderne  Re tn ings l in i e r  
i  Senderkons t ruk t ion .

(Efter „T. & R, Bulletin").
(Fortsat).

Isolationsmaterialerne
frembyder ikke noget Problem paa de lavere Frekvenser. 
Under ca. 8 MHz er Bakelit og andre almindelige 
forekommende Materialer udmærkede. Det eneste Krav, 
der stilles til Isolation, er faktisk, at den maa kunne 
staa for den benyttede Arbejdsspænding.

Over 8 MHz stiller Forholdene sig helt anderledes, 
og paa 28 og 56 MHz er kun de allerbeste Materialer 
gode nok. (Der skal ikke bruges væsentlig mere Styre
spænding her end paa de lavere Frekvenser; men naar 
Rørene synes vanskeligere at udstyre paa de højeste 
Frekvenser, skyldes det, at Tabene i Afstemnings- 
kredsene her er enormt store). Hvis man vil have sine 
Rør udstyret paa 28 og 56 MHz og samtidig en rimelig 
Virkningsgrad, bør man kun bruge Isolation, hvor det 
er nødvendigt og da kun de allerbedste Kvaliteter.

Isolationsmaterialet i Sokler og Kondensatorer bør 
være keramisk eller Mycalex. Spoler bør saa vidt muligt 
være „viklet paa Luft", og deres Felt maa være absolut 
frit.

Tilkobling af Antennen.
Hvorledes Antennen kan kobles til Senderen afhænger 

af det Feedersystem, der skal bruges, ligesom Antenne
spolens Data maa rette sig efter Feedernes Impedans 
i Tilkoblingspunktet. Det er vanskeligt at opgive ret 
mange nøjagtige Data, da der her er mange Forhold, 
der griber ind i hinanden. Drejer det sig om uafstemte 
Transmissionslinier, skal Koblingsspolen (Pick-up-Spolen) 
have netop saa mange Vindinger, at PA-Spolen kan 
belastes netop saa meget, at Input naar den ønskede 
Størrelse. Er Feederne afstemte, bestemmes Antenne
spolens Data af den Selvinduktion, der betinger, at 
Antennesystemet kan afstemmes til Resonans. Ved 1/8 
Hertz og „end-fed" spændingsfødede Antenner tilraades 
det at benytte induktiv Kobling ved Hjælp af en særlig 
afstemt Kreds (Fuchs-Systemet), hvorved bl. a. Ud- 
straaling af Harmoniske formindskes. Hvis L/C-Omsæt- 
ningsforholdet i PA-Kredsen er lille nok til at dæmpe 
den harmoniske Udstraaling tilstrækkeligt, kan man godt 
lade L/C være stort i Koblingskredsen.

Koblingsspoler bør altid kobles til den ko ld e  Ende  af 
PA-Spolen, d. v. s. det Punkt, hvor HF-Spændingen 
er mindst, idet kapacitiv Kobling derved undgaas. An
vendes Split-Stator Kredsløb, som i Push-pull eller et 
Eet-Rørs Trin med Anodestabilisering, bør Tilkoblingen 
finde Sted ved Midten af PA-Spolen. Ved Gitter
stabilisering kobles der til PA-Spolens kolde Ende.

En Faraday-Skærm*) mellem PA-Spolen og Koblings- 
spolen er som Regel et virksomt Middel mod Ud
straaling af Harmoniske, men frembyder undertiden 
Vanskeligheder, hvis Spolerne skal skiftes tit. Det er 
i de fleste Tilfælde fuldt saa effektivt at forbinde 
Koblingsspolens Midtpunkt til PA-Rørets Glødetraad 
eller Jordforbindelse, og mekanisk set er det langt at 
foretrække.

Ved Anvendelse af Transmissionslinjer tilraades det, 
ligeledes med Henblik paa Undgaaelse af Udstraaling 
af Harmoniske, at koble Linjen induktivt i begge 
Ender i Stedet for, som det undertiden ses, at bruge 
direkte Kobling i den ene Ende.

L/C-Forholdet.
Afstemningskredsenes Beskaffenhed har stor Indflydelse 

paa Senderens Funktion og maa derfor vælges med 
Omhu. Naar en Kreds er afstemt til Resonans, virker 
Selvinduktion og Kapacitet som en Modstand. I ubelastet 
Tilstand bør Kredsen have stor Impedans (Vekselstøms- 
modstand). Impedansens Størrelse vil være proportional

med L/CR hvor L = Selvinduktionen, C = Kapaci

teten og R = Modstanden,
Det ses let, at naar Kredsimpedansen stiger, gaar 

der mindre Energi tabt i Kredsen og mere Energi ud 
i Antennen eller til næste Trin. Som det fremgaar af

Formlen L/CR kan Impedansen forøges ved at gøre L

større og C mindre.
Anvender man gode Spoler og Kondensatorer, vilde 

der maaske ikke vindes meget ved at forsøge at gøre 
R mindre; men hvis C blev reduceret til Halvdelen af 
sin tidligere Størrelse, skulde man gøre L dobbelt saa 
stor for at opnaa Resonans paa samme Frekvens, hvorfor 
Impedansen vilde være blevet 4 Gange saa stor som 
før. I Praksis vilde den kun være blevet omtrent 4 
Gange saa stor, fordi R vilde være vokset noget 
samtidig med L.

Det kunde saaledes synes hensigtsmæssigt at bruge 
saa stor en Spole og saa lille en Kondensator som muligt. 
Dette er ogsaa Tilfældet, forsaavidt angaar selve Rørets 
Virkningsgrad; men naar Kreds-Impedansen har naaet en 
vis Størrelse, vil Virkningsgraden praktisk talt ophøre 
med at forbedres samtidig med, at vedkommende Trins 
Behov af Styrespænding vedbliver at stige. Følgelig 
vil der ikke blive Tale om nogen effektiv Forbedring 
af Virkningsgraden, saa snart denne kritiske Værdi af 
Kredsimpedansen er naaet. Desuden skal det i det 
følgende paapeges, at et for stort L/C har skadelig 
Indflydelse saavel paa CW-Arbejdet som paa Kvaliteten 
af Telefoni.

*) Faraday's Skærm: «OZ» Side 139 1937.
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Naar Forholdet mellem L og C forøges, forøges 
nemlig samtidig Genereringen af Harmoniske. Hvis disse 
Harmoniske naar Antennen — og dette er det under
tiden vanskeligt at forhindre — vil de blive udstraalet 
og vil derfor kunne foraarsage Interferens. Følgelig 
maa man vælge et L/C-Forhold, der nødvendigvis maa 
blive et Kompromis mellem Rør-Virkningsgrad og Til
stedeværelsen af Harmoniske. Heldigvis lader det sig 
gøre at finde en Værdi af L/C, der ikke er for høj 
til i væsentlig Grad at kunne influere paa Virknings
graden samtidig med, at den er høj nok til at holde 
de Harmoniske nede paa en passende ringe Styrke. 
Desuden synes visse Undersøgelser at pege i Retning 
af, at den ved Forøgelsen af L/C opnaaede Forøgelse 
af Output snarere bestaar af uønskede Harmoniske end 
af Grundfrekvensen.

Ved Te l e f on i  er det nødvendigt, at Kredsens Kapacitet 
har en vis Størrelse, hvis det modulerede Trin skal 
arbejde lineært. Formindskes Kapaciteten under denne 
Værdi, vil det resultere i Forvrængning og Frekvens- 
instabilitet. Denne Kapacitet ligger i Regelen en Del 
over den Værdi, der kræves for at undertrykke Har
moniske, hvorfor der sommetider specificeres forskellige 
L C Værdier for CW og Telefoni. Imidlertid ligger 
det tilladelige L/C for Telefoni saa tæt ved CW-Vær
dien, at man uden at risikere nævneværdig Forskel i 
Output kan anvende det samme Forhold i begge Til
fælde. Men hvis man har til Hensigt kun at bruge 
CW, kan man 4-doble L/C ved at bruge halvt saa 
stor Kapacitet og dobbelt saa stor Selvinduktion, som 
der kræves til Telefoni. Den dobbelte Selvinduktion 
opnaas ved Hjælp af 41 pCt. flere Vindinger.

Det bliver imidlertid først rigtig vanskeligt at finde 
den korrekte Værdi af L/C, naar man ønsker at arbejde 
paa alle Baand. Saaledes vil en Kondensator med til
strækkelig Kapacitet til et passende L/C paa 1,7 MHz 
have saa stor Minimumskapacitet, at den vil være 
ubrugelig paa 28 MHz, og omvendt vil en Konden
sator med passende Kapacitet til 28 MHz Arbejde 
have saa ringe Maksimumskapacitet, at der paa 1,7 
MHz vilde være stor Udstraaling af Harmoniske og 
daarlig Linearitet. Den mest tilfredsstillende Løsning 
af Problemet vil formentlig være en Afstemningskon- 
densator, der passer til den højeste Frekvens, der skal 
arbejdes paa, og saa tilkoble Parallelkapaciteter paa 
de lavere Frekvensomraader.

Hvis L/C har den rigtige Værdi, kan man opnaa 
det størst mulige Output paa Grundfrekvensen i For
bindelse med den bedst opnaaelige Undertrykkelse af 
de Harmoniske, og hvis der benyttes Telefoni, den 
mindst mulige Forvrængning. Hvis L/C er forkert, 
gaar en eller flere af disse værdifulde Egenskaber 
tabt.

I Almindelighed kan man sige, at hvis L/C-Værdierne 
er rigtige, vil den maksimale Anodestrøm uden Belast
ning paa Outputfrekvensen være 10 til 20 pCt. af 
Værdien under Belastning. Anodestrømsminima, der 
overstiger 25 pCt. af Værdien under Belastning, tyder 
gerne paa, at Tabene i Afstemningskredsene er større, 
end de burde være; men disse Tab falder hurtigt med 
stigende Belastning, saa man behøver ikke at tage 
Minimumsanodestrømmen saa alvorligt, med mindre 
den er paafaldende stor.

Montering af Rør.
Vil man have det mest mulige ud af sin Sender, maa 

man udvise Omhu med Rørene. Et Radiorørs Hjerte 
er Glødetraaden. Overholdes de for Glødestrøm og 
-Spænding opgivne Værdier ikke, forkortes Rørets 
Levetid.

Skønt Rørkonstruktionen i sig selv kompenserer for 
smaa Ændringer i Glødespændingen, opnaas de bedste 
Resultater kun, naar Glødetraaden faar den rigtige 
Spænding. Er Spændingen for lav, formindskes Rørets 
Emission, hvad der igen resulterer i, Jat Røret bliver 
for varmt. Er Spændingen for høj, fordamper Gløde- 
traadens Thorium hurtigt.

Brug Sokler med stor Kontaktoverflade. Daarlig For
bindelse mellem Soklens Fjedre og Rørets Stifter for- 
aarsager et Fald i Glødespændingen. Det er vigtigt, 
at Tilledningerne er rigeligt dimensionerede og omhygge
ligt loddede. Inden man giver Røret Anodespænding 
for første Gang, bør man sende Strøm gennem Gløde
traaden i 10 Minutter (ved den af Fabrikanten opgivne 
Spænding). Naar Røret først er taget i Brug, er en 
saadan Før-Opvarmning af Glødetraaden ikke mere 
nødvendig.

Glødetraadens Centertap bør forbindes til Jord. Plejer 
man at forbinde Jord til den ene Side af Glødetraaden, 
bør Forbindelsen vendes efter hver 100 Timers Drift, 
idet ellers kun den ene Side af Glødetraaden bliver 
slidt. Anvendes Jævnstrøm, skal Gittertilledning og 
Anodeafkobling forbindes til Glødetraadens negative 
Side. Ledningsføringen i Svingningskredsen maa være 
saa svær, at den kan bære HF-Strømmen i Kredsen. 
Det anbefales at bruge Skrueforbindelser paa Frekven
ser over 14.000 kHz af Hensyn til den i Svingnings- 
kredsene udviklede Varme, der evt. vil kunne smelte 
Lodningerne (Fortsættes).

Over sa t  a f  Mogens  Kuns t .

Fra 1. Januar 1939 skal norske Amatører bruge Pre- 
fixet LB i Stedet for LA, naar det drejer sig om 

en transportabel Station. Resten af Kaldesignalet for
bliver uændret. Hvornaar faar vi en praktisk Ordning 
vedrørende transportable Sendere herhjemme?
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Benyttelse af Frekvensmeter/Monitor.
Af JAMES STEFFENSEN, OZ2O.

Vi vil begynde med at gøre nogle Forudsætninger. 
For det første tales der i det følgende udelukkende 
om CW eller ICW, ikke om Fone. Monitoren forud
sættes at arbejde paa 1,7 MHz og Modtager og Sen
der paa 3,5 MHz eller højere Frekvensbaand, d. v. s. 
vi arbejder udelukkende med den anden eller højere 
Harmoniske af Monitoren. Monitoren forudsættes at 
være svag i Modtageren, saaledes at den ikke foraar- 
sager alvorlig QRM, naar den høres samtidig med 
den eller de Stationer, man korresponderer med. Sen
deren skal kunne høres med rimelig Styrke ; Monitoren.

Det er ubetinget det bekvemmeste, dersom man 
samtidig med Nøgling af Senderen automatisk skifter 
Hovedtelefonen frem og tilbage mellem Modtager og 
Monitor. Endelig skal Monitoren være rigtigt kalibre
ret; det maa anbefales at kontrollere Kalibreringen 
med regelmæssige Mellemrum, og man bør ved Forsøg 
skaffe sig Klarhed over, hvorlænge Monitorens Fre
kvens er om at falde til Ro efter Tændingen. Hvis 
dette Tidsrum overskrider ca. 5 Minutter, bør man 
sørge for forbedret Ventilation af Monitorens Rør og 
Svingningskreds.

Den sædvanligt anvendte Metode ved alle Anvend
elser af en Monitor er Inds t i l l i n g  t i l  Nul s t ød ,  d. v. s. 
Indstilling paa nøjagtigt den ønskede Frekvens. Nul
stødet er som bekendt det „Hul" midt  Afstemningen 
paa en Station, hvor man ingen Fløjtetone (Interferens- 
tone) hører, og hvorfra man faar stigende Tonehøjde 
paa Stationen, hvad enten man drejer bort fra Punktet 
i den ene eller den anden Retning. Indstilling til Nul
stød har imidlertid visse praktiske Ulemper. F. Eks. 
kan en Station, hvis Frekvens man ønsker at maale, 
ikke høres eller læses under Maalingen. og Modtage
ren maa forstemmes baade før og efter Maalingen.

Endvidere vil, naar man vil maale eller indstille sin 
egen Senders Frekvens, Senderen trække Monitorens 
Frekvens henimod sig, naar de to Frekvenser kommer 
i Nærheden af hinanden (indenfor maaske 500 Hz; 
„Trækningens" Heftighed afhænger dog af mange for
skellige Faktorer), hvorved Maalingen eller Indstillingen 
bliver usikker. En saadan Trækning af Frekvensen 
finder derimod ikke Sted imellem Modtager og Monitor 
under de Forudsætninger, som vi har gjort. (Ved Fone  
er Indstilling til Nulstød udmærket anvendelig).

Ved de Fremgangsmaader, der er nærmere beskrevet 
i det følgende, undgaas de nævnte Ulemper. Til Gen
gæld maa man tænke sig om et Øjeblik hver Gang, 
indtil man er blevet fuldt fortrolig med Principperne, 
men det skulde vel ikke virke alvorligt afskrækkende.

I det nedenstaaende vil Udtrykkene „paa den høje 
Side af Nulstødet" og „paa den lave Side af Nul
stødet" hyppigt forekomme, og vi vil begynde med at 
præcisere, hvad vi i denne Sammenhæng vil forstaa 
derved. I ethvert Tilfælde, hvor et af disse Udtryk 
forekommer, drejer det sig om to Apparater, hvoraf 
det enes Afstemning i Øjeblikket staar fast, medens 
det andet Apparats Afstemning varieres. Udtrykkene 
„høj" og „lav" refererer da altid det Apparat, hv i s  
Afs t emning  ændr e s ,  set i Forhold til det andet Apparat, 
og altid til Apparaternes Frekvens. Hvis f. Eks. Moni
toren indstilles paa den høje Side af Nulstød med 
Modtageren, vil det sige, at Monitoren indstilles til en 
højere Frekvens end Modtageren.

1. Maaling af en anden Stations Frekvens.
a. Indstil Modtageren paa sædvanlig Maade til en 

passende Interferenstone med Stationen, f. Eks. paa 
den l a v e  Side af Nulstødet.

b. Indstil Monitoren til samme Interferenstone med 
Modtageren, som denne danner med Stationen, men 
paa den hø j e  Side af Nulstødet.

Hermed er Monitoren indstillet nøjagtigt paa Stati
onens Frekvens, uden at det har været nødvendigt at 
forstemme Modtageren. Havde vi under l.a lagt Mod
tageren paa den høje Side af Nulstødet (f. Eks. paa 
Grund af QRM . skulde vi under l.b have lagt Moni
toren paa den lave Side af Nulstødet. Heraf kan ud
ledes følgende Huskeregel: Modtag e r  o g  Moni t o r  ska l  
læg g e s  paa  hv e r  s in  S id e  a f  Nul s t ød e t .  Indtil man er 
fuldt fortrolig med Metoden, anbefales det at foretage 
følgende nemme lille Kontrolprøve; Ved en lille For
stemning af Modtageren skal de to Interferenstoner 
ændre sig i samme  Retning. Hvis den ene bliver højere 
og den anden lavere, ligger Monitoren paa den gale 
Side af Nulstødet. og Indstilling l.b maa gøres om.

Det maa ogsaa anbefales, at man øver sig i at ind
stille to Interferens toner til nøjagtigt samme Højde eller 
til et simpelt musikalsk Interval som f. Eks. en Oktav 
(dette gaar naturligvis lettest for de musikalske Ama
tører). Naar de to Toner er meget nær ens, høres de 
ikke længere som to adskilte Toner, men derimod som 
een, der til Gengæld varierer i Styrke eller „blafrer". 
Drejer det sig om en ICW-Station, regner man med 
Bærebølgen.

2. Indstilling af Senderen til en opgiven Frekvens.
a. Monitoren indstilles paa den ønskede Frekvens.
b. Modtageren indstilles til Nulstød med Monitoren.
c. Monitoren forstemmes, indtil der opnaas en pas

sende Interferenstone i Modtageren; lad os f. Eks. 
antage, at Monitoren lægges ud paa den hø j e  Side 

af Nulstødet.

24



d. Senderen afstemmes (med Udstraaling fra Antennen), 
til at give en Interferenstone i Monitoren, der lig
ger en Oktav unde r  den Tone, som Monitoren 
giver i Modtageren, men paa den l a v e  Side af 
Nulstødet. (Dette gælder for 3,5 MHz, naar Mo
nitoren som forudsat ligger paa 1,7 MHz; paa 7 
MHz skal der være to Oktaver, paa 14 MHz tre 
Oktaver o.s.v. mellem de to Interferenstoner).

Hermed er Senderen indstillet til den ønskede Fre
kvens. Huskereglen svarer ganske til den under Maa- 
ling 1 anførte og lyder her: Mon i t o r  o g  Sende r  ska l  
læg g e s  paa  hv e r  s in  S id e  a f  Nul s t ød e t .  Der findes 
ogsaa en tilsvarende Kontrolprøve, nemlig følgende: 
Naar Monitoren forstemmes lidt, skal Interferenstonerne 
for MDnitoren hørt paa Modtageren og for Senderen 
hørt paa Monitoren forandre sig i samme  Retning. 
Hvis de gaar hver sin Vej, er Senderen paa den gale 
Side af Nulstødet, og Indstilling 2.d maa foretages 
paany.
3. Indstilling af Senderen til en Frekvens, der

haves indstillet paa Modtageren. (F. Eks. 
en QRM-fri Frekvens).

a. Som Indstilling 2.c.
b. Som Indstilling 2.d.

Huskeregel og Kontrolprøve som angivet under 2.

4. Indstilling af Senderen paa en anden Stations
Frekvens.

a. Indstil Modtageren paa sædvanlig Maade til en 
passende Interferenstone med Stationen, f. Eks. paa 
den l a v e  Side af Nulstødet.

b. Indstil Monitoren til Nulstød med Modtageren.
c. Indstil Senderen (med Udstraaling fra Antennen) 

til en Interferenstone i Monitoren, der ligger en 
Oktav unde r  den Tone, som Modtageren dan
ner med den hørte Station, men paa den hø j e  Side 
af Nulstødet. (Der gælder samme Forbehold som 
ved Punkt 2.d).

Huskeregel: Modtag e r  o g  Sende r  ska l  Iægg e s  paa  
hve r  s in  S id e  a f  Nul s t ød e t .  En simpel Kontrolprøve 
for dette Tilfælde har jeg ikke kunnet finde, men man 
kan f. Eks. lægge Modtageren over paa den anden 
Side af Nulstød med den hørte Station (med samme 
Tonehøjde som før) og dernæst lægge Monitoren over 
paa den anden Side af Nulstød med den hjemlige 
Sender (ligeledes med samme Tonehøjde som før); her
efter skal der paany være Nulstød mellem Modtager 
og Monitor, ellers er Indstilling 4.c foretaget galt og 
maa gøres om.

Af det foregaaende kan udledes en simpel fælles 
Huskeregel for alle 4 Tilfælde, nemlig følgende: De  
t o  Appara t e r ,  d e r  i  Maa l ing en s  Løb  ska l  ind s t i l l e s  paa  
hør l i g  In t e r f e r en s t on e ,  ska l  lægg e s  paa  hv e r  s in  S id e  
a f  Nul s t ød e t .

En moderne 50 Watts Styresender.

Ai Henrik Nieben, OZ9R.

Naar en Amatør „bor paa AC" eller har Omformer, 
kan han stille større Krav til Senderen; den kan nu 
lettere komme op paa et højere Input, og Rørene kan 
arbejde med højere Virkningsgrad o. s. v. Alt opnaas 
paa Grund af den lettere Adgang til de højere Spæn
dinger. Men samtidig med, at Input sættes i Vejret, 
maa der ogsaa sættes endnu større Krav til Kvaliteten 
af det udsendte, for kan en lille Sender med ustabil 
Tone eller en daarlig Telefonikvalitet lave meget QRM 
— hvad skal man saa gøre, hvis alle de ustabiliserede 
og daarlig modulerede Sendere kører med 100 Watts 
Input?

For at efterkomme det Krav, en moderne Amatør 
maa sætte til en virkelig Kvalitetssender, har vi gennem- 
experimenteret forskellige Opstillinger, og Resultatet: 
en 3 Trins 100 Watts Sender bringes i dette og føl
gende „OZ" som en Række Konstruktionsartikler, saa- 
ledes at Styresenderen, som denne Gang beskrives, er 
en færdig Sender for sig.

I næste „OZ" vil følge Kraftanlæg og Modulator 
for Styresenderen. Disse skal dog ikke anvendes i den 
samlede 100 Watts Sender, men er kun beregnet for 
de Amatører, der ønsker at standse ved de ca. 50 
Watt. I følgende „OZ" bliver der bragt Konstruktion 
af Sluttrinet — Push-pull R.C.A. 809 eller tilsvarende 
europæiske Rør, en Klasse B Forstærker og endelig 
det store Kraftanlæg, der leverer alle Spændinger til 
hele Anlæget.

De forskellige enkelte Konstruktioner bliver opbygget 
paa Standard-Chassis, Bredde 300 mm, Længde 400 
mm og Højde 50 mm. Forpladen bliver 500 mm bred 
og 250 mm høj; det hele kan saa monteres i et sam
let Panel, det saakaldte „Rack". Dette er en meget 
hensigtsmæssig Monteringsmaade, idet alle spændings- 
førende Dele ligger gemt bag Panelet.
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Styresenderen og i særlig Grad Oscillatoren er det 
absolut vigtigste Punkt i enhver Senderkonstruktion, 
og det maa derfor være en Amatørs fornemste Opgave 
at faa sin Styresender til at arbejde absolut upaaklage- 
ligt. De almindeligste forekommende Fejl ved en 
Telegrafisender er Chirp og ustabil Tone, og her er i 
Virkeligheden det Punkt, hvor alt maa sættes ind. — 
En Amatør med Respekt for sig selv og Tanke for 
sine Medamatører kan ikke arbejde med en Sender, 
der i en Nøgleperiode skifter Frekvens fra den ene 
Ende af Baandet til den anden og tilbage igen.

Disse store Frekvensforskydninger finder sjældent 
Sted paa styrede Sendere eller ECO-Oscillatorer, der 
frekvensfordobler, men næsten altid paa selvsvingende 
Oscillatoropstillinger, saasom Hartley, Colpitts m. fl., 
der kobles alt for kraftigt til Antennen. ECO-Oscilla
torer, hvor man med almindelige Udgangspentoder 
afstemmer Gitterkreds og Anodekreds til samme Fre
kvens uden Stabilisering (fordi det giver mere), er selv
følgelig absolut forkastelige.

En Ting, der tit glemmes, er, at den stabile og 
iøvrigt ganske glimrende ECO ogsaa er en Selvsvinger 
og som Følge deraf er stærkt følsom overfor mekaniske 
Rystelser (Nøgling paa samme Bord). Selvom Gitter
kredsen er meget stabilt mekanisk opbygget, kan Rystel
ser dog bringe Vibrationer i Rørets Elektroder, saa 
Resultatet bliver en ustabil Tone, der ofte bedømmes 
T5-7. En ganske tilsvarende Tone fremkommer, naar 
det efterfølgende PA-Trin ikke er stabiliseret.

Pentoder og „Beam-Tubes" (6L6) er langt at fore
trække i Buffer og Doblerttin. De kræver mindre 
Styrespænding og Energi og afgiver ved en given 
Anodespænding større Styrespænding end Trioder og 
Tetroder. Trioder kan ganske vist afgive noget mere 
Energi, men selv til ret store Sendertrioder kræves 
kun ca. 10 Watt HF-Energi, saa det er nærmest den 
afgivne Styrespænding, man har Brug for*).

») Se «Pentoder eiler Trioder i  Sendere?» - « 0 7 » 1939 Side 8.

I den her konstruerede Styresender anvendes de nye 
Philips 4654, der paa det nærmeste svarer til AL5, 
dog har Røret Anoden ført ud i Toppen, hvorved 
Tabene formindskes og Isolationen forbedres. Fang- 
gitteret er ført ud for sig selv, hvad der kun har Be
tydning ved ECO-Oscillatorer, hvor man lægger Fang- 
gitteret til Skærmgitteret for at faa bedre Afskærmning. 
Det kan maaske her være paa sin Plads at fremhæve, 
at Fanggittermodulation ikke kan anvendes paa 4654. 
Ved Prøver foretaget af T. R, viste det sig, at en 
Spændingsvariation paa 500 Volt paa Fanggitteret kun 
medførte en Anodestrømsvariation paa ca. 10%, men 
man maa jo ogsaa huske paa, at 4654 ikke er noget 
specielt Senderrør, men kun et forbedret Udgangsrør.

Røret 4654 er altsaa hvad Fanggittermodulation 
angaar en absolut Skuffelse. Den kræsne og erfarne 
Amatør bruger heller ikke 4654 som HF-Forstærker 
uden at stabilisere det med den normale Neutrodyn- 
kondensator-Metode. Ved Forsøg foretaget med 4654, 
hvor Gitter og Plade var afstemt til samme Frekvens 
og Anodekredsen og Gitterkredsen effektiv;: skærmede, 
gik Røret i Sving, naar Kredsen var i Resonans. 4654 
er saaledes ikke mere anvendeligt end 6L6 som Buffer, 
og ved Forsøgene viste der sig heller ikke større For
skel. Som Oscillator er Røret dog absolut at fore
trække, da den bedre Skærmning, der opnaas ved at 
forbinde Fanggitter og Skærmgitter, bevirker, at Til
bagevirkningen fra Anodekreds til Gitterkreds er mindst 
mulig.

Neonstabilisering af Skærmgitterspænding.

Da Skærmgitterspændingen paa Oscillatoren skal 
holdes saa konstant som muligt for at holde konstant 
Frekvens, er her foruden den almindelige Potentiometer
metode ogsaa vist Stabilisering af Skærmgitterspændingen 
ved Hjælp af Neonrør. — Det anvendte Rør er Sta- 
bilovolt STV 280/40. Forsøgene viste, at Anode
spændingen blev holdt konstant under ½ Volts Varia
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tion, hvor der før var ca. 30 Volts Variation. I Stedet 
for Stabilovolt kan ogsaa anvendes 2 Stkr. almindelige 
Neonlamper, hvor Modstanden i Soklen er fjernet. — 
Lamperne forbindes i Serie, og Faldmodstanden paa 
10.000 Ohm erstattes med 20.000 Ohm.

Hvis der ikke bruges Spændingsstabilisering, anbefales 
det at bruge særskilt Eliminator paa ECO. Den vari
able Gitterkredskondensator er paa 410 pF for at faa 
saa stort harmonisk Output som muligt. Man maa 
sørge for at anbringe Komponenterne saa hensigts
mæssigt som muligt for at opnaa størst mulig Skærm- 
ning mellem Gitter og Anodekredsene. (Monteringen 
fremgaar iøvrigt af Fotografierne). ECO-Røret svinger 
normalt ved Resonans med ca. 30—35 mA. Efter at 
ECO er startet, stabiliseres PA-Røret paa almindelig 
Maade*).

Neutrodynkondensatoren Cl1 er en Torotor Frekventit- 
trimmer, hvor Skruen er fjernet og Pladen er brækket 
ud i en Vinkel paa ca. 60°. Den helt nøjagtige Stilling 
kan dog ikke findes ved den sædvanlige Stabiliserings- 
metode, men efter at Stabiliseringen er udført paa 
normal Maade, tilsluttes Anodespændingen paa PA- 
Trinet, og Anodekredsen sættes i Resonans. Derefter 
trækkes ECO-Gitterspolen op af Soklen, efter at PA- 
Røret først har faaet ca. 60 Volt fast negativ Gitterfor- 
spænding. Nu skal Milliamperemeteret i PA-Anodekreds 
staa fuldstændig roligt, medens Anodekondensatoren 
C3 drejes gennem Resonans. Den nøjagtige Indstilling 
kan bedst foretages ved at bøje lidt frem og tilbage 
paa C 1 1  med f. Eks. en Blyant (pas paa HT). Stabili
sering udført paa denne Maade med en symmetrisk 
Spole vil holde paa samtlige Baand.

Paa 28 MHz virker PA-Trinet som regenerativ 
Dobler. Der er dog intet i Vejen for ogsaa at arbejde 
som almindeligt PA-Trin dér. Man skal saa bare lade 
ECO firedoble fra 7 MHz til 28 MHz. Iøvrigt virker 
begge Rør udmærket som Dobler, og det er f. Eks. 
let at køre 1,7 - 7 - 7 - eller 1,7 - 7 - 14 MHz, 
saaledes at man ottedobler fra Gitterkredsen. Gløde- 
strømstransformatoren er monteret paa Chassiset for at 
faa saa korte Ledninger til Glødestrømmen som muligt, 
men hvis man ikke er sikker paa, at Transformatoren 
er vibrationsfri, maa man montere den paa Gummi 
eller helt holde den borte fra Chassiset.

Antennen tilkobles med „Link", og i næste Nummer 
af „OZ" skal vises, hvorledes forskellige Antennetyper 
tilkobles.

Stykliste.
RI = 50.000 Ohm ½ W (Siemens). TI = Gladestramstransformator, 6,3 Volt C7 = 5000 pF Glimmer (D. K. F.).
R2 300 „ ½ W — 3 Amp (Liibcke). C8 = 100 „
R3 = 30.000 „ 2 W Rør = 2 Stk. Philips 4654, evt. 1 Stk. C9 1000 „
R4 = 50.000 „ 4 W Stabilovolt STV 280/40. C10 = 500 „
R5 = 50.000 „ 1 W Cl = 410 pF var. (Torotor Model P). C l l  = Trimmerkond. (Torotor Frekventit).
R6 100 „ 2 W C2 = 90 pF „ „ „ „ C12 = 0,1 µF Papir (Siemens).
R 7 = 10.000 „ 4 w C3 = 90 pF „ „ „ „ C13 = 2000 pF Glimmer (D. K. F.).
R8 = 10.000 „ 6 w C4 = 250 pF Glimmer (D. K F.). HF-Dr. = Drosselspoler 700 μH (Prahn).
R9 = 250.000 „ 1/4 w C5 = 1000 „ 1 Milliamperemeter 0—50 (Siemens)
R1O = 250.000 „ 1 / 4 w C6 = 5000 „ 1 „ 0—100
R1 1 = 250.000 „ 1 / 4 w

'*) Se «-25 Watts Jævnstrø ni ssender«. «OZ» 1939 Side S.

Spoler til 14 MHz.
ECO-Gitter: 6½ Vinding. 0,7° Emalje, Udtaget ved l3/4 Vinding,

2 Hak Spacing. 
ECO-Plade: 8 „ 0,7" „ , 2 Hak Spacing.
PA-Plade: 11 „ 0,8" „ , Udtaget ved 5l/s Vinding,

2 Hak Spacing.
Spoler til 28 MHz.

ECO-Gitter: Den samme som 14 MHz. 
ECO-Plade: Den samme som 14 MHz.
Dobler-Plade: 4 Vindinger 1,0° Emalje, Udtaget ved 2. Vinding,

5 Hak Spacing.
Alle Spoler er viklede paa Prahns Zerolit Spoleforme med takket 

Kant.
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Spoler til 3,5 MHz.
ECO-Gitter: 29½ Vinding. 0,4" Emalje, Udtaget ved 81 / 4  Vinding,

1 Hak Spacing. 
ECO-Plade: 38 „ 0,4" „ , ingen Spacing

PA-Plade: 52 „ 0,4° „ , Udtaget ved 26. Vinding,
ingen Spacing.

Spoler til 7 MHz.
ECO-Gitter: Samme som 3,5 MHz. 
ECO-Plade: 14 Vinding. 0,5" Emalje, ingen Spacing 
PA-Plade: 20 „ 0,70 , , Udtaget ved 10. Vinding, 1

Hak Snacina.



U n i v e r s a l  S . W . 3 .

3-Rørs Kortbølgemodtager 

for Universaldrift.

Af H. W. Larsen, OZ7HL.

Den her viste Modtager har, som det ses af Dia
grammet, 2 afstemte Kredse. Som Højfrekvensrør bruges 
den nye støjsvage EF8. Detektoren er ogsaa en Høj- 
frekvenspentode EF6, og Udgangsrøret er det kendte 
CL4. Fotografierne viser de fleste Detailler, og det ses,

hvorledes de fleste Dele er placeret. Komponenternes 
Værdier er angivet i Materialelisten.

Chassiset er lavet af 1,5 mm Zink. Det er meget 
billigere end Aluminium og meget let at arbejde i. 
Man kan faa klippet og bukket de forskellige Dele 
hos en Blikkenslager. Det bestaar af et Chassis 
200X320X80 mm og 2 Kasser, der er 190 mm lange, 
80 mm brede og 110 mm høje samt et Laag 190X180 
mm med 10 mm ombukket Kant.

over hele Spolen, men kun over en Del af den.
Som det ses af Fotografierne, er der oven i Spolerne 

anbragt en lille „Hunts" Trimmer. Den passer til de 
anvendte „Prahn" Spoleforme, naar man retter Lodde- 
fligene ud og borer 2 Huller i Formen, saa Trimmeren 
kan skrues fast med 2 Stk. 1/8" Metalskruer.

Detektoren er elektronkoblet, og Tilbagekoblingen 
reguleres med P2. De to Potentiometre maa være 
af et godt Fabrikat, da der ellers er Fare for Støj.
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Afstemningskondensatorerne er Torotors 90 pF, der 
er monteret direkte paa Chassiset og koblet sammen 
med et Koblingsled. Der er brugt faste Baandsætnings- 
kondensatorer og anvendt elektrisk Baandspredning, 
idet de variable Afstemningskondensatorer ikke er lagt



Gitterkondensatoren C9 og Aflederen R4 er anbragt 
inden i Tophætten; ligeledes Modstanden R10 paa 
CL4, der tager den sidste Rest af Højfrekvens, der 
eventuelt kan være. Det er meget vigtigt, at Gløde- 
strømskredsløbet lægges saaledes, at Detektorens Gløde- 
traad ligger nærmest Minus, da der ellers uvægerlig 
vil komme Brum paa Vekselstrøm.

Forstærkning ved at sætte Skærmgitteret direkte til 
Anodespændingen, eventuelt gennem en Afkobling paa 
5000 Ohm og 0,1 /¿F. I Katoden indsættes saa en 
variabel Modstand paa 50.000 Ohm i Serie med den 
normale Katodemodstand til Regulering af Modtagerens 
Forstærkning).

Glødestrømsledningerne er lagt i skærmet Flex. Fald
modstanden R15 er paa 800 Ohm og maa kunne taale 
en Belastning paa ca. 30 Watt. Ved Fremstillingen af 
Spolerne skal det bemærkes, at Udtagene for Antenne 
og Katode er meget kritiske, især Katodeudtaget, og 
med Udtagene til Afstemningskondensatorerne er det 
saaledes, at jo nærmere mod Jord de lægges, desto 
større Omraade paa Skalaen kan man lægge Baandet 
over, og omvendt bliver Baandspredningen mindre, jo 
nærmere man lægger Udtagene til Gitteret.

løvrigt benyttes Tallene i Spoletabellen, og paa 
Spolediagrammet ses Systemet udført. Da det er en 
Universalmodtager, og Chassiset er minusforbundet, 
maa Modtageren indbygges i en isolerende Kasse, der 
er saaledes udført, at alle spændingsførende Dele er 
beskyttede og Spændingen afbrydes, naar man skifter 
Spoler.

(Bemærkninger af T. R.: EF8 er beregnet til en 
Skærmgitterspænding, der er lige saa høj som Anode
spændingen (250 Volt). Der kan saaledes opnaas højere

Materiale-Liste.
1 Chassis med Skærmkasser — se Tekst.
2 Afstemningskondensatorer Cl 90 pF (Torotor).
1 Stk. Koblingsled.
2 „ Frekventit 5-ben. Rørsokler. 
4 „ P-Sokler.
8 „ „Hunts" Trimmere (se Spoletabel).
8 r Spoleforme (Prahn med Hakker).
1 „ Højfrekvensdrossel (Prahn).
1 „ Potentiometer PI 25.000 Ohm (Dralowid).
1 „ P2 50.000 „
1 „ Filterspole 750 Ohm (Liibcke).
1 „ Udgangstransformator (Liibcke U4).
Tophætter, Bolte, Flex, Traad, m. v.
Rør: EF8 - EF6 - CL4 - CY1.
(Velvilligst stillet til Raadighed af Tungsram).

Modstande.
RI-4 = 2 Megohm 1/2 Watts (Siemens).
R2 = 250 Ohm 3/4
R3 = 0,05 Megohm 1 „
R5 = 0,3 „ l/2 „
R6 = 0,1 „ 1/3 -
R7 = 0,1 „ 1/2 „ >>

R8 = 10.000 Ohm 1
R9 = 25.000 „ 1 „
RIO = 0,1 Megohm >>       „
R1l = 0,5 „ 1/2 .. „
R12 = 175 Ohm 1 Watt
R13 = 100 „ 1 „ „
R14 = 100 „ 1 „ „
R15 = 800 „ 30 ,, D.K.F.

Kondensatorer.
C2-3 = 5000 pF Papir 5000 Volt (T. I. K.).
C4 = 0,1 µF Papir 2000 Volt Vekselstrøm (Janco).
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C5 =0,1 µF Papir 1500 Volt (Janeo).
C6 =0,1 µF Papir 2000 Volt Vekselstrøm (Janeo).

C7 = 0,1 µF Papir 1500 Volt (Janeo).
C8 = 10 pF Glimmer („Hunts'').
C9 = 50 pF („Hunts").

CIO = 8 µF Elektrolyt (Wicon) 350 Volt,
C11 = 10 000 pF Papir (Janeo).
C12 = 2 µF Papir (Wicon eller T.CC).
C13 = 10.000 pF Papir (Janeo).
C14 = 100 pF Glimmer (D.K.F.).
Cl5 = 2 5  µF 25 Volt Elektrolyt (Janeo).

C18 = 16 µF Elektrolyt (Wicon)-350 Volt.
C19 = 32 µF Elektrolyt (Wicon) 350 Volt.

MHz Tr. Vind . Tap .  2 Tap .  3 Spac ing
3,5 30 pF 30 26 21 1 Hak.
7 90 pF 15 71/2 11/2 2 „

14 40 pF 9 ca. 3 ca. 1 2 „
28 30 pF 4 ca. 1 ca. 1 2 „

Detektor.
3,5 30 pF 30 26 ca. 3/4 1 Hak
7 90 pF 15 ca. 1/2 2 „

14 40 pF 9 ca. 3 ½ 2 „
28 30 pF 4 1 ½ 2 „

Spolerne er viklede af 0,7 mm blank Traad, og Af- 
tapningspunktet 2 og 3 er regnet fra Jordenden af 
Spolen.

Det er aabenbart blevet meget vanskeligt for radio
tekniske Ugeblade at eksistere. Næsten alle de 

tidligere saa blomstrende Foretagender paa dette Om- 
raade er nu forsvundet i England. Tilbage er kun det 
gamle ansete „The Wireless World" — med sine 28 
Aargange Klodens ældste Radiotidsskrift — og det har 
nu pludselig maattet forhøje sin Pris med 50% for at 
kunne holde sin tekniske Standard, da Annoncerne 
svigter. Det er allerede mange Aar siden, det sidste 
radiotekniske Ugeblad forsvandt herhjemme. Til Gen
gæld er vi godt forsynede med Maanedsblade, som 
aabenbart har betydelig nemmere ved at klare sig.

Trioder og Pentoder.
Af S. H. Hasselbalch, OZ7T.

I December Nummeret af „OZ" 1938 kunde paa 
Siderne 209 og 213 læses følgende to Sætninger: 
„— — ogsaa hos Amatørerne betragtes Trioder nu 
som forældede saavel i Modtagere som i Sendere". — 
Og: „I Almindelighed kan man sige, at Anvendelsen 
af Trioder til Sendebrug forener Prisbillighed med god 
Virkningsgrad og let Indstilling".

Da nye Senderamatører nok kunde lade sig forvirre 
af to saa modstridende Udtalelser, vil jeg i det 
følgende ganske kort belyse Spørgsmaalet nærmere. 
Følgende Skema viser Forholdstal mellem visse vigtige 
Data for henholdsvis en Triode og en Pentode, idet 
der forudsættes Rør af samme Størrelse, d. v. s. for 
samme Output. I ingen af Tilfældene regnes med
Specialrør.

Triode Pentode

Pris 1 1 —1,2
Styreeffekt 1 0,25—0,35
Input (Anode alene) 1 0,96
Input (Anode+Skærmgitter) 1 1,04

Kapacitet (Gitter/Katode) 1 1,5 —3
Kapacitet (Anode/Katode) 1 1,5 —3
Kapacitet (Gitter/Anode) 1 0,0003

Skemaet viser ret tydeligt, hvilket berettiger Anven
delsen af Pentoder i Sendere: Den langt ringere Styre
effekt, der betyder færre og simplere Styretrin. Pento- 
dens lave Gitter/Anode-Kapacitet, der kan gøre Neu- 
trodynstabilisering overflødig, er derimod en noget 
tvivlsom Fordel. Den medfølges af stærkt forøget Ind- 
og Udgangskapacitet og kan kun udnyttes, dersom 
man med omhyggelig Opbygning, evt. ved Hjælp af 
Skærmning, undgaar utilsigtede Koblinger. — Hvis et 
Triode-Forstærkertrin stabiliseres, hvilket ganske vist 
kræver ekstra Materiel og nogen Akkuratesse, er al 
Ulempe ved den høje Gitter/Anode-Kapacitet elimine
ret; samtidig kan til en vis Grad stabiliseres for Til
bagevirkning foraarsaget ved utilsigtede Koblinger, 
saaledes at Placeringen af Komponenterne bliver lettere 
og Skærmning overflødig.

Det vil muligvis undre mange, at Forholdstallene 
for Input ikke viser udprægede Fordele for Pentoderne. 
Det er rigtigt, at Anodevirkningsgraden almindeligvis 
ligger noget højere for Pentoder end for Trioder, men 
ved Bedømmelse af Virkningsgraden er det ikke helt 
korrekt at se bort fra Effekttabet paa Skærmgitteret. 
Der forbruges her en ikke helt ubetydelig Effekt, og 
hvis Skærmgitterspændingen tages over et Potentio
meter fra Anodespændingskilden, bliver den „fuld
stændige" Virkningsgrad væsentlig mindre for Pentoden 
end for Trioden.

Som før nævnt ligger Pentodens virkelige Fordel 
fremfor Trioden i den langt mindre Styreeffekt, der er
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nødvendig til Udstyring af et Forstærkertrin. Dette 
medfører en betydelig Besparelse i Senderens Styre
trin, og for denne Fordel maa betales en ca. 20 % 
højere Pris for Udgangsrøret. Sammenligningen er 
desværre ikke ført til Ende hermed, idet mange andre 
Forhold af mere „svævende" Art spiller ind: Let Ind
stilling, Robusthed, Vigtigheden af faa Trin i Sen
deren, Virkningsgraden paa ultrahøje Frekvenser, etc.

Trioder har i hvert Fald langt fra udspillet deres 
Rolle endnu, navnlig ikke, naar Talen er om de „ultra
høje". — Jeg henviser til den omtalte Sætning paa 
Side 213 i Decbr. „OZ" for 1938, idet jeg — fuldt 
ud erkendende Pentodernes udmærkede Egenskaber — 
ganske slutter mig til den dér citerede Udtalelse.

Spole-Tips.

Causerier under Antennen — I.
Under ovenstaaende Titel paabegynder vi en 

Serie Artikler, som paa meget populær Maade 
bringer vore nye Læsere nyttige Oplysninger inden
for Elektricitetslære og Radioteknik. Red.

Lidt om Strøm og Spænding.
Naar det bli'r elektrisk, bli'er det kritisk! Det er 

Ikke-Teknikerens almindelige Indstilling overfor den 
velsignelsesrige Energiform Elektriciteten. Elektriciteten, 
der giver os Lys og Varme, der udfører mangfoldigt 
Arbejde for os, skylder vi Tak for saa meget, at det 
vel er værd at vide en Smule om den.

En Spole er en Ting, som en Amatør før eller 
senere vil prøve at forbedre. Det kan derfor være paa 
sin Plads at fortælle lidt om, hvorledes man opnaar 
en Forbedring.

Hvad enten det drejer sig om Sender eller Modtager, 
har Spolen altid en meget vigtig Funktion, og det er 
derfor ganske naturligt, at der melder sig visse Pro
blemer. Hvor stor skal Spolen være? Saa stor som 
muligt. En stor Spole har større elektrisk Godhed end 
en lille Spole. Dog siger det sig selv, at det betyder 
mindre, om Spolen er 70 eller 80 mm i Diameter, 
hvorimod en Spole paa 5-10 mm er betydelig daarligere 
end en paa 25-35 mm.

Længden af Spolen er ikke kritisk; dog anbefales en 
Spole af omtrent samme Længde som Diameter. Spacing 
ser man tit stærkt overdrevet, undertiden 10 Gange 
Traadtykkelsen. Den bedste Spacing er ca. 30-80 % 
af Viklelængden. D. v. s., at en Spole paa 30 Vin
dinger til 3,5 MHz skal af 0,8 mm Traad være ca. 
30X0,8X1,50 = 36 mm lang og Diameter ca. 36 mm.

Spoleformen skal være saa tabsfri som muligt, og 
Kondensatoren maa naturligvis være opbygget med 
tabsfri Isolation, f. Eks. Glimmer, Frekventit eller 
Trolitul. Ved ECO-Opstillinger, Monitorer samt nøj
agtigt kalibrerede Modtagere saasom Supere skal Os
cillatorspolen være af højeste Kvalitet, da Stabiliteten 
i høj Grad afhænger af Spolens Godhed.
                                                       OZ 9 R

For vore DX-Jægere kommer nu den aarlige Begiven
hed: A.R.R.L.s internationale DX-Konkurrence. 

Det er den 11. i Rækken, og den afholdes for CW 
fra 4.—12. Marts og for Telefoni fra 18.—26. Marts. 
„OZ" har desværre ikke Plads til de mange Bestem
melser, og vi maa derfor henvise til „QST" for Februar.

Interiør fra Storslationen Nauen's Hovedsendesal. Her arbejder Langbølgesenderen 
med en Energi paa 400 kW.

Se blot paa Elektricitetsmaaleren i Deres Lejlighed. 
Den fortæller Dem, hvorvidt Værket leverer Dem 
Jævnstrøm med 110 eller 220 Volts Spænding eller 
Vekselstrøm med 220 Volts Spænding. Vel at mærke: 
De har ikke — som man plejer at sige — 220 Volt 
Jævn- eller Vekselstrøm i Deres Lejlighed. Betegnelsen 
Volt gælder kun for Spændingen, men ikke for Strøm
men, og om sidstnævnte fortæller Maaleren Dem intet; 
det gør først Manden, der ved hver Maaneds Udgang 
henter Strømpengene! Spændingen, det elektriske Tryk, 
er Strømmens Herskerinde — uden Spænding ingen 
Strøm!

Men hvad er saa strømmende Elektricitet? Ligesom 
en Vægt kan deles i Kilogram, Gram og Milligram, 
saaledes kan man ogsaa dele Strømværdien Ampère i 
Milliampére. Det er 1/1ooo af en Ampére. Gaar man 
videre i Opdelingen, saa ledes man af den sidst mulige 
Deling til den elektriske Enkeltdel, Elektronet. Elek-
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troner, der er i Bevægelse, danner den elektriske Strøm. 
De er saa smaa, at der skal 6400 Trillioner Elektroner 
til for at danne en Ampére. Ledes Elektronerne i en 
Beholder og oplagres her, vil de her sammentrængte 
Elektroner udøve et gensidigt Tryk paa hinanden, der 
i sin Helhed kaldes for „Spænding“. Selve Beholderen 
er et Batteri eller en Akkumulator.

Hvert Maleriale, hvori Elektronerne sættes i Be
vægelse ved „Tryk“, d. v. s. Spænding, modsætter sig 
denne Elektronbevægelse; Værdimaaleren for denne 
Modstand hedder „Ohm“. Naar en Vinding af Metal- 
traad sættes i Bevægelse mellem en Magnets to Poler, 
opstaar der i Vindingen en elektrisk Strøm. Paa Basis 
af dette Fænomen opfandt den tyske Ingeniør Werner 
v. Siemens i 1867 Dynamoen. Her omdannes altsaa 
en roterende Bevægelse til elektrisk Energi. Omvendt 
kan man ogsaa ved Hjælp af en Elektromotor omdanne 
elektrisk Energi til en roterende Bevægelse. Ved 
hvilkensomhelst Anvendelse af elektrisk Energi bruges 
der en bestemt Strøm med en bestemt Spænding, og 
herved ydes et elektrisk Arbejde, hvis Værdimaaler er 
Kilowatt-Timen. F. R

For 10 Aar siden.
Februar 1929.

„Ugens Radio“ d. 1/2: Indførelsen af de nye Kalde- 
signaler synes respekteret af næsten alle Amatører. 
Russerne, som ikke var med i Washington-Overens- 
komsten, bruger dog stadig Prefixet EU. — Grundet 
paa manglende Tid har P. E. Thorning Jepsen, OZ7DM 
set sig nødsaget til at fralægge sig Hvervet som 
Redaktør af E.D.R.s Side i „Ugens Radio“. Dette 
Arbejde varetages fremtidig af Helmer Petersen, OZ7S-

8/a: I Anledning af, at E.D.R.s Konkurrence med 
Aflytning af Signaler fra Ekspeditionsskibet „Dana“ er 
blevet en Fiasko, skønt der var Præmier til flere 
Hundrede Kroners Værdi, skriver Formanden Gunnar 
Bramslev en kraftig Artikel, hvor han spørger, om 
den danske Kortbølgeamatør er ved at gaa til Grunde. 
— E.D.R. har nu et Bibliotek under Oprettelse.

13/2: R.S.G.B. opretter et „Contact Bureau“ til 
Undersøgelse af Forholdene paa 10 m Baandet. — 
Det meddeles, at E.D.R.s Protektor, Professor P. O. 
Pedersen vil holde et Kortbølgeforedrag for Foreningens 
Medlemmer paa Polyteknisk Læreanstalt d. 28. Februar. 
Emne: „Langtids-Ekko ved Kortbølgetransmissioner“.

22/2: En Del af de nye Q-Forkortelser offentliggøres. 
— OZ7T skriver under „Traffic Notes“: „80 m over
raskede mig ved at være en ganske ideel Bølge for 
Telefoni og Telegrafi efter Mørkets Frembrud for 
indenlandske Forbindelser. Danske Fone-Stationer skulde 
ophøre med at ligge og larme paa 40 m“.

Fra flere Sider er jeg blevet opfordret til at skrive 
følgende: DR-Amatørerne og nye Medlemmer bør 
besøge nærboende Senderamatører, ogsaa i København. 
Det er en naturligere Fremgangsmaade end den om
vendte. Der vil ved saadanne Besøg være rig Lejlig
hed til at lære noget om Amatørarbejde og Stations- 
betjening. Især har jeg Indtrykket af, at Rapportering 
er et Omraade, hvor de ældre maa vise de nye Frem- 
gangsmaaden. Hvor meget er RST 599? Det skal 
høres paa en Modtager. Nye Amatører behøver ikke 
at være bange for Senderamatørerne. De er gennem- 
gaaende flinke Mennesker, der ikke bider Hovedet af 
af en DR, der kommer paa Besøg, naar blot han ikke 
har et af Senderrørene med i Lommen, naar han gaar!

Jeg vil gerne advare mod en Fælde, der ofte fore
kommer paa 3,5 MHz. Naar der kaldes f. Eks. „CQ 
CQ CQ de GW5TB“ med Fone, opfattes dette let 
som W5TBG eller blot som W5TB. B og G for
veksles ogsaa meget tit. Der er sikkert sendt mange 
forgæves QSL-Kort ud af denne Grund.

A propos QSL, send aldrig til OZ-Stationer uden i 
de særlige Tilfælde, hvor der opfordres til det. Men 
send det saa direkte. Der er ingen, der er interesseret 
i at faa at vide, hvad man mener om Senderen, naar 
man har bygget en ny. Det virker morderlig irriterende 
at faa QSL fra en DR ½ km borte, naar man sender 
med ca. 100 Watt.

Kapacitets-Maalebro.
Jeg omtalte sidst nogle Kapacitetsmaalinger og lovede 

at vise, hvorledes en Maalebro kan kalibreres. Dia
grammet viser dens Udseende. Rl og R2 er et godt 
traadviklet og retlinet Potentiometer paa f. Eks. 10.000

Ohm. Cn er en Normal. 
Jeg bruger selv en Glimmer
blok paa 1000 cm (D.K.F.- 
U.F.A.) der er opgivet med 
l% Nøjagtighed. Ved Klem
merne mrk. CX tilsluttes 
den ukendte Kapacitet. T 
er en Telefon, og ved ~ til
sluttes en Tonegenerator. 
F. Eks. en af den Slags, der 
bruges til Morsekursus. 

Maalingen foretages ved at indstille Potentiometret, til 
Tonen forsvinder eller er svagest. I denne Stilling er 
følgende Formel opfyldt:

X = N* R2/R1 eller X = 1000 * R2/R1.
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Har vi nu skruet en Skala paa Potm.’s Aksel, og denne 
er inddelt i 200°, vil Potm.’s Drejning f. Eks. dække fra 
0° til 160°, og vi kan tage Forholdet R2/R1 som For
holdet mellem de Antal Grader paa hver Side af Ind
stillingen f. Eks.:

X 80° = 1000 * 80/80° = 1000 cm eller X 120° =
1000 * 40/120°=333½ cm. X 20° = 1000 * 140/20° =
7000 cm.
Jeg har antydet Gradinddelingen paa Diagrammet 

med et 0 i den ene Ende og 160 i den anden af Potm. 
Ved Maaling af Kapaciteter under 100 cm foretages 
Maalingen bedst ved at slutte en vilkaarlig Kapacitet 
med et Par Ledninger, der er bestemt til Tilslutning 
af CX, og saa maale denne. Derefter tilsluttes CX, og 
der maales paany. Differencen mellem de to Maalinger 
giver CX. F. Eks. der maales først 234 cm, og der
efter med CX i Parallel maales 258 cm. Den søgte 
Kapacitet bliver saa 258 -h 234 = 24 cm.

DR-Brevkasse:
Spørgsmaal: Hvorfor kan jeg ikke dække hele 80 

m Baandet paa min Modtager? Jeg bruger 100 pF 
som Baandsætter og afstemmer med 20 pF. Hvad 
skal jeg gøre for at faa hele Omraadet 75 m-85 m til 
at ligge paa de 20 pF?

Ved Forespørgsel blev følgende oplyst: Spolen er 
viklet paa en Prahn Form med 21 Vindinger, og der 
afstemmes over hele Spolen.

Svar: Spolen er for lille. For at dække 75 m-85 m 
med 20 pF kan vi finde Selvinduktionen af følgende 
to Formler:

1) L X C = 75 X 75 X 0,281.
2) L X (C + 20) = 85 X 85 X 0,281.

Ved at udregne højre Side af Formlerne faar vi:
1) L X C = 1580,625,
2) L X (C + 20) = 2030,225.
Trækker vi 1) fra 2), faar vi L X 20 = 449,6. Her

af kan vi finde L af L = 450/20 = 22,5 mHy.
Den Spole, der var viklet, var paa 21 Vikl., og af 

den med Formen følgende Kurve ses, at det giver en 
Selvinduktion paa ca. 19 mHy. Af samme Kurve ses, 
at til 22,5 mHy svarer ca. 25 Vindinger.

Hvis vi ønsker at vide, hvor stor Begyndelseskapa- 
citeten skal være, findes den af 1), hvor vi indsætter 
Værdien for L: 22,5 X C = 1580.

Vi flytter L om paa den anden Side af = og faar:
C = 1580/22,5 = ca. 70 pF.

«QZ»s ANNONCE-KONTOR.
Fra den 15. ds. har „OZ“s Annoncechef, Herr 

C. H. Mathiesen, oprettet selvstændigt Kontor i Studie
stræde 35, København K. Telefon Palæ 1560. Kontor
tid fra 9—18. Vi haaber, at denne Ordning vil betyde 
en velkommen Service til Gavn for vore Annoncører 
«g andre, som vort Blad staar i Forretningsforbindelse med.

Danske Hams,
72 - OZ5LW.

OZ5LW begyndte som Radioamatør allerede i 
1918-19 med Kohære- og senere Krystalmodtager. 
Dengang var man lykkelig over blot at høre lidt 
„Skrat" fra en Gnistsender, f. Eks. fra OXA, men det 
var iøvrigt forbudt at have Modtager. Imidlertid blev 
det derved kun yderligere spændende.

Da Lyngby Radio senere kom i Gang med Grammo
fonudsendelser, byggede 5LW „Lampeapparater“, som 
det hed dengang, bl. a. den berømte DN11, som Red
aktør George W. Olesen gjorde kendt her i Landet. 
Paa den Tid kunde man ogsaa nyde de glimrende 
Udsendelser fra Ryvang Radio til Afveksling fra „Slut- 
slut-Rasmussens“ over Lyngby.

Kortbølgeinteresseret blev 5LW, da han en Aften 
hørte en Oversvingning fra „Radiolytteren“s daværende 
Station 7RL, og han byggede da straks en Kortbølge
modtager. I 1928 blev den første Sender fremstillet. 
Den arbejdede paa 260 m, og da den havde Lysnet
tilslutning, kom den til at koste mange Sikringer.

I Oktober 1933 blev 5LW Medlem af E.D.R., og 
han fik sit DR-Nummer i November samme Aar, hvor
efter Interessen særlig samlede sig om DR-Arbejdet. 
I sin Egenskab af DR144 slog 5LW i April 1935 
det store Slag for DR-Amatørerne med Indførelsen 
af en speciel DR-Rubrik i „OZ“, og han redi
gerede denne, indtil OZ8T overtog Hvervet som 
DR-Leder.

Endelig i Januar 1936 blev DR144 licenseret som 
5LW, og en Hartley startedes. Bortset fra enkelte 
Fone-QSO’er holder 5LW sig til CW, idet han mener, 
at det for den virkelige Amatør gælder om at faa det 
mest mulige ud af det mindst mulige. I Løbet af For- 
aaret bygges en ECO-PA.
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Forstyrrelserne fra Amatørsendere.
Af K. E. Jensen.

(Foredrag holdt paa Nytaarsstævnet i Odense d. 8. Januar 1939).

Mellem Aar og Dag modtager Post- og Telegraf
væsenet en Del Klager over Forstyrrelser i Aflyt
ningen af dansk Radiofoni foraarsaget af Udsendelser 
fra Radioamatørstationer. I de sidste Aar er dette Antal 
Klager steget ret stærkt og er tilsyneladende stadig 
stigende. Langt de fleste af de paaklagede Forstyrrelser 
foraarsageé af Telefoni udsendt paa 3,5 MHz Baandet, 
og det har derfor været nødvendigt i alle nye Døgn- 
driftstilladelser at indføre en Bestemmelse om, at der 
ikke maa sendes Telefoni paa Frekvensbaandet 3500 
til 4000 kHz og paa Frekvenserne 1970, 1870 og 1730 
kHz i den Tid, der finder Udsendelse Sted over de 
danske Radiofonistationer.

Denne Bestemmelse bør Amatørerne overholde og 
ikke selv give sig til at skønne over, om den ene eller 
den anden af Statsradiofoniens Udsendelser interesserer 
de nærmeste Radiofonilyttere eller ikke. Det er nemlig 
fuldstændig umuligt at skønne om dette, og der klages 
lige saa vel og lige saa berettiget over Forstyrrelser 
af Morgengymnastik, Morgenandagt og Havebrugs
foredragene Søndag Morgen, som over hvad som helst 
ellers. Det næststørste Antal Forstyrrelser hidrører fra 
Telegrafi paa 3,5 MHz Baandet enten fra Nøgleklik 
eller fra Paralysering, og kun et Faatal af Forstyrrelserne 
er fra Udsendelser paa 7 — 14 og 28 MHz Baandet. 
Dog har der været en enkelt Klage over Telefoni
forstyrrelser fra Udsendelse i 56 MHz Baandet.

At Antallet af Forstyrrelser er størst fra Udsendelser 
paa 3,5 MHz Baandet skyldes ikke alene, at dette Baand 
i Frekvens ligger nærmere de almindelige Radiofonibaand 
end de øvrige af Amatørerne benyttede Frekvensbaand, 
men ogsaa, at Begyndere næsten udelukkende benytter 
dette Baand og udsender Telefoni med en selvsvingende 
Sender. Jeg kan uden at overdrive sige, at ca. Halv
delen af de Forstyrrelser, som Post- og Telegrafvæsenet 
faar Kendskab til, (det er vist kun Mindsteparten) er 
foraarsaget af Amatører, der har faaet Licens forholdsvis 
kort Tid forinden.

I Almindelighed er det muligt ved ret simple Midler 
at afhjælpe de af Radioamatører frembragte Forstyrrelser, 
men dette synes mærkeligt nok at være noget, som en 
hel Del Amatører gaar ret let hen over. Jeg har set en 
Del Bølgefælder fremstillet af Amatører og opstillet 
hos Radiofonilyttere. En Del af disse Bølgefælder var 
godt og pænt udførte, men en Del har været under al 
Kritik, og jeg skal, uden at nævne Kaldesignal, her vise 
Dem en af sidstnævnte Slags, og jeg hørte en Dag for 
nogle Maaneder siden en jydsk Amatør fortælle en anden

Amatør, hvorledes han lavede Bølgefælder til Opsætning 
hos BCL. Han viklede nogle Vindinger Traad om tre 
Fingre, tog det af og satte det sammen med en udtjent 
Kondensator i en gammel Cigarkasse, og saa var den 
fb. Ganske vist er der Chance for, at det kan virke, 
men at en Radiofonilytter vil nægte at modtage den 
Slags Bølgefælder, kan der vist ikke være noget at 
sige til.

Man skulde mene, at det var en Opgave for E.D.R. 
at fremstille eller lade fremstille en Serie Bølgefælder 
og Drosselspoler, saa disse kunde blive ensartede og af 
et Udseende, saa ingen Radiofonilyttere af den Grund 
kunde undslaa sig ved at lade en Dæmpeanordning 
opsætte. Saa vidt mig bekendt praktiseres i Norge eller 
i hvert Fald i Oslo en saadan Ordning ved, Samarbejde 
mellem de norske Amatørers Organisation og Telegraf
styret. Maa jeg bemærke, at jeg porsonlig aldrig har 
været ude for, at en Radiofonilytter har nægtet at lade 
en Dæmpeanordning opsætte, forudsat at denne har 
været af et ordentligt Udseende. Jeg ved dog, at een 
og anden Amatør har været ude for det, men jeg tror, 
at den egentlige Aarsag til Nægtelsen sædvanligvis har 
været personlige Uoverensstemmelser.

Det bedste er selvfølgelig helt at undgaa Forstyrrelser 
af Radiofonimodtagningen og de dermed følgende 
Ubehageligheder, og her maa den enkelte Amatør gøre 
sit og sørge for at undgaa Frekvensmodulation, Over- 
modulation, Nøgleklik og Paralysering. Frekvens
modulation er jo saa temmelig uundgaaelig paa selv
svingende Sendere, og det mest radikale Middel vilde 
være at forbyde Modulering af Oscillatorer og dermed 
af alle selvsvingende Sendere, hvilket er Tilfældet i 
U.S.A. Overmodulering burde kunne undgaas.

Nøgleklik skulde sædvanligvis ikke være saa vanske
lige at undertrykke ved at nøgle et passende Sted og 
Anvendelse af et effektivt Nøglefilter (Klikfilter), og 
for at undgaa Paralysering maa Senderantennen an
bringes saa langt som muligt fra BCL-Antenner og 
Senderen ikke bruges med større Effekt end nødvendigt- 
I det tyske Blad „CQ" for September 1938 findes en 
Artikkel om dette Emne. Det gælder som nævnt først 
og fremmest om at gøre Senderen saa „støjfri" som 
muligt, saa har man gjort sit til at undgaa Forstyrrelser. 
Kommer der saa alligevel Klager, skal man ikke til at 
forbedre Senderen, før man kan fjerne Forstyrrelserne 
hos BCL.

Telefoniforstyrrelser fjernes sædvanligvis ret let ved 
Hjælp af en Bølgefælde, men den bør laves, saa BCL 
ikke selv kan stille paa den, og man bør, hvis der sendes 
paa forskellige Frekvenser, overbevise sig om, at den 
spærrer effektivt for alle de Frekvenser, der kan være 
Tale om. Paralysering fra Udsendelse af Telegrafi kan 
næsten altid fjernes fuldstændigt ved at indsætte en
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egnet Drosselspole i BCL-Modtagerens Antennetilslut
ning og eventuelt ogsaa i Jordledningen. I enkelte Til
fælde kan det være nødvendigt at forsyne BCL-Mod- 
tageren med et Højfrekvensfilter i Nettilslutningen. De 
Tilfælde, som disse Dæmpeanordninger ikke kan klare, 
er efter min Erfaring let talte. Det skulde ogsaa være 
muligt at fjerne baade den ene og den anden Slags 
Forstyrrelser ved Brug af low-pass Filtre, men dette 
har jeg endnu ikke prøvet tilstrækkeligt med til at ville 
udtale mig derom.

En Bølgefælde til Fjernelse af Telefoniforstyrrelser 
fremstilles simpelthen af en Spole og Kondensator, der 
afstemmes til Sendefrekvensen og indsættes i BCL- 
Modtagerens Antennetilslutning. En Drosselspole til 
Fjernelse af Paralysering vikles paa et Rør 30 mm i 
Diameter og 125 mm langt, tæt viklet med et enkelt 
Lag 0,25 mm Emailletraad. Dog giver en noget mindre 
Drossel undertiden bedre Resultat. Drosselspolen eller 
Spolerne skal anbringes saa nær Modtagerens Tilslut- 
ningsbøsninger som muligt. Hvis Spolen forringer 
Modtagerens Selektivitet for meget indsættes en passende 
Kondensator i Serie.

Nu og da sker det, at der kommer Klager over 
Telefoniforstyrrelser, som de Amatører, hvem Klagen 
angaar, er meget forbavsede over, idet de kun har 
udført Modulationsforsøg uden at have Antennen til
sluttet Senderen. Det viser sig, at Forsøgene kan for
styrre i samme Ejendom og maa naturligvis ikke finde 
Sted. Ligeledes sker det, at der kommer uberettigede 
Klager over Amatører f. Eks. om Forstyrrelser af 
udenlandsk Radiofoni. I saadanne Tilfælde oplyses Kla
geren om, hvorledes Bestemmelserne er og henvises til 
selv at fremskaffe en passende Dæmpeanordning. Jeg 
kan heller ikke lade være at nævne, at der findes endnu 
en Slags Klager, og de er heldigvis ret sjældne. Det er 
over Forstyrrelse af Nattesøvnen hos Mennesker, der 
bor under og ved Siden af en Amatør, som tager alt 
paa Højttaler. Dette er en Ting, som Post- og Telegraf
væsenet ikke kan blande sig i. Det ender gerne med, 
at enten Amatøren eller den søvnløse maa flytte.

I det sidste Aars Tid har der været en ret vidtgaaende 
Aflytning at Amatørernes Udsendelser, og der findes 
næppe den Amatørsender her i Landet, som vi ikke 
kan aflytte. Ikke saa faa Amatører har fra General
direktoratet faaet en Paamindelse om at holde sig Licens
bestemmelserne efterrettelige, og een Amatør har faaet 
Licensen fuldstændig inddraget, og to har faaet Licensen 
suspenderet, indtil Senderen var blevet underkastet 
nærmere Eftersyn. Den ene Sender (ECO) havde en 
Subharmonisk kraftigere end selve Sendefrekvensen og 
beliggende i Baandet reserveret for Skibstelefoni, og 
den anden Sender en Harmonisk, der forstyrrede kom

merciel Trafik i Udlandet. Det er i Forbindelse hermed 
paa sin Plads at bemærke, at Frekvenserne skal over
holdes og 1730, 1870 og 1970 skal være helt nøjagtige.

Konstateres der Overtrædelser af Licensbestemmelserne, 
faar vedkommende Amatør en Meddelelse om Over
trædelsens Art og Besked om, at Gentagelse ikke maa 
finde Sted. Det har, bortset fra de tre nævnte Tilfælde, 
ikke været nødvendigt at skride til Brug af kraftigere 
Midler. Overfor ulicenserede, der identificeres, bliver 
der rejst offentlig Politisag, og det resulterer sædvanligvis 
i en Bøde samt Konfiskation af Senderen. De danske 
Licensbestemmelser er jo nu nogle Aar gamle, og der 
er naturligvis i de forløbne Aar fremkommet Spørgsmaal, 
som Bestemmelserne ikke fuldtud dækkede. Saadanne 
Spørgsmaal er, efterhaanden som de er fremkommet, i 
hvert enkelt Tilfælde afgjort af Generaldirektoratet. 
Paa given Foranledning er det saaledes for nylig fast- 
slaaet, at Amatører kun maa korrespondere med andre 
Amatørstationer.

Som nævnt, er der i nye Døgndriftstilladelser ikke 
givet Tilladelse til at sende Telefoni paa 3,5 MHz 
Baandet og lavere Frekvenser i dansk Radiofonitid. 
At en Del Amatører indser Berettigelsen heraf fremgaar 
af en Skrivelse til Generaldirektoratet fra E.D.R. i Maj 
1933. I Skrivelsen, der ledsagede en Resolution fra en 
Generalforsamling i Foreningen, hedder det: „Foreningen 
indser Berettigelsen af et Forbud mod Udsendelse af 
Telefoni i Radiofonitiden". Et andet Sted i samme 
Skrivelse staar der: „I Almindelighed er det muligt at 
anvende en Modtager paa Antenner, der ligger mere 
end 10 Meter fra Senderantennen, forudsat at der kun 
sendes Telegrafi". Mine Erfaringer gaar ud paa det 
samme.

Døgndriftstilladelse til Telegrafi er ikke vanskelig at 
opnaa. For saa vidt intet særligt taler derimod, faar 
alle, der søger derom, Tilladelsen, naar blot Nøglen 
er forsynet med et effektivt Klikfilter. Tilladelsen er, 
som Dem bekendt, betinget af, at der ikke foraarsages 
Forstyrrelser af Radiofonimodtagningen. Sker dette, 
maa Forstyrrelserne afhjælpes uden Hensyn til BCL- 
Modtagerens Kvalitet. Jeg ved godt, at dette lyder 
fælt for Dem, men saadan er det nu engang. Skulde 
der nogen Sinde komme en Ændring i dette, vil det 
sikkert ikke blive overladt til Amatørerne at skønne over, 
om en Modtager er moderne eller ikke, og skulde 
Beskyttelsen kun gælde moderne Modtagere, vil det 
ogsaa kun kunne gælde moderne Sendere. Jeg har lidt 
mere end en Anelse om, at en Del Sendere ikke kan 
betegnes som moderne.

Der findes i Øjeblikket 425 licenserede Amatør
sendestationer her i Landet. Deraf 67 der kun har 
Tilladelse til at benytte 3550 til 3600 kHz. 335 Ama-
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Stationsbetjening.
Af J. Steffensen, OZ2Q.

(Foredrag holdt i E.D.R.s københavnske Afdeling den 12/12 1938).
(Sluttet).

Det er en Selvfølgelighed, at en Frekvensskiftning 
ikke maa finde Sted, førend begge Parterne er enige 
om den. Jeg har engang oplevet, at en Station, som 
jeg havde QSO med, sagde „Vent", hvorefter jeg ikke 
hørte mere til ham, indtil jeg efter ca. 5 Minutters 
Forløb blev ked af at vente og drejede Baandet igen
nem, med det Resultat, at jeg fandt ham i Færd med 
at kalde mig paa en helt anden Frekvens. Han havde 
pludselig faaet den Indskydelse at ville lægge sig ind 
paa min Frekvens, men han havde ikke i Forvejen 
indviet mig i sine Hensigter!

Jeg er gaaet temmelig grundigt ind paa Spørgsmaalet 
om Frekvensskiftning, dels fordi man heri har et ud
mærket Middel til at gennemføre en større Brøkdel 
af sine QSO'er paa vore QRM- fyldte Frekvensbaand, 
dels fordi man lærer sin Station og dens Muligheder 
og Mangler bedre at kende, naar man er vant til at 
bevæge sig frit og utvungent indenfor Baandene (læg 
Mærke til, at jeg sagde i nd en f o r ! ! ) .  Et uundværligt 
Apparat ved disse Manipulationer er en kombineret 
Frekvensmaaler og Monitor, men det er et helt Kapi
tel for sig.

Jeg kan kun igen meget stærkt anbefale enhver 
Kortbølgeamatør at indføre et saadant fq-Meter paa 
Stationen, bl. a. af den Grund, at Myndighederne 
maaske inden længe vil forlange, at der findes en 
justeret Frekvensmaaler paa enhver Amatørsendestation, 
saaledes som det er Tilfældet i andre Lande. Jeg 
skynder mig at tilføje, at denne Gisning ikke skyldes 
Underhaandsviden fra højere Sted, men det er i hvert 
Fald givet, at vi fra 1. September 1939 faar et Hul i 
vort 3,5 MHz Baand fra 3635 til 3685 kHz, hvor der

tører har Tilladelse til at bruge Senderen hele Døgnet, 
men i 143 af disse Tilladelser findes Bestemmelsen om 
ikke at sende Telefoni paa 3,5 MHz Baandet og lavere 
Frekvenser i dansk Radiofonitid. I 1938 har der fra 
Radiolyttere været ca. 65 Klager over Forstyrrelser 
fra Amatørsendere, og der er fra Generaldirektoratet 
udsendt et omtrent tilsvarende Antal Meddelelser om 
Overtrædelse af Licensbestemmelserne.

Hermed haaber jeg at have sagt en Del om de 
Spørgsmaal, der interesserer Dem. Ikke alt lige behage
ligt, men oprigtigt. Angaaende den i Programmet nævnte 
Forhandling om Emnet, maa jeg tage Forbehold, idet 
jeg ikke har nogen som helst Bemyndigelse til at udtale 
mig om fremtidige Forhold.

ingen Amatører maa komme, og at der vil blive et 
evigt Vrøvl med Overtrædelser af denne Bestemmelse, 
saalænge ikke 20 % af de danske Senderamatører aner 
noget om deres Frekvens, udover at den ligger „et 
Sted i Baandet". Jeg haaber, at Procenten er for lavt 
ansat, men jeg tror det oprigtig talt ikke!

Hvis vi ikke kender vor Besøgelsestid, er der bety
delig Fare for en drastisk Beskæring af Kanterne af 
Baandene og / eller Krav om en justeret Frekvens
maaler med det Formaal at holde Amatørerne indenfor 
Baandene. Desværre er det ikke overflødigt at tilføje, 
at de Amatører, der med den ene eller den anden 
Motivering bevidst lægger sig udenfor Amatørbaandene, 
gør Amatørsagen, og dermed sig selv, en Bjørnetjeneste, 
for at sige det paa en pæn Maade.

Efter dette lille Intermezzo fortsætter vi vor Omtale 
af en QSO. En Vending, der bruges meget, er „here 
QRA is Copenhagen", for Eksempel. Denne Vending 
er een stor Misforstaaelse, idet QRA betyder „Navnet
paa min Station er................... ", og Ordene „here" og „is"
er dobbelt Konfekt. Det rigtige Udtryk er „QTH
Copenhagen", idet QTH betyder „Min Position er...........................
Bredde, ................ Længde (eller en hvilken som helst
anden Angivelse)"; det tilsvarende Spørgsmaal hedder 
„QTH?" og betyder: „Hvad er Deres Position i Bredde 
og Længde (eller efter en hvilken som helst anden 
Angivelse)?"

Jeg skylder dog Sandheden at tilføje, at jeg ikke 
var klar over, at selve Benyttelsen af „QRA" var 
forkert i denne Sammenhæng, førend OZ8O for nogen 
Tid siden gjorde mig opmærksom paa det! (I det hele 
taget har OZ8O inspireret flere Afsnit af dette lille 
Causeri, som han egentlig burde have staaet som For
fatter til). Medens vi er ved QRA/QTH, hvorfor op
giver danske Amatører saa altid automatisk „QRA" 
til hinanden? Vi har da saa godt som allesammen en 
Liste over alle danske Amatørsendere, og i de faa 
Undtagelsestilfælde, hvor vi samtidig er uvidende og 
interesserede, kan vi jo spørge: „QTH?"

En anden Ting, som har ærgret mig mange Gange, 
er, at RST-Rapporten altid gentages 3-4-5 Gange. I 
det hele taget finder jeg det forkasteligt at gentage 
hvert Ord, naar man ikke udtrykkeligt bliver anmodet 
om det ved Forkortelsen QSZ. Tænk, hvad det be
tyder af Tidsspilde og unødig QRM, naar hvert eneste 
Ord gentages! Det maa jo altid være Formaalet at 
naa det mest mulige paa den mindst mulige Tid uden 
at forstyrre andre mere end højst nødvendigt, og jeg 
gentager med Eftertryk: Send "a ld r i g  dobbelt, med
mindre det udtrykkeligt forlanges! Og brug Forkortel
ser overalt, hvor det kan ske, uden at Meningen gaar 
tabt! Jeg har ofte savnet den nu afskaffede Forkortelse 
QSQ, der betød „Send Ordene enkelt". Der findes-
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ganske vist en Z-Forkortelse med denne Betydning 
(den hedder ZWO), men det er vist kun de tyske 
Amatører, der kender den.

Jeg synes ogsaa, at man med Rimelighed kan forvente 
altid at faa Enkeltsending fra Begyndere, da disse jo 
netop sender langsomt, og deres Modparter i de aller
fleste Tilfælde vil være mere rutinerede. Uopfordret 
Dobbeltsending med Fart 40 er nu ikke morsom at 
høre paal En anden lille Betænksomhed, som man 
gerne vil høre fra Begyndere saavel som fra andre, 
er følgende: Hvis De er ved at sende et langt Ord 
som f. Eks. „Lavfrekvensforstærker", og De laver Fejl 
i et af de sidste Bogstaver, eller De kommer i Tanker 
om en Stavefejl et Sted i Ordet, saa lad være med at 
gentage hele Ordet, da Modparten sikkert har forstaaet 
Meningen trods Fejlen! Jeg var fornylig ude for en 
Amatør, der tre Gange i Træk fortvivlet og forgæves 
prøvede at stave rigtigt til et langt Ord, skønt jeg 
havde forstaaet ham allerede første Gang.

Bogstavet R betyder i Amatørsproget som bekendt 
.„Alt modtaget OK". At visse Amatører omgaas let
sindigt med Sandheden, faar man imidlertid et levende 
Indtryk af, naar man tre Gange i Træk ikke har faaet 
Svar paa det samme Spørgsmaal, skønt Modparten har 
sagt R, hver Gang man har spurgt! Husk: Det er 
ingen Skam ikke at kunne modtage hurtigt, men det 
er forkasteligt at sige R eller QRM, naar man mener 
„part OK, pse QRS". Det er rent ud det, man kalder 
at lyve sig fra det, og da Modparten i hvert Fald i 
Begyndelsen forbliver uvidende om, at der er noget 
galt, bliver det en daarlig QSO med Misforstaaelser 
og maaske ligefrem endende med Afbrydelse. En 
rutineret Amatør af den rigtige Kaliber bliver aldrig 
fornærmet eller utaalmodig over en Anmodning om 
QRS fra en Begynder.

Naa, QSO'en nærmer sig Slutningen, og vi er naaet 
frem til Høflighedsfraserne! Dem plejer jeg at trække 
sammen til „73 o.s.v.", og det lader til at falde i god 
Jord, i hvert Fald synes dette Udtryk efterhaanden at 
brede sig. For dem, der stadig ønsker at udpensle det 
lidt mere, gælder, at Vendingen „best 73s" bør 
undgaas. „73" betyder nemlig „best greetings", saa- 
ledes at „best 73s" bliver til „best best greetings". „Vy 
73" er den rigtige, hjertelige Form. Et andet Eksempel 
paa dobbelt Konfekt, denne Gang hentet fra den hjem
lige Fone-Verden, er „de allerbedste v. y. 73". Den 
logiske danske Form maa være „aller 73", men det 
minder vist for meget om „Familie-Journalen"!

Som Slutning paa hver Sendeperiode og som Punk
tum for hele QSO'en kommer saa Kaldesignalerne. 
Farten har hidtil holdt sig jævn og støt paa maaske 
70, men pludselig tager Pokker ved Manden. Kalde
signalerne jaskes af med Fart 120, og Bogstaverne

falder over hinanden med det Resultat, at de stakkels 
Modtageramatører, der havde glædet sig til at indsende 
en fb Rapport, sidder med Haaret ned ad Nakken, 
og at den stakkels Senderamatør, der vilde have kaldt 
op, naar QSO'en var forbi, ikke ved, hvad Manden 
hedder, som han vilde kalde!

Jeg skal saa anføre nogle flere afskrækkende Eksemp
ler samlet af OZ8O og mig i Løbet af Efteraaret 1938:

1. „Any night": cq cq cq cq cq cq cp www......................................
afstemmer............. væk!

2.  23/10: cq cq cq cq cq de de de de de de de de o
0 es - - as cq cq cq de de de de de q 66 t t dd
k x x - - cq ..................... stiller paa Senderen i ca. 5
Minutter ...............  væk! (Frekvens 3475  kHz! RST
589, først Chirp, senere Klik).

3. 19/11: cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq 
cq de de OZ4?? (1 Gang, saa jasket at det var
ulæseligt) cq cq cq .......................  indstiller ................... væk!
(Frekvens 3470  kHz, RST 588 u, usandsynligt 
ustabil!).

4. Uddrag af QSO med en ulicenseret OZ-Station
(Fart højst 40 Tegn pr. Minut): „..................................  di har
haft OSQ med di fleste af mine gode Venner her
blant andet 2................. jeg haaber at di vil tale siden
med mig selv om jeg ikke er lise........................... "

5. Og saa var der den danske Fone-Amatør, der den 
27/8 i dansk Radiofonitid bekendtgjorde, at „nu 
vilde han sende nogle Grammofonplader for BCL's, 
fordi de havde ladet ham sende i Fred". Uheldig
vis for ham var det hele imidlertid blevet aflyttet 
af en af Post- og Telegrafvæsenets Kontrolposter, 
hvilket fik ubehagelige Følger for Synderen af den 
dobbelte Grund, at Udsendelse af Underholdnings
stof er forbudt, og at hans Tilladelse til at sende
1 dansk Radiofonitid netop efter flere Advarsler 
var blevet frataget ham!

6. 6/11: cq cq cq cq cq cq cq cq cq cp cq cq cq cq 
on on on cq cq cq cq cq cq on on on cq cq cq 
cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq cq on on on 
cq cq cq cq cq on on cq cq cq cq cq cq cq cq 

cq cq cq cq on cq cq cq cq de on4... on4. . .
on4. . . on4. . . cq cq cq cq .................................. (Lytningen
opgivet!).

Nr. 6 maa jo siges at være et Skoleeksempel 
paa, hvordan et lokalt Opkald ikke  skal foretages! — 

Jeg har holdt denne Artikel i en lidt kras Form i 
det Haab, at Spørgsmaalet om Stationsbetjening maa 
blive Samtaleemne blandt danske Amatører, saaledes 
at det efterhaanden gaar os allesammen i Blodet, at 
selv den simpleste og billigste Amatørstation er for
nuftig Betjening værd. For en Sikkerheds Skyld gen
tager jeg fra Indledningen, at de fremsatte Betragt
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ninger staar for min egen Regning, og at de kun er 
møntet paa lokale CW-Forbindelser (inkl. Europa).

Efter Udarbejdelsen af ovenstaaende Årtikel kom jeg 
ud for et virkeligt morsomt Eksempel paa konsekvent 
Udnyttelse af visse Amatørers Trang til at lave „For- 
mel-QSO'er". D4XDV i Kiel, som vil være en Del 
danske Amatører bekendt fra Sommerlejren 1938, har 
fornylig faaet installeret en Wheatstone-Transmitter 
(d.v.s. en Maskinsender), og han har blandt andet lavet 
sig en Strimmel med et almindeligt CQ-Opkald (let 
kendelig paa den perfekte Morseskrift!). Under en 
QSO med ham spurgte han mig pludselig, om jeg 
havde Lyst til at høre hans QSO-Strimmel! Jeg lod 
mig det ikke sige to Gange; den lød som følger: „ge
dr om tnx fr QSO - ur wrt ...............................*)..............  hr QRA
Kiel — tx Hartley 20 Watt — hr always QSL — 
pse hw? hr QRU — pse QSL — vy 73 best dx & gb 
ar". Hvis nogen af denne Artikels Læsere faar denne 
Strimmel stukket ud under en QSO med D4XDV, saa 
er det vist bedst, at de læser Artiklen en Gang til!

Jeg benytter Lejligheden til at tilføje, at det, der 
sendes og almindeligvis skrives som „es", i Virkelig
heden er Tegnet „&" i det saakaldte amerikanske 
Morsealfabet, der tidligere var meget udbredt paa 
Landlinier i USA. Naar De hører det bekendte 
skriv da ikke „es", men derimod „&".

Og saa paa Genhør til mange fb QSO'er!

I „T, & R. Bulletin" for Januar finder vi følgende: „Kl.
11 Juledag i 1927 havde G6LL QSO med den danske 

Station ED4HF paa 3,5 MHz. Kl. 11 Juledag 1938 
havde G6LL atter QSO med OZ4HF paa 3,5 MHz. 
I de mellemliggende 11 Aar har Stationerne ikke haft 
QSO med hinanden. Dette er sikkert det første virke
lige Eksempel paa en nøjagtigt forløbende 11-aarig Cyk
lus". — Det er en morsom Hentydning til den 11- 
aarige Solpletperiode, men desværre maa vi bedrøve 
Englænderen med, at det ikke er den samme 4HF. 
Her i Landet kan nye Folk altfor hurtigt faa Kalde
signaler, der har tilhørt andre, og det skaber ofte 
Misforstaaelser.

En new zealandsk Amatør — Medlem af W.F.S.R.A. 
— har gennem OZ8B udtalt Ønsket om at komme 

i Korrespondance med flere danske Amatører. Foruden 
Radio har han Interesse for at samle paa Fotosv Fri
mærker, QSL og Souvenirs, og han svarer omgaaende 
paa alle Breve. Adressen er: Morrie Wayne, 140 
Durham Street, Christchurch C. 1., New Zealand.

Paa Esperanto foreligger en udmærket Bog: „Endelig 
forstaar jeg Radioen", hvori Radiospørgsmaal for

klares paa en let forstaaelig Maade.
*) Pause paa Strimlen til Haandudfyldning af Rapporten.

A k t i v i t e t s - R a p p o r t e r .

Østjylland.
OZ3FM er i Gang med at bygge ECO-PA og 

Klasse B Modulator.
OZ3XA bygger paa CO-PA-PA og Klasse B Mo

dulator.
OZ4JJ er nu kommet i Luften med ny ECO-PA.

OZ5R skriver: „Til den Amatør, der benytter.mit 
Kaldesignal, vil jeg gerne sige, at jeg helst benytter 
det alene. Vær saa venlig, OB!"

OZ9X kommer snart i Luften med CO-PÅ. Om ca. 
1 Maaned vil der kun være styrede Sendere i Horsens.

OZ3XA.

Sydøstjylland.
OZ1JW er begyndt at forsøge med Fone og er i 

Luften ca. 3 Aftener om Ugen med Morsekursus efter
fulgt af Eksperimenter.

OZ3DK har nu indrettet Stationen for Fone, saa 
der kan sendes forklarende Tekst til Morsekursus.

OZ5AJ er nu aktiv paa 3,5, 7 og 14 MHz og har 
haft gode Resultater paa 14 MHz.

OZ5S er sløjet lidt af med Aktiviteten (YL-QRM), 
men der „tænkes" dog stadig paa et „Skyskraber- 
Rig". Hi!

OZ7MQ arbejder meget ivrigt med Stationen i denne 
Tid. Bl. a. har han sendt en Hilsen til „de evige Jagt
marker" i Form af 3 Stk. næsten nye Universalrør, 
Følgerne af det blaa Glimt er dog nu saa vidt over
vundne, at Stationen næsten hver Aften høres med 
udmærket Fone i Forbindelse med Udsendelse af 
Morsekursus.

OZ7LIN er en ny Station i Fredericia, saa der er 
nu 3 licenserede Stationer. 7UN kan træffes paa 3,5 
og 7 MHz

OZ-DR406 har i den sidste Tid aflyttet Morsekursus 
hver Aften og har lige aflagt Prøven med 60 Bogstaver.

OZ-DR479 træner ivrigt og haaber at kunne klare 
de 60 inden April. Desuden overvejes nye 112 MHz 
Forsøg.

Vilhelm Pedersen (Kolding) er lige blevet Medlem 
af E.D.R. og har deltaget i Morsekursus med 60-Prøven 
som Resultat. OZ1JW og  OZ5S .

Fyn.
OZ5U er nu færdig med sin nye Sender. Det blev 

Push-pull Hartley med 2 B409 og Heising-Modulation 
paa RE604 med 1 Trin Mikrofonforstærkning. Der er 
opnaaet gode Resultater med CW og Fone. Desuden 
er fremstillet en lille TNT med 6 Watt paa TC 03/5, 
som bruges paa 7 og 14 MHz. Modtageren er lavet 
om til 0-SG-2 og er nu kraftig og stabil paa alle 3 
Baand.
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OZ7AH har hele Stationen klar, men mangler Tid, 
da han laver mange „BCL-Kasser" i Stand i sin Fritid.

OZ8J lægger ud til en større DX~Jagt. Ny Mod
tager er anskaffet — en af de berømte „Halicrafter" 
fra U.S.A. Desuden er ny ECO/CO bygget, som er 
linkkoblet til PA, der bruger Rørene CL2 og CL4. Ny 
41 m L-Antenne blev rigget op i Slutningen af Januar, 
og Jagten indlededes med en Del W'er (6 i Løbet af 
en Time) samt VE, U9 og FT4. En Johnson „Q" 
Beam Antenne ventes hjem i Løbet af Februar.

Lolland-Falster.
OZ4F har nu besluttet at ombygge hele Stationen, 

da den ikke vil give „Bid" mere. Det bliver antagelig 
en ECO-PA, som kan tilsluttes 220 Volt DC. En 
ny Modtager skal ogsaa bygges, og det bliver 
sikkert „KR5". Sender og Modtager indbygges i et 
Skab, og 4F haaber at have hele Stationen klar til 
Foraaret fra ny QRA. Endvidere meddeler han, at 
der snart kommer nogle nye OB's i Nykøbing.

OZ8G har arbejdet en Del paa 14 MHz med en 
ECO-PA. Input er ca. 12 Watt. Der bruges 2 Stk. 
6L6G og anvendes Linkkobling mellem Trinene. End
videre eksperimenteres med Antenner.

OZ-DR223 har nu faaet sin 8 Rørs Kortbølgesuper 
færdig, og den arbejder fb. paa alle Baand. Diagrammet 
kan ses i A.R.R.L.s Haandbog (1939) under Fig. 
741. Der er foretaget nogle Ændringer, idet 28 MHz 
er udeladt til Fordel for Mellembølgeomraadet. Samt
lige Spoler er indbygget, og der anvendes Seriekonden- 
satorer i Stedet for Udtag paa Spolerne. OZ8Q.

København.
OZ1S er for Tiden i Gang med at udføre elektriske 

Installationer paa Lodbjerg Fyr, saa Spindelvævet lægger 
sig i Stilhed paa ECO'en derhjemme.

OZ2NU har haft mange W'er paa 7 MHz i sidste 
Maaned.

OZ3AP arbejder med et nyt PA-Trin, og Senderen 
er nu ECO-PA-PA med 2 40-Watt Trioder i Push-pull. 
Der forsøges i Øjeblikket med Mellemtrins-Modulation.

OZ4W har paa Stueantenne haft en Del QSO'er 
med OZ og et Par enkelte med Tyskland. Han faar snart 
ny QRA og haaber saa paa bedre Resultater med 
Luftantenne.

OZ5Z har i den sidste Maaned haft en Del W-Sta- 
tioner, men Forholdene paa 14 MHz har i det store 
og hele været ret sløje.

OZ7KG har i flere Uger ikke vist sig i Æteren, og 
det er nu sivet ud, at han er syg. God Bedring, OB!

OZ7SN har ikke været saa aktiv i sidste Maaned 
paa Grund af BCL-QRM. Han har dog haft W2, FA 
og PY, saa WAC er nu opnaaet.

OZ3AP og  OZ7SN.

Fra Afdelingerne.
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler Fuglevangsvej I4, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er 

al 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. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 
20—22. Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman
den OZ1S, Tlf. Ryvang 1842v, bedst Kl. 18—20, eller gennem Afdelingens Telefon.

Siden sidst.
Besøget paa Lyngby Radio d. 29/1 havde trods den 

bidende Kulde samlet ca. 25—30 Medlemmer, som 
under Ledelse af Ing. Bramslev fik rig Lejlighed til at 
bese det store Antenneanlæg, hvoraf de mange for
skellige Retningsantenners Virkemaade og særlige Egen
skaber nøje blev os forklaret.

Desværre lod det sig ikke gøre at komme ind i det 
Indre af de forskellige Modtagerrum, men alene An
tenne-Anlæggene var ogsaa rigeligt Turen værd. Efter 
Besøget samledes en Del af Medlemmerne til fælles 
Kaffebord i Lyngby.

Mandag d. 23/1 fortalte OZ-DR084 om Beregning af 
Transformatorer samt Ensrettere og gav os en meget 
populær Fremstilling af, hvordan Amatørerne selv kan 
vikle deres Transformatorer.

Program for den kommende Maaned.
Mandag d. 20. Februar afholdes den i Januar , OZ" 

annoncerede Generalforsamling, hvor ogsaa Dagsordenen 
var angivet. Husk, at paa Generalforsamlingen har 
man som Medlem Pligt til at møde, og husk at med
bringe Medlemskort eller Kvittering for sidste Kvartal.

Mandag d. 21/2 var der planlagt Foredrag om nye 
Radiorør, men der er lige nu indløbet Afbud, idet 
Firmaet, som skulde have afholdt Foredraget, ikke saa 
sig i Stand til at stille Foredragsholderen til Raadighed 
denne Aften. Vi vil saa forsøge at finde et andet Fore
drag til d. 27.

Mandag d. 6/3 er der almindelig Klubaften. Mandag 
d. 13/8 begynder OZ9R en Beskrivelse af en Storsuper 
samt vil demonstrere en saadan.

De QSL-Kort, som vi bad om i sidste Nr. af „OZ" 
til Brug i Afdelingen, glimrer stadig ved deres Fra
værelse, saa gør nu Alvor af det og send os et. Vi 
bemærker, at det er fra hele Landet, vi gerne vil have 
Kort, og de bedes sendt til OZ1S, 4M eller QSL- 
Centralen. OZ3AP,

Næst f o rmand .
Kreds 4.

Odense.
Afdelingen holdt Generalforsamling d. 26. Januar. 

Dagsordenen var Valg af ny Bestyrelse. Det blev be
sluttet at udvide Bestyrelsen til 5 Medlemmer. Følgende
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ny Bestyrelse blev valgt: OZ4S (Formand), OZ5V 
(Næstformand), OZ2O (Kasserer), OZ7X og OZ7OJ. 
Det vedtoges at opkræve et Afdelingskontingent paa 
1 Kr. Kvartalet pr. Medlem.

Nyt Møde afholdes paa Park Hotel Onsdag d. 15. 
Februar Kl. 20. Alle, der har Interesse af et Kursus i 
Esperanto, bedes give Møde. OZ9M har velvilligst 
lovet at ville lede et saadant Kursus og vil Mødeaftenen 
holde et indledende Foredrag om Emnet. Der agtes 
paabegyndt et Morsekursus for Begyndere, saa even
tuelle Interesserede bedes melde sig til Bestyrelsen. — 
Husk at medbringe Deres QSL-Kort til Brug for 
E.D.R.s Lokaler i København. OZ4S

Langeland.
Afdelingen afholder Møde i Kruuses Konditori, Nørre

gade, Rudkøbing, Søndag d. 19. ds. Kl. 14,30. OZ7RU 
holder Foredrag om Emnet: „Hvorledes man starter 
som Kortbølgeamatør". løvrigt Drøftelse af Afdelingens 
fremtidige Arbejde samt kammeratligt Samvær.

OZ7RU.

Kreds 7.

Horsens.
Klubaften og Morsekursus afholdes 2 Gange ugentlig. 

Vi kan desværre ikke fastlægge Program, da flere af 
Medlemmerne har forskellige Arbejdstider. Nærmere 
foreligger paa Klubaftenerne. Alle E.D.R.-Medlemmer 
vil være hjerteligt velkomne i Klublokalerne, Vester
gade 5 (1. Sal i Gaarden). Pse kig indenfor!

OZ3XA.

Randers.
Lørdag d, 25. Februar mødes vi alle hos OZ8JB, 

Jørgen Berthelsen, Nr. Boulevard 7, Randers.
__________ OZ5R.

K o r r e s p o n d a n c e .

Meddelelse fra Landskredslederen.
Maanedsrapporterne bedes sendt til den fastsatte Tid, 

da det ellers ikke er muligt at holde Landskreds-Kar
toteket i den ønskede Orden. OZ3XA.

Fra OZ4IM har vi faaet Meddelelse om Resultatet 
af den czeko-slovakiske Test i September 1938. De 

danske Deltagere fik følgende Antal Points: OZ4IM 
319, 4L 297, 8B 207, 2NU 117, 7CN 59 og 7BP 43. 
Bedste udenlandske Deltager var ES5D med 2610 
Points. Bedste LA og SM var LA7A og SM5LL med 
henholdsvis 78 og 41 Points. E.D.R.s Medlemmer kan 
sende QSL-Kort til OK-Stationer ganske som hidtil, 
og det forventes, at de czekiske Stationer vil faa 
Sendetilladelse igen om en Maaneds Tid.

En Advarsel og et Forslag.
Ved at se lidt nærmere paa OZ9R's Konstruktions- 

artikel om en Jævnstrømssender i Januar „OZ" fik jeg 
Lyst til at protestere lidt og til at lave lidt om paa Dia
grammet for Mikrofonindgangen. 9R skriver, at „Op
s t i l l i n g en  e r  yd e r s t  b e r ø r ing s s ikker ,  i d e t  d e r  ikke  e r  f ø r t  
spænd ing s f ø r ende  De l e  e l l e r  Ledn ing e r  udv end i g  paa  d e t  
minus f o rb indende  Chas s i s" .

Husk paa, at ved det normale Treledersystem er det 
kun i hveranden Ejendom, at Minus er spændingsfri; 
i den anden Halvdel er der 220 Volt Minus'en, saa 
pas alligevel paa at faa Chassiset isoleret fra Omgivel
serne. Nu har vi Senderamatører jo heldigvis lidt 
Dispensation i den Henseende.

Endvidere kan jeg anbefale at lave Indgangen efter 
vedføjede Diagram. Den indsatte Blok paa f. Eks. 0,1 
µF (1500 V) sikrer mod at faa Mikrofonen, som man 
jo mange Gange sidder og kæler lidt for, i direkte 
Forbindelse med Nettet. Og Afbryderen tager Mikro
fonstrømmen og kortslutter samtidig Primærsiden af 
Transformatoren, hvorved Hyl og Støj undgaas, naar 
Mikrofonen er afbrudt, men det øvrige er i Funktion

OZ7EU.

Sommerlejrens Beliggenhed.
Jeg vil gerne spørge alle Amatørerne om deres 

Mening vedrørende Sommerlejrens Beliggenhed 1939 — 
om Flertallet virkelig ønsker den lagt paa Bornholm. 
Det maa jo ikke være billigt for en Amatør fra Nord
jylland at foretage en Rejse til Bornholm, og jeg mener 
derfor, at Lejren bør have en mere central Beliggen
hed. Desuden vil den lange Rejse ud og hjem bort
skære en Dag i hver Ende af Ugen, og det er ikke 
morsomt for dem, der kun har en Uges Ferie.

Det er forhaabentlig ikke Meningen, at Sommer- 
lejren skal være for Velhavere, og jeg vil derfor fore- 
slaa at lægge den ved Nyborg Strand (Knudshoved 
Feriehjem), hvortil alle nemt kan komme. Her er gode 
Forhold, god Plads til Telte og billigt Ophold — ogsaa 
hvis det bliver daarligt Vejr. Desuden er der god
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Badestrand og Dans om Aftenen for de unge paa 
-Skærven".

Paa Stedet er der kun 5 BCL, og de kan faa en 
Bølgefælde til Laans i den Uge, Lejren varer. Strøm
arten er AC, saa der kan nok komme Krudt paa Sen
deren. Dette Sted er meget centralt for hele Landet, 
og man kan jo hurtigt komme ind til Nyborg By. For 
Lejrens Sukces er det meget vigtigt at vælge det rigtige 
Sted, og jeg vil derfor stærkt anbefale Nyborg Strand.

OZ5U.

Idet vi henviser til Bestyrelsens Meddelelser ved
rørende Lejren, foreslaar vi, at alle interesserede Med
lemmer snarest sender et Brevkort til Box 79, livorpaa 
skrives et Ja eller Nej udfor Bornholm og Nyborg 
Strand eller eventuelle andre Forslag. Red .

Hilsener til OZ-Hams.
Herved overbringes de bedste Hilsener til alle danske 

Amatører fra følgende tyske Deltagere i E.D.R s Som
merlejr 1938: D4GZF, D3DEN, D4IQI (DE2591/I), 
D4XDV, YM4BA samt DE3603/L. Alle disse undtagen 
den sidste har jeg truffet i Luften paa 3,5 MHz CW, 
og DE3603/L har sendt mig flere Rapporter. Desuden 
har jeg 73 fra PA0CN, der ogsaa var med i Lejren, 
samt fra D4SZK, der var i København i Efteraaret.

OZ2Q.

P. S.: I Teksten til Gruppebilledet fra Lejren i „OZ" 
for August 1938 var DE2591/I (nuværende D4IQI) og 
DE3603/L forbyttet.

Esperanto? Nej!
I forrige Nr. af ..OZ" fandtes et Indlæg om Espe

ranto, hvori dette ..Sprogs" Fordele og Anvendelses
muligheder anføres. Indlægget kommenteres velvilligt 
at „OZ"s Redaktør, men jeg vil gerne med disse Linier 
sige, at det ikke er E.D.R.s Tanke at gaa ind for 
Esperanto og anbefale Medlemmerne at gaa i Gang med 
dette Kunstsprog.

Sagen er nemlig den. at man vil have grumme lidt 
Glæde af det. I Sandhedens Interesse maa nemlig 
anføres, at Verdens største Amatørorganisation „ Ameri - 
can Radio Relay League", der har 50.000 Medlemmer 
over hele Jorden, forlængst har undersøgt Mulighederne 
for at anvende Sproget blandt Kortbølgeamatører og 
meget nøje har vejet pro et contra i denne Sag, men
..........  har droppet Tanken aldeles. Endvidere maa
anføres, at i det tyske Rige. der dog nu tæller 70 
Millioner Mennesker, er Esperanto forbudt.

Man vil heraf direkte kunne se, at engelsktalende 
Lande absolut ikke gaar :nd for Esperanto (og er det 
ikke over 200 Millioner Mennesker her bor?) og at 
Tyskland og dermed alle lande, der har Samkvem med 
Tyskland, er uinteresseret : Esperanto.

Efter den Propaganda, der laves for Esperanto, frem- 
gaar det, at man ønsker, at vi skal lære Esperanto 
før Tysk, Engelsk eller Fransk. Og det er oplagt for
kert. Det er ganske givet en meget daarlig Tjeneste, 
man gør Folk med at fortælle dem, at man kan skyde 
Genvej ved at lære Esperanto og ganske roligt lade 
Verdenssprogene ligge. For det maa da være Tanken; 
ellers ser jeg slet ingen Idé i det hele.

Nej, vi maa tage Verden, som den er, begynde med 
Engelsk og Tysk, og har vi mere Tid og mere Appetit 
paa Sprog lære Fransk, Spansk eller Hollandsk. Kan 
vi d em , kan vi først tillade os at spilde Tiden med 
Esperanto.

Vi v ed ,  at engelsktalende Lande ikke er Spor inter
esseret i Esperanto; vil vi have noget med dem at 
gøre, maa vi altsaa kunne Engelsk. Vi v ed ,  at Tysk
land har forbudt Esperanto; altsaa kan vi ikke klare 
os i Tyskland eller i Samtale med Tyskere med Kunst
sproget. Heraf følger ganske logisk, at alle de Lande, 
der har Samkvem med nævnte store Nationer, maa 
kunne disse Landes Sprog. Og hvad bliver der saa til
bage af Nationer? Ja, der bliver nogle Kinesere, Rus
sere m. m., og vil man virkelig nø j e s  med de faa af 
disse faa Nationer, der kan Esperanto, ja, saa har vi 
vist fundet Esperantos egentlige Virkefelt.

Man anfører saa smukt, at man i enhver større By 
kan finde „Esperantokonsuler". Jeg tror, det bliver lige 
saa let i de store Byer omkring i Verden at finde 
dansktalende eller i hvert Fald Skandinaver!

Nej, det er ingen god Propaganda at søge at ind
bilde godtroende Medborgere, at de vil have Nytte af 
Esperanto. Spild ikke Tiden hermed — lær Engelsk 
og Tysk; det har man Nytte, Glæde og Gavn af.

Ahren t  F l ensborg ,  OZ1D

Aftenbladet bragte den 31. Januar en Artikel om de 
københavnske Kortbølgeamatørers Virksomhed, 

ledsaget af et udmærket Billede fra E.D.R.s Klublokale 
paa Fuglevangsvej. Samtidig blev OZ3U interviewet 
om Dødsstraaler og andre mystiske Ting.

P Haase & Søns Boghandel, Løvstræde 8, København 
♦ K bar tilsendt os sin tekniske Bogliste Nr. 3 

omfattende Nyheder indenfor Elektroteknik og Radio 
paa Dansk, Engelsk og Tysk. Samtidig meddeles, at 
Firmaets Tidsskriftafdeling skaffer Tidsskrifter fra alle 
Lande.

For kort Tid siden udkom den store internationale 
elektrotekniske Ordbog. Esperanto er et af de 

Sprog, som er benyttet sammen med de vigtigste natio
nale Sprog. Ordbogen er et Resultat af 30 Aars Arbejde 
og tager Sigte paa at koordinere de forskellige Landes 
Fagtermini paa dette Omraade.
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Saaledes lærer man Morse.
Efter »CQ«.

Vi vil i Dag beskæftige os med et Spørgsmaal, som 
særligt trykker vore Begyndere meget stærkt. Det er 
det at lære Morse. Hvorfor har mange saadan en Angst 
for det? Mange har allerede forsøgt det en Gang og 
opgivet det igen, og saa fortæller de andre, hvor 
uhyre vanskeligt det er. Hvorfor er dette tilsyneladende 
saa vanskeligt? For at besvare dette Spørgsmaal vil 
vi prøve at se, hvorledes man tidligere i Almindelighed 
bar sig ad.

For det første blev der, i et mere eller mindre festligt 
Undervisningslokale, ophængt en Tavle med Morse
alfabetet, muligvis ogsaa en grafisk Fremstilling. Saa 
maatte Eleven male det hele ned og lære det udenad 
til næste Gang. Og saa gik det løs. Læreren tog en 
(helst gammel) Avis og begyndte med en Fart af 12,5 
Bogstaver i Minuttet at give: diiiii-diiiii-diiiii-daaa-a-h. 
Eleven oversætter saa: Det var Prik-Prik-Prik-Streg 
og finder efter Søgen i Alfabetet eller den grafiske 
Fremstilling, at det var et V. Hvorpaa han stolt over 
det interessante Resultat af sin Eftersøgning maler en 
Hage paa Papiret, som han selv opfatter som et V, 
andre derimod ikke.

Imidlertid er der gaaet 5 Sekunder, og saa kommer 
det næste Bogstav. Hastigheden er da nøjagtig 12,5. 
Nu øges Farten langsomt, og et nyt Afsnit begynder. 
Eleven hører: diii-diii-diii-daa-h. Han overvejer: Det 
var Prik-Prik-Prik-Streg — det er jo et V. Nu kommer 
Eleven allerede op paa Fart 30.

Men her bliver han staaende i længere Tid trods flittig 
Øvelse, thi i Mellemtiden har Bogstaverne faaet et 
helt andet Klangbillede, som Eleven først maa lære 
at kende. Af diiiii-diiiii-diiiii-daaa-a-h er der blevet 
didiaidaa, og først naar Eleven har lært det, kommer 
han videre til ca. 60 eller 70. Men her maa man igen 
lære om, thi nu flyder et Bogstavs enkelte Elementer 
saa meget ud mellem hinanden, at en Tællen af Prik
ker er umulig. V'et lyder nu omtrent som dra.

Det er udenfor al Tvivl, at man kan lære at høre 
efter denne Metode, men der skal enten være en meget 
stor Interesse for Sagen, eller der maa anvendes et eller 
andet Tvangsmiddel, som f. Eks. at øve sig i sin Ferie. 
I hvert Fald vil det falde meget vanskeligt at naa til 
Maalet for de Folk, som hele Dagen har et Arbejde 
at passe og kun har Aftenen til Raadighed.

Hvorledes kan Læreren nu gøre det lettere for sine 
Elever? Først og fremmest maa vi ikke forlange, at 
Eleven skal gaa den Omvej, som den optiske Læsning 
i Virkeligheden er, men hellere gøre denne umulig for 
ham derved, at vi 1) aldrig fremstiller et Morsetegn 
billedligt eller beskrivende (f. Eks. a bestaar af en Prik 
og en Streg) og fjerner alle Tavler, Sedler o. s. v. og 
2) giver det enkelte Bogstav saa hurtigt, at han kun 
opfatter Klangfarven i det eller ikke mere kan adskille 
det. Vi giver altsaa hvert enkelt Bogstav saa hurtigt, 
som det bliver givet ved Tempo 100 omtrent.

For imidlertid ikke at give Eleven Tid til Eftertanke 
eller Forbedring skriver vi aldrig under Tempo 45 og 
gaar saa hurtigt som muligt op til Tempo 60. Det er 
naturligvis ved denne Metode umuligt at begynde med

alle Bogstaverne straks, thi Eleven vilde i saa Fald
overhovedet intet opfatte. Vi begynder med enkelte 
Bogstaver og giver disse i Grupper paa 5. Hvad an- 
gaar Rækkefølgen har jeg haft Held med en Frem- 
gangsmaade, som synes mig psykologisk rigtig. Vi 
giver først Eleven Enkeltklangen og Dobbeltklangen i: 
e - i og t - m. 12. Time Dobbeltklang og Treklang 
altsaa: i - s og m - o. 1 3 .  Time bliver alt lært og 
blandet altsaa: e - i - s - t - m - o .  Vi giver os selv 
Eks., idet vi skriver 4 Grupper paa 5 Bogstaver i en 
Række ved Siden af hinanden og 5 saadanne Rækker 
under hinanden f. Eks.:

e i s t m
e o t i s
o s e e i
e e t i o
t t i e o

o o t i e 
s i t o e 
o i m s t 
o i i o s 
e o t s i

m i o s t  e e i t o
i i s o t i s s e t
t o m i e  e i e e e
m i m i e o t e t i 
m o s t e  e t e s i

Denne Sammenstilling kan vi give paa forskellig 
Maade. Først fra venstre til højre saa tilbage, derpaa 
fra oven og nedefter og omvendt, og til Slut alle 
Muligheder blandet. Naar disse Bogstaver sidder fast 
indtil Tempo 60, tager vi a - u og v, først enkeltvis 
og derefter blandet med de allerede kendte Bogstaver. 
Saa kommer w - j, r - 1, p - n - d og b, g - k, f - x, 
y - z, c - q og til Slut h. Jeg har nemlig erfaret, at 
h er det vanskeligste Bogstav af opfatte, fordi det saa 
let forveksles med s. Til Slut kommer saa Tallene. 
Hjælpetegn og særlige Bogstaver.

Hvorledes skal man nu praktisk gennemføre et saa- 
dant Begynderkursus? Jeg skriver først Bogstaverne i 
den rigtige Skrivemaade paa Tavlen, giver gentagne 
Gange et Bogstav med Summeren og viser det til
svarende Bogstav med den frie Haand. Jeg gør dette 
for hos Eleven at vække det akustiske Indtryk (di) 
sammen med Indtrykket af det skrevne Bogstav e. Vi 
kobler altsaa den akustiske Erindring sammen med den 
optiske Erindring uden Mellemtrin. Saa giver jeg Ind- 
ledningstegnet (ka), hvorefter der straks maa herske- 
absolut Ro.

Nu giver jeg en Øvelse, som i de første Timer ska! 
bestaa af mellem 20 og 40 Bogstaver hver Gang i Tempo 
45—65 med tilsluttende Afslutningstegn. Saa lader jeg 
Øvelsen læse op (erik - ida - søren - thorvald - marie... 
og derpaa følger en Pause paa 1—2 Min., i hvilken 
man retter Fejl eller ogsaa ind imellem, for at Eleverne 
kan simulere aandsfriske, fortæller en lille morsom 
Radiohistorie.

Endelig kan man ogsaa — efter høflig Forespørgsel — 
lade Eleverne tale sagte sammen, thi det er jo uhyre 
vigtigt at faa konstateret, hvor mange Fejl Naboen 
har begaaet. Naar man saaledes holder Eleverne friske
lærer de legende let at høre og er forbavsede, naar 
de hører, at Tempoet allerede i den første Time var 
60 Bogstaver. Eleverne vinder Selvtillid og vil senere 
let overvinde eventuelle Smaavanskeligheder eller Til
bagefald.

Elever, som af Mangel paa Tid eller af anden Grund 
ikke kan møde til Kursus, kan man hjælpe paa ud
mærket Maade derved, at man lader Øvelserne indspille 
paa Grammofonplader. Eleven kan saa afspille Pladerne 
saa ofte, han har Tid og Lyst. Da Pladerne bestaar a: 5 
Bogstav-Grupper, er Faren for Udenadslæren ikke stor.
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Vi har hidtil beskæftiget os med Høring og 
ikke med Aftelegrafering -— det skal man heller ikke 
beskæftige Eleven med, før han kan høre alle Bog
staver, Tal o. s. v. fejlfrit med Tempo 60. Den rigtige 
Morse er da Eleven saa bekendt, at han stadig selv 
vil forbedre den, selvom Haanden endnu ikke rigtig 
kan være med. Læreren behøver kun yderst sjældent 
at gribe ind. Af denne Grund er det ogsaa nødvendigt 
allerede fra den første Time at give Eleven en fejlfri 
og sober Haandskrift.

(Over sa t  a f  N .  C .  Rø j l e ,  OZ7R) .

Meddelelse fra T. R.

Ved Overtagelsen af Hvervet som teknisk Redaktør 
efter Ingeniør M. Bang kan det være paa sin Plads 
at meddele Læserne mit Program tor „OZ"s tekniske 
Stof i den kommende Tid.

Konstruktioner.
Da jeg mener, Konstruktioner har den største Interesse 

for Amatørerne, vil der blive lagt særlig \ ægt paa at 
bringe Konstruktioner af de nyeste Opstillinger og 
Komponenter af saavel Sendere som Modtagere, For
stærkere, Maaleapparater o. s. v. Der vil saa vidt 
muligt i Konstruktionerne blive brugt Rør og Kom
ponenter, som faas paa det danske Marked. Ligeledes 
vil der at Hensyn til de forskellige Strømaner her i 
Landet i videst muligt Omfang blive bragt Universal
konstruktioner.

Oversættelser.
Da ikke alle Amatørne kommer i Besiddelse af af 

udenlandske Tidsskrifter eller er i Stand til at oversætte 
dem, vil der fra Tid til anden blive bragt Oversættelser  
fra forskellige udenlandske Tidsskrifter af Artikler, der 
ogsaa kan have Interesse rer danske Amatører.

Kortbølgekomponenter.
Redaktionen vil staa i Forbindelse med de danske 

Fabrikanter og Grossister og bringe Omtale, eventuelt  
Konstruktion af disses nyeste Komponenter af Interesse 
for Amatørerne. Ligeleds vil der komme Oplysninger 
om nye Rør af saavel erupæisk som amerikansk Op- 
rindelse.

Kortbølgefinesser.
Har De nogle gode Tips;  saa send dem ind til T. 

R. Vi kan alle lære af hinanden og mange af Ama
tørerne er ansatte paa Radiofabrikker som Prøvefolk. 
Servicefolk o.s.v. De har derved Lejlighed til at faa 
deres store og smaa Problemer løst; det burde ogsaa 
komme vore mindre heldige Kolleger til Gode.

NYT RADIOFIRMA.
Som det fremgaar af er Annonce i dette Nummer. 

aabner Radiotekniker C. Sandberg den 15. ds. et Lager 
af Radio- og Løsdele i ..Guttenberghus". Der installere; 
Maaleinsrumenter til komplette Realafprøvninger, Bøge- 
maaler. Kathodestraale-Oscillograff o. s. v. Den nye 
Radiovirksomhed er saaledes i Stand til at afprøve alt 
Radiomateriel og yde Kunderne en 1. Klasses Service.

Meddelelser fra Bestyrelsen.
Som teknisk Redaktør af „OZ" har Bestyrelsen an

taget Prøvemester Henrik Nielsen, OZ9R, Christiane
høj 134, Søborg, hvortil alt teknisk Stof bedes sendt.

Kalibreringsudsendelser finder Sted Søndag d. 19. 
Februar over E.D.R.s Sender OZ7EDR paa 3,5 MHz 
Baandet i Tiden Kl. 7—8 DNT. Det forventes, at 
Lyngby Radio vil maale de udsendte Signaler, saa vi 
kan give de ganske nøjagtige Frekvenser, der saa 
annonceres med Telefoni. Amatører, der kunde ønske 
deres Krystal maalt, kan sende det til OZ3U. Det vil 
saa blive benyttet i Udsendelserne og returneres med 
Opgivelse af Frekvensen.

Efter Forhandling med Generaldirektoratet er det 
lykkedes EDR at faa Tilladelse til, at a l l e  lic. Amatører 
maa benytte den nedenfor angivne Del af 56 og 112 
MHz Baandene til Telefoniforsøg. Vi gengiver Gene
raldirektoratets Skrivelse af 12. Januar 1939: 
Tilladelse for Amatører til at benytte 2,5 og 
5 m Baandene til Telefoniforsøg. 
Foreningens Skrivelse af 20. Oktober 1938.

Med Henvisning til ovennævnte Skrivelse skal 
man herved meddele, at der forsøgsvis indtil 
videre vil blive givet samtlige Amatørsendere 
Tilladelse til at benytte Baandene

58,5—60 MHz (5,128-5 m) og 
112-120 MHz (2,679-2,5 m) 

til Telefoniforsøg paa de hidtil gældende Betin
gelser hvad angaar Sendetider. Den hidtil givne 
Tilladelse for Amatører med 60 Tegns Prøven til 
at benytte 5 Meter Baandet ændres ikke herved.

Det tilføjes, at man forbeholder sig senere at 
indskrænke Amatørernes Benyttelse af disse Om- 
raader — helt eller delvis — saafremt Baandenes 
Anvendelse til andre Tjenester maatte gøre det 
paakrævet. P. G. V.

N. E .  Ho lmb lad  /Fr .  Heegaard

Bestyrelsen vil herigennem gerne høre Medlemmernes 
Stilling til Lejrens Beliggenhed i Aar. Man havde op
rindelig tænkt Lejren lagt paa Bornholm i Aar. De 
bornholmske Amatører er meget interesseret i Sagen, 
og der er undersøgt forskellige Ting med Henblik paa 
Lejren. Der kan skaffes en meget billig Pris paa Rej
sen til og fra København, nemlig 7 Kr. Tur-retur (dog 
udenfor den egentlige Turistsæson), og Kosten vilde 
kunne faas for 3 Kr. pr. Dag.

Man mente, der var mange Amatører Landet over, 
som vilde benytte denne Lejlighed til at opleve Born
holm, og selve Øen er et aldeles fortræffeligt Sted til 
Afholdelse af Rævejagter, forskellige Forsøg o. lign. 
Der er ogsaa skaffet Lejrplads mellem Rønne og Hasle, 
en pragtfuld Plads med en smuk Indsø paa den ene 

og Østersøen paa den anden.
Men da der fra forskellig Side er kommet Udtalelser 

som at Bornholm er for langt væk, navnlig for Jyderne, 
og at Rejsen er for dyr, vil Bestyrelsen, før den endelige 
Beslutning tages, høre Meningen hos de Medlemmer, 
som paatænker at deltage i dette Aars Lejr. Skriv 
derfor Deres Mening paa et Kort og send det til 
Postboxen snarest.
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QRA-RUBRIKKEN.

Nye licenserede Stationer.
OZ1PR - Poul W. Rasmussen, Hovedgaden 86A, Hedehusene. 
OZ7DP - Sven Fr. H. Dorph-Petersen, Kagsaavej 17,1, Herlev. 
OZ7KF - Kenneth Flindt, Hørsholmsgade 22F,2, København N. 
OZ7UN - Erik V. Rørvig, „Kedels", Hjortevej, Fredericia.

Ændringer.
OZ5WN og 7WD har faaet Tilladelse til at benytte Senderen 

hele Døgnet, og 2KS og 5OB maa nu sende paa alle Amatør- 
frekvenser.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR487 - G. Jakobsen, Silkeborgvej 90, Herning. 
OZ-DR488 - Bjarne Kartman, Jernbane Allé 72B, Vanløse. 
OZ-DR489 - Hans Jørgensen, Avnbøl. 
OZ-DR490 - Poul Olsen, Østerskov, Tryggelev. 
OZ-DR491 - A. Johs Hansen, Tietgens Plads 9,3 tv., Aarhus.

Nye Medlemmer.
1559 - Per Viggo Mogensen, S. M. Thielesvej 3A,4, København V.
1560 - Ove Hansen, Kirkestræde 28, Rønne.
1561 - A. Ploug, L. Løjtofte, Nakskov.
1562 - Preben Windfeld-Hansen, Skovvangen 32. Charlottenlund.
1563 - Wilhelm Steinfath Pedersen, Stejlberg Allé 11,1, Kolding.
1564 - P. Erhardtsen, Harridslev, Randers.
1565 - W. Andersen, Vojensvej 44, Hvidovre, Valby.
1566 - K. Børge Jensen, Smedegade 70, Horsens.
1567 - Carl Christiansen, Montagnevej 1, København F.
1568 - Jørgen Dorph Sellerup, Hoskiærsvej 15, Nakskov.
1569 - Niels Peter Kaagaard Christensen, Bryggerivej 17, Thisted. 
1570 - A. Johs. Hansen, Tietgens Plads 9,3 tv., Aarhus.
1571 - Sv. Petersen, Søborg Hovedgade 42, Søborg.
1572 - Jørgen Flint Petersen, Gasværksvej 8, Fredensborg.
1573 - Børge Frederiksen, Fruegade 48, Slagelse.
1574 - Erik Nielsen, Fruegade 47, Slagelse.
1575 - Henning Larsen, Bille Brahesvej 11A, København V.
1576 - K. K. Mathiesen, Adolfsvej 63,2, Gentofte
1577 - Frede Antvorskov, Strandvej 116, Snekkersten.

Atter Medlem.
199 - Overmontør Einar Hansen, Fyens kommunale Telefonselskab,

Odense.
1112 - Arnold Nielsen (OZ2N), H. C. Ørstedsgade 2, Esbjerg.

Nye Adresser.
497 - Nicolaj Storm, Nansensgade 5,3, Odense. 
555 - O. Havn Eriksen, (OZ3FL), c/o Elbke, H. C. Ørstedsvej 50,

København V.
557 - Ditlev Clausen, c/o Blondal, Flinterenden 4,3, Kbhvn. S. 
770 - Werner Hansen, „Højvang", Hejnede, Borup. 
829 - Halfdan Skjoldager, Fæbæk Skole pr. Lejbølle. 
865 - Johs. Hansen (OZ4AC), Polakhuset, Fabriksvej, Rønne. 
889 - H Leschley, LI. Strandvej 12,1, Hellerup. 
972 - Olav Tornøe Marcussen, (OZ7RY), Møllergade 46, Svendborg. 
974 - Henrik T. R Nielsen, (OZ9R), Christianehøj 134,1, Søborg. 
978 - Chr. Winther (OZ7CW), Falcks Redningskorps, Ringe. 

1085 - T. K. Jensen (OZ7TK), Stolbergvej 1, Gentofte. 
1134 - Wagner Pedersen (OZ7WP), Tværvej 3, Aabyhøj. 
1191 - K. Jørgensen (OZ9KJ), Kirkegade 8, Jerne. Esbjerg. 
1346 - K. Poulsen, Samosvej 34, St„ København S. 
1382 - Rich. Jørgensen (OZ7RI). Strandvej 60, Svendborg. 
1387 - Hans Henrik Jørgensen, c/o Gdr. Jørg. Kock, Broballemark,

Nordborg, Als.

1409 - Frk. Gudrun Rasmussen (OZ9YL), Christianehøj 134,1,
Søborg.

1437 - Villy Espersen, Middelfartvej 61, Odense.

Fra Radiobranchen.

Fra Siemens Elektricitets Aktieselskab har vi
modtaget Brochure over et nyt Maaleinstrument, der 
udmærket egner sig for Kortbølgeamatører. Instrumentet, 
der faas baade som Voltmeter, Ampere- og Milliampere- 
meter, er udført som Drejespoleinstrument med stor 
Nøjagtighed. Det ydre Flangemaal er 63 mm, og selve 
Huset er 50 mm i Diameter og udført i isolerende 
Materiale.

Milliamperemeteret, dervel nok har Amatørens største 
Interesse, faas med fuldt Udslag for 1 mA og i gængse 
Størrelser op til 500 mA. Amperemeteret faas fra 1 
Ampere op til 30 Ampere og Voltmeteret fra 3 Volt 
op til 400 Volt. Instrumenterne har Nulpunktjustering, 
hvad der vel nok kan siges at være meget værdifuldt, 
da alle Instrumenter før eller senere trænger til at nul
justeres. Prisen paa Instrumentet er forholdsvis lav for 
et Drejespoleinstrument og andrager ca. 25—30 Kr.

Fra Firmaet Radiokonstruktøren, København, har
vi modtaget et nyt Katalog over Radiomateriel. Kataloget 
er endnu mere fyldigt end tidligere, og det er værd at 
lægge Mærke til, at Grossister saavel som Fabrikanter 
i stedse stigende Grad bringer Komponenter frem paa 
Markedet, som specielt egner sig for Kortbølgeama
tørerne. Firmaet Radiokonstruktøren er heller ingen 
Undtagelse, og Kataloget indeholder en stor Mængde 
Ting, saasom Transformatorer, Spoleforme, Mikrofoner 
o. s. v. — kort sagt alt, hvad Amatøren har Brug for.

„OZ" udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER", Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: Henr ik  Nie l s en ,  Christianehøj 134, Søborg. 

Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): He lmer  

Fogedgaard  pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5. i 
Maaneden.

Ekspedition: Lang e lands  Cen t ra l t r ykker i ,  Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ" rettes til Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren.

Sekretær: Pou l  a  Por ta ,  Markvangen 27, Gentofte. Telef, 
Gentofte 1215. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende 
Foreningsforhold.

Kasserer: H.  V.  R.  Hans en ,  Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, 
Tlf. Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser. 
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: Arne  Hammer ,  Rasmus Andersensvej 12. 
Nørre Aaby. QSL-Kort bedes sendt direkte hertil. Giro Nr. 23934.

DR-Leder: Knud  Lægr ing ,  Veras Allé 17A,2, Vanløse.
Annoncechef: C. H.  Math i e s en ,  „OZ"s Annonce-Kontor 

Studiestræde 35, Kbhvn. K. Tlf. Palæ 1560. Kontortid 9-18. 
Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.

Eftertryk af „OZ"s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse

Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 14. Februar. 

Trykt  i  Lange lands  Cen t ra l t r ykker i ,  Rudkøb ing .
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