Oplag: 1025 Eksemplarer.

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

De transportable Sendere.
Om et Par Maaneder staar vi igen overfor de trans
portable Senderes Højsæson. Det er jo en af Fordelene
ved den Fritidsinteresse, der hedder Amatørsending, at
den ogsaa med stort Udbytte kan dyrkes ude i den
frie Natur. Vi Kortbølgefolk hører derfor til den
Kategori af Radioamatører, der er ligesaa aktive om
Sommeren som om Vinteren.
Her i Landet ligger Forholdene saadan, at det faktisk
ikke er tilladt Amatørerne at bruge transportable Sen
dere, men deres Eksperimenter i den Retning er allige
vel blevet tolereret. Hvis man ansøgte, fik man Afslag,
og det har i Amatørkredse længe været „en offentlig
H emmelighed“, at man i Generaldirektoratet helst var
fri for at tage Stilling til denne Sag.
Af samme Grund har vi hidtil kviet os ved at be
handle Emnet i „OZ“s Spalter, men forskellige For
hold gør, at vi alligevel nu finder Tidspunktet inde.
Vi har haft Grund til at antage, at internationale Af
taler hindrede Generaldirektoratet i at bringe en Ord
ning, som alle Parter kunde være tilfredse med. Imid
lertid ser vi, at det ene Land efter det andet — nu
sidst Norge — faar gode Ordninger paa dette Felt,
og saa maa det ogsaa være muligt i Danmark.
Som det er i Øjeblikket, skaber det øjensynlig Vanske
ligheder, at de danske Telegrafmyndigheder lægger
saa stor Vægt paa at kende det nøjagtige Sted, hvor
fra Udsendelserne foretages. Man kunde naturligvis —
naar man vil ud med transportabel Sender om Søn
dagen — meddele Adresseforandring til Generaldirek
toratet om Lørdagen og igen Mandag Morgen melde
sig tilbageflyttet til den gamle QRA. Vi tror dog ikke,
at Amatørerne skal betjene sig af saadanne „Kineserier“,
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selv om det nuværende System maaske opfordrer
dertil.
Transportable Sendere til Søs synes der at være
ganske særlige Vanskeligheder med, uden at vi dog
kender Grunden dertil. En af Repræsentanterne for
Radioingeniør-Tjenesten, som var med til at undersøge
Lejrsenderens Forhold sidste Sommer, udtalte saaledes,
at det faktisk var ulovligt, at vi havde eksperimenteret
med Ultrakortbølgesenderen fra en Baad ude paa Van
det. I de nye norske Bestemmelser for transportable
Sendere (som vi aftrykker i dette Nummer), er den
Slags Forsøg imidlertid tilladte.
Naturligvis maa man i Generaldirektoratet paase, at
der ikke sker Brud paa internationale Aftaler eller lig
nende, men de Forhold, som ikke skaber Vanskelig
heder i andre Lande, kan heller ikke gøre det i Dan
mark. Skulde der vise sig Hindringer af indenlandsk
Art, saa er de vel kun til for at blive fjernet. Ingen
kan have Interesse i at begrænse Amatørernes Eksperimenterings-Muligheder paa Omraader, der i enhver
Henseende er uskadelige.
Hidtil har det været en international Regel, at transpor
table Sendere bruger et X foran det ordinære Kaldesignal. Det er derfor med Beklagelse, vi ser, at Tendensen
nu gaar i Retning af, at hvert Land benytter sin spe
cielle Metode til at kendetegne den Slags Stationer. I
Norge forandres Prefixet fra LA til LB, de britiske Amatø
rer skal tilføje et P i Slutningen af Kaldesignalet, og i
Schweiz er 9-Tallet reserveret transportable Stationers
Kaldesignaler. Man har forsømt at faa en international
Ordning, og derfor er vi godt paa Vej til at faa denne
betydningsfulde Sag rigtig godt forkludret. H. F.

Antenneafstemning
Modulator
Krafta niæg

En moderne
50 Watts Styresender
Af Henrik Nielsen, OZ9R.
(Fortsat).

Da Linkkobling til Antenne har mange Fordele, især
ved balancerede Udgangstrin saasom Push-pull og
stabiliserede Trin med Midtpunkt paa Spolen, er det
ogsaa anvendt i vor Styresender. Det har yderligere

den Fordel, at hvis Senderen ønskes udvidet med 1
Push-pull PA-Trin, kan man beholde det allerede
eksisterende Spole- og Linksystem. Paa Fig. 2 vises
Linken tilkoblet en Zepp-Antenne. Zepp-Antennen har
flere Fordele frem for den enkelt fødet Antenne, bl. a.
er den mere BCL-fri, idet Senderantennen jo som
Regel ligger borte fra BCL-Antennen, medens Feederne
skal forbi den. Zepp-Feederne er i særlig Grad udstraalingsfri, og man kan ved Skiftning fra f. Eks. LAntenne til Zepp straks mærke det paa de mindre
Forstyrrelser i Nabolaget. Om man skal bruge Serie
eller Parallelafstemning afhænger af Feedernes Længde
i Forhold til den anvendte Frekvens. (Se iøvrigt E.D.R.s
Haandbog).
Linken kobles til Antennespolen ved Hjælp af Kro
kodillenæb, der helst skal være af Kobber, da de ellers
kan blive meget stærkt opvarmede. Hvormange Vin
dinger, Linken skal kobles over, er meget afhængig af
Antenne og lokale Forhold, men kan man ikke faa
Zepp-Antennen til at trække det normale Input, kan
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man roligt regne med, at der ikke er den rette Til
pasning. Prøv saa at flytte lidt frem og tilbage paa
Linkens Tilkobling. Linken kan tilkobles mellem 2-5
Vindinger paa Antennespolen. Fig. 1 viser Linkens
Tilkobling til 1/3 Hertz eller en L-Antenne. Spolen
svarer til PA-Spolen; Linken kobles over 2-5 Vindinger.
Antennen kobles paa Midten af Spolen. Dette sidste
System giver særdeles god Tilpasning til en ret vilkaarlig Antennelængde over 1/2 Bølge lang.
Kraftanlægget er bygget paa det normale Standard
chassis, og det bestaar af en enkelt 500 Volts Elimi
nator til Drift af Senderen og en 350 Volts Eliminator
til Drift af Modulatoren. Chassiset er minusforbundet,
og derfor maa man undersøge, om LF-Drosler og
Blokke er absolut sikre, idet der er 500 Volts Spæn
ding mellem Jernkerne og Vindinger. Alle Gennem
føringer bør foretages med dobbelt Flex over Monte-

ringstraadene, da enkelt Flex ved skarpe Chassiskanter
let slaaes igennem selv ved ret lave Spændinger.
Direkte i hver Transformators Minusforbindelse er
indskudt en 200 mA Lommelygtepære til Sikring for
Ensretterrør og Transformator. Ensretterrøret i 500
Volt Ensretteren er AZ4, der er i Stand til at afgive

120-130 mA. ECO bruger ca. 30-35 mA og PA ca.
90-100 mA, saa Ensretteren kan lige netop dække
Forbruget. 350 Volt Ensretteren anvender AZl, der
kan afgive 85-90 mA ved 350 Volt. Modulatoren
bruger ca. 85 mA, saa denne Ensretter er altsaa ogsaa
tilstrækkelig.
Filtreringen sker for 500 Volt Ensretteren gennem
en Liibcke Drosselspole Model E 200 og 2 X 4 μF
Papirblok; i 350 Volt Ensretteren er Filtreringen
meget kraftigere, da der er meget stor Spændingsforstærkning i Modulatoren. Filtreringen sker ved en
Liibcke Drosselspole Model E 1000 og 1 Stk. 2 X 8
μF Elektrolyt 500 Volt Peak. Denne Blok maa
absolut kunne taale en Peakspænding paa 500 Volt,
da Ensretterrøret er direkte og Forstærkerrørene
er indirekte opvarmet, saa det varer lidt, inden Be
lastningen kommer. Der er ikke anvendt Bleeder, da
Belastningen er konstant, fordi Forstærkeren arbejder
i Klasse A.
Forstærkeren, der i de to første Trin anvender AC2
i Modstandskobling, giver rigelig Forstærkning til fuld
Udstyring af AL5 selv ved Anvendelse af mindre føl
som Mikrofon. Modulatoren skal være fuldstændig
brumfri, og husk at føre 2X8 μF Elektrolytblokkens

fælles Minus og Minusledningen til samme Punkt paa
Chassis, ellers vil De faa Brum. For at spærre effektivt
for Højfrekvens i Forstærkeren er det nødvendigt, at
første Rørs Indgang er fuldstændig skærmet. Anbring
f. Eks. Jack og Gitterkomplex i en Spoledaase og skru
denne direkte indvendig paa Forpladen.
Gennemprøv iøvrigt Forstærkeren paa Højttaler,
saa den kører aldeles ok, inden De begynder at modu
lere. Modulationen er normal Heising, og Transfor
matoren skal have en primær Impedans paa 3500 Ohm,
en sekundær Impedans paa 6000 Ohm til Modulation
og en 5 Ohms Tertiærbevikling til Kontrol og Højt
taler, hvis Forstærkeren bruges til f. Eks. Grammofon
forstærker. Modulationstransformatoren er af Neutrofon’s Fabrikat specielt bestilt til Formaalet.
Amatører, der vil udvide Stationen yderligere, skal
ikke anvende dette Chassis, men i næste „OZ“ følger
Push-pull Udgangstrin til ca. 100 Watt og senere
60-100 Watt Modulator og Kraftanlæg.
Stykliste.
Cl = 5000 pF 500 Volt TIK.
C2 = 100 pF Glimmer DKF,
C3 = 10 μF 10 Volt Elektrolyt.
C4 = 1 μF 1500 Volt TIK.
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„The Radio Handbook".

BCL-Bølgefælder.

Af Haandbogen med ovennævnte Navn har vi mod
taget et Eksemplar til Anmeldelse fra Ahrent Flens
borgs Boghandel, Ringsted. Det er den nye Udgave
af den Kortbølge-Haandbog, som det amerikanske Tids
skrift „Radio“ i en Aarrække har udsendt (oprindelig
kaldt Jones Handbook).
Vi er jo efter haanden vant til at faa en hel Del for
Pengene i de store amerikanske Haandbøger, og det
samme er unægtelig Tilfældet her. Ind. Annoncer er
dette Værk paa lige ved 600 Sider, og fra først til
sidst er det spækket med Billeder og Diagrammer —
næsten til Overflod.
At gaa ind paa Enkeltheder i denne Mangfoldighed
vil være uoverkommeligt. Kun skal det siges, at Bogen
i sine 20 Kapitler behandler alt indenfor KortbølgeRadio i Teori og Praksis foruden Elektricitetslære,
Maalemetoder, Værkstedsarbejde o. s. v. Der er alt,
hvad den danske Amatør behøver og mere til! Her er
ikke blot Tale om en nyttig Haandbog, men snarere
om en glimrende Lærebog for den, der læser Engelsk.
ti. F.
Prisen er Kr. 8,85.

At Henrik Nielsen, OZ9R.

Foranlediget af Drøftelserne paa Nytaarsstævnet i
Odense har E.D.R.s Bestyrelse ønsket konstrueret en
effektiv og ordentlig udseende Bølgefælde. Der er alle
rede fremstillet en Serie paa en af vore Radiofabrikker,
og Konstruktionen er som nedenfor nævnt. E.D.R.s
Medlemmer kan rekvirere Bølgefælderne fra Kassereren,
OZ2VH, og Prisen er 2 Kr. pr. Stk. -)- 25 Øre til
Porto.
Som oplyst fra Generaldirektoratet stammer de fleste
Forstyrrelser fra 3,5 MHz Omraadet. Derfor maa
Bølgefælden effektivt kunne spærre for 3,5 MHz Sig
naler. Endvidere anvender de fleste Amatører ogsaa
foruden 3,5 MHz til lokale Forbindelser tillige 14
MHz Baandet til DX. Som Følge heraf maa Bølge
fælden uden Omskiftning af nogen Art kunne spærre
for 14 MHz. Det bliver saaledes en Dobbeltbølgefælde,
der bestaar af 2 afstemte Kredse i Serie og indbygget
i samme Kasse.

C5 =

10.000 pF 1500 Volt DKF.
C6 = 1 μF 1500 Volt TIK.
C7 = 10 μF 10 Volt Elektrolyt.
C8 = 10.000 pF 1500 Volt DKF.
C9 = 25 μF Elektrolyt 25 Volt.
C10 = 2000 pF 1500 Volt DKF.
Cll = 4 μF 1500 Volt TIK.
Cl2-13 = 2X8 μF Elektrolyt 500 Volt.
C14-15 = 2X4μF Papir 2500 Volt TCC
RI = 50.000 Ohm 1/4 Watt Siemens.
R2 = 0,5 M. Ohm 1/4 Watt
R3 = 3000 Ohm 1/2 Watt
R4 = 25.000 Ohm 1/2 Watt
R5 = 100.000 Ohm 1/2 Watt
R6 = 25.000 Ohm 1/2 Watt
R7 = 100.000 Ohm 1/2 Watt
R8 = 0,5 M. Ohm Potentiometer, Dralowid.
R9 = 3000 Ohm Vs Watt Siemens.
R10 = 0,5 M. Ohm 1/4 Watt „
Ril = 175 Ohm 1 Watt
R12 = 5000 Ohm 10 Watt DKF.
Dr. 1 = 1000 Ohm Drosselspole Liibcke E.
Dr. 2 = 200 Ohm „
„
TI = Modulationstransformator Primær: 3500 Ohm,
Sekundær: 6000 Ohm, Tertiær: 5 Ohm,
Neutrofonfabrikat.
T2 = 350 Volts Transformator Liibcke 844.
T3 = 500 Volts Transformator Liibcke 979.

Kassen bestaar af et Pertinaxrør, 650 X 24 mm samt
2 Pertinaxskiver 650 X 1.5 mm, der lettest saves ud
med en Løvsav eller skæres ud med en Skiveskærer.
Spolerne vikles paa 140 X 25 mm Pertinaxrør. Til 3,5
MHz vikles Spolen af 0,120 Emaljetraad, ialt 100 Vin
dinger, og Afstemningskondensatoren er en 60 pF
Hunts Trimmer. Til 14 MHz bruges 33 Vindinger
0,350 Emaljetraad og Afstemningskondensator paa 30 pF.
De to Kondensatorer og Spoler samles paa den ene
Pertinaxskive ved Hjælp af et Par Skruer eller Loddeklemmer samt de to Telefonbøsninger. Trimmerne an
bringes saaledes, at man kan trimme dem gennem et
Par Huller i Pertinaxskiven. Samlingen af Bølgefælden
foretages ved Hjælp af 2 1/s" Skruer. De nævnte
Spolestørrelser maa overholdes, da Virkningen i høj
Grad afhænger deraf.
en japanske Amatørorganisation har tilsendt os en
Aargang af sit Blad „J.A.R.L. News“. Det meste
D
af det er imidlertid trykt med kinesisk-japanske Skrift

Rør.
VI
V2
V3
V4
V5

tegn, som det er umuligt at tyde. Det virker imidlertid
pudsigt mellem Tegnene at finde Amatørord som „Hi“,
„QSO“, „RST „Fone“ o. s. v. trykt med almindelige
Typer. Der kommer de ældgamle Skrifttegn ligegodt
til kort!

AC1 Tungsram.
AC1
AL5
AZI
AZ4
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Beregning af

Nettransformatorer
Al N. Munek Petersen, OZ-DRG84.

En Transformator bestaar af en lukket jernkærne,
som danner en sluttet magnetisk Kreds, og som er for
synet med flere Viklinger, den primære, som optager
Strømmen, og een eller flere sekundære, som afgiver
de respektive Vekselspændinger og Strømme.
Jernkærnen dannes ved Sammennitning, Sammenskruening eller Presning af 0,3—0,5 mm tykke Jernblik, som
indbyrdes er isolerede fra hinanden ved Papir, Lak
eller Ilte for at forhindre Hvirvelstrømstabene, idet
Jernkærnen ellers i sig selv vilde danne en kortsluttet
Vinding, hvoraf følger daarligere Virkningsgrad og
stærk Opvarmning.
Man skelner mellem Kappetypen (Fig. 1) og Kærne
typen (Fig. 2). Kappetypen anvendes mest ved mindre
Spændinger som Gløde- og Anodetransformatorer tinder
2X750 Volt, hvorimod Kærnetypen mest anvendes ved
Højspændingstransformatorer, hvor den har den store
Fordel, at den er lettere at isolere for højere Spændinger.
Viklingerne kan være anbragt som to Viklinger
anordnet koncentrisk uden om hinanden (Fig. 1). Denne
Viklingstype kaldes Cylindervikling og anvendes næsten
altid til Kappetransformatorer og ved Kærnetransfor
matorer ved mindre Spændinger. Ved Højspændingstransformatorer (Fig. 2) anvendes som Regel en cylindrisk
primær Vikling, medens Sekundær-Viklingen er delt
op i flere Spoler, (Skivevikling), som serieforbindes,
hvorved Spændingen mellem Naboviklingerne formind
skes betydeligt. Disse kan enten vikles som enkelte
Spoler, som omvikles med Olielærred eller paa en Form,
som fremstilles af . et Rør, rundt eller firkantet, hvor
over der presses Skiver, som gaar stramt over Røret.
(Fig. 2). De herved fremkomne Mellemrum bruges
til Sekundær-Viklingerne, Ofte bruges 2 Skiver — en
tynd Kobberfoliestrimmel imellem — denne tjener som
Tilledning til den inderste Ende af Spolen.
Ved Transformatorer, som er udsat for hyppige
Belastningsændringer, anvendes for det meste runde Rør,
som mekanisk set giver den bedste Spole; samtidig er
den ogsaa lettere at fremstille. Ved meget høje Spæn
dinger til Jord lader man ofte Røret gaa lidt udenfor
Skiven for at forøge Krybeafstanden. Hvor det drejer
sig om Transformatorer, som afgiver høje Spændinger,
maa man aldrig afbryde denne med aabne Sekundær
klemmer, da der ellers opstaar betydelige Overspændinger.
Til Transformatorernes Viklinger anvendes som
Regel Kobbertraad, som kan være isoleret med Emalje,
Lak, Papir, forskellige Trevlestoffer, saasom Bomuld,
Silke o. s. v. Ved Anvendelse af Emaljetraad maa man,
da denne meget let mekanisk beskadiges, anbringe Papir,
som Regel Oliepapir mellem 0,05—0,1 mm, mellem
hvert Lag Vindinger. Dette kan dog udelades ved

bomuldsomspunden Emaljetraad, hvor Omspindingen
yder den mekaniske Beskyttelse. Papiromspunden Traad
anvendes yderst sjældent ved Transformatorer til Ama
tørbrug, og da kun under Olie i Olietransformatorer.
Af Trevlestofferne bruges paa Grund af Prisbilligheden
mest Bomuld enten som 2 krydsviklede Lag eller ved
større Dimensioner med yderlig en Omfletning. Silke
anvendes paa Grund af dets betydelig højere Pris kun
sjældent og har iøvrigt ved almindelige Nettransfor
matorer ingen særlige Fordele udover, at det fylder
mindre.
Hvor man anvender Bomuld eller lignende Hygro
skopiske Isolationsmaterialer i flere Lag, maa man
først udtørre Transformatoren i Ovn ved ca. 80-100°,
indtil al Fugtighed er drevet ud, hvorefter den ned
sænkes i kogende Parafin, hvor man lader den staa,
indtil al Luften er drevet ud af Viklingerne. Man maa
dog passe paa, at Spolerne ikke rører Parafingrydens
Bund eller Sider. Et andet godt Imprægneringsmiddel
er den saakaldte Ankerlak, som væsentlig bestaar af
Harpiks, Formaldehyd eller lignende stærkt isolerende
Stof. Da Ankerlak skal tørres i Ovn under Opvarm
ning i flere Timer ved bestemt Temperatur, bør man
lade et elektromekanisk Værksted udføre dette Arbejde.
Hvis man ønsker at indkapsle Transformatoren i
Metalkasse som Regel af Jernplade, indstøbes den
gerne i Muffe-Compound efter en meget grundig Tør
ring. Ved meget store Spændinger, d. v. s. over ca.
3000 Volt bruges tit Transformatorolie i Stedet for
Compound. Denne Olie skal være fuldstændig fri for
Vand, da det nedsætter dens Isolationsevne betydeligt.
Man kan fjerne Vandet enten ved Opvarmning i
flere Timer til ca. 110° eller ved Nedsænkning af
brændt Kalksten, som da vil absorbere den i Olien
værende Fugtighed. Herefter nedsættes den i Forvejen
godt udtørrede Transformator, der som Regel fast
spændes paa Kassens Laag, hvorefter hele Transfor
matoren opvarmes flere Gange til ca. 50° med ca. 24
Timers Mellemrum, for at den sidste Rest af Luft i
Vindingerne kan drives ud.
(Fortsættes).
„The Wireless World“ har de ca. 200 Amatør
Ifølge
stationer, som findes i Czeko-Slovakiet, faaet Til

ladelse til at fortsætte deres Udsendelser. De blev
midlertidig stoppet under den internationale Krise sidste
Efteraar, som jo i særlig Grad ramte Czeko-Slovakiet.
Autoriteterne synes imidlertid ikke at være forberedt
paa at udstede nye Licenser.
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Moderne Retningslinier
i Senderkonstruktion.
(Efter „T. & R. Bulletin").
(Sluttet).

Naar man første Gang afprøver en Opstilling, bør
man ikke sætte fuld Anodespænding paa. Det er bedst
at nøjes med Halvdelen af den normale Spænding eller
mindre. Fuld Spænding bør først sættes paa, naar alle
Indstillinger er rigtigt foretaget. Lad aldrig et Klasse
C Trin arbejde med max. Input, uden at Pladekredsen
er belastet. Forsøg heller ikke at nøgle eller modulere
et PA-Trin uden tilkoblet Antenne eller anden Form
for Belastning.
Hvis man kobler to eller flere Rør i Parallel, bør
man for at undgaa Parasitsvingninger indsætte en ikkeinduktiv lOO-Ohms Modstand i Gitterledningerne saa
tæt ved Rørsoklen som muligt. Bliver det nødvendigt
at placere et Rør vandret, er det mest hensigtsmæssigt
at anbringe det saaledes, at Gitter-Konstruktionen kom
mer til at staa lodret, idet Glødetraaden udvider sig i
varm Tilstand og derfor nemt kan komme til at hænge
ned paa Gitteret.
Modulation.
En Bærebølge moduleres ved at variere dens Amp
litude. Frekvensmodulation er ulovlig, og i en rigtigt
konstrueret Sender maa der være fornøden Isolation
mellem det modulerede Trin og Styretrinet, for at
Frekvensmodulation, der eventuelt kunde opstaa som
Følge af Tilbagevirkning, kan forhindres. I Reglen er
-et Mellem- eller Buffertrin nok til at undgaa Frekvens
modulation, men kun under Forudsætning af, at der
anvendes separate Spændingskilder til Oscillatoren og
det modulerede Trin.
Skal 100 % uforvrænget Amplitudemodulation kunne
opnaas, maa man kunne variere Bærebølgens Strøm
og Spænding imellem det dobbelte og det halve af
Værdierne i umoduleret Tilstand. Forøges Strøm og
Spænding til det dobbelte, stiger Amplituden til det
firdobbelte af sin normale Værdi, og ved sinusform et
Input vil Gennemsnitsværdien af Output ved 100 %
Modulation være l½ Gang større end i umoduleret
Tilstand. Naar Input ikke er sinusformet, vil Spids
værdierne fremdeles være 4 Gange større end den
umodulerede Bærebølge; men Gennemsnitsværdien af
den modulerede Bærebølge kan være større eller mindre
end 1½ X den umodulerede Bærebølge. Ved Telefoni
ligger denne Størrelse omkring 1 1/4
Ved Gitter- eller Klasse B Modulation*) forbliver
Forstærkertrinets Input konstant under Modulation.
*) Maa ikke forveksles med Anodemodulation med Klasse B LF-Forstærker.
(Oversætterens Anm.).
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Hvis derfor Output-Spidsspændingerne skal være 4 X
den normale Værdi, maa Trinet arbejde med en ringe
Virkningsgrad i umoduleret Tilstand. Under Modulation
stiger Gennemsnitsværdien af Output, medens DC-Input
forbliver konstant; følgelig formindskes Anodetabet.
Ved Gittermodulation varieres Gitterforspændingen,
medens Styrespændingen forbliver konstant. Ved lineær
Klasse B Modulation holdes Forspændingen konstant,
og Styrespændingen varieres ved at modulere det foregaaende Trin. Under normale Forhold ligger den højeste
Virkningsgrad i Forbindelse med ringe Forvrængning
omkring 33%. Et Rør med et Anodetab paa 200 Watt
vil tillade et Input paa 300 Watt og en Bærebølge
paa 100 Watt. Det er nødvendigt at bruge ret store
Rør for at opnaa et givet Output; men paa den anden
Side behøver man ikke nogen særlig stor Modulator.
Ved Plademodulation overlejres Anodespændingen
med lavfrekvente Impulser, der er kraftige nok til at
svinge Pladespændingen fra 0 til det dobbelte af dens
normale Værdi i umoduleret Tilstand. Denne Energi
frembringes af Modulatoren og tilføres det modulerede
Trins DC-Input. Paatrykkes Modulationsforstærkeren
en sinusformet Vekselspænding, vil det nødvendige
Kvantum LF-Energi være lig med Halvdelen af DCInput til det modulerede Trin. Paatrykker man i Stedet
for en Talevekselspænding, er Gennemsnitsenergien ca.
25 °/0 af DC-Input; men i begge Tilfælde er den øje
blikkelige Spidsspænding den samme som ved Gitter
modulation og Klasse B Modulation, og Spidsværdierne
af Output er lig med 4 X Energien i den umodulerede
Bærebølge. Rørene i den modulerede Forstærker arbej
der med en høj Virkningsgrad — normalt omkring
75 °/0. Anvender man et Rør med et Anodetab paa
200 Watt, kan Input være 800 Watt og Output 600
Watt, eller ca. 6 Gange mere end ved Gitter- eller
Klasse B Modulation.
Modulatoren maa kunne afgive et lavfrekvent Out
put, der er lig med Halvdelen af det modulerede Trins
Input (d. v. s. med sinusformet Input til Modulatoren),
men hvis man bruger en Klasse B Forstærker til Mo
dulator, bliver det alligevel billigere at bruge Plade
modulation. Denne anvendes da ogsaa saa godt som
over alt, ikke mindst fordi den er lettere at faa til at
virke godt og ikke er saa kritisk. Som ovenfor omtalt
stiger en gittermoduleret Forstærkers Virkningsgrad
under Modulation, hvorved Anodetabet samtidigt redu
ceres. Ved Tale-Input er den gennemsnitlige Formind
skelse af Anodetabet gennem et rimeligt Tidsrum ikke
stor nok til at tillade en Forøgelse af Anodetabet, naar
der ikke moduleres. Omvendt er ved plademodulerede
Forstærkere den gennemsnitlige Forøgelse af Anode
tabet ved Tale-Input gennem et vist Tidsrum ikke stor
nok til, at man behøver at tage Hensyn til den.

Nogle Ord om Stabilisering.
Naar et Trin er perfekt stabiliseret, vil GitterstrømsMaxima og Anodestrøms-Minima indtræffe samtidigt.
Hvis det er umuligt at opnaa dette ved Indstilling af
Neutrodynkondensatorerne, maa man prøve at finde
Fejlen andetsteds. Gaa alle Lodningerne igennem. Daarlige Forbindelser har høj Modstand. Se efter kort
sluttede Vindinger i Spolerne. Hvis man bruger Link
kobling, bør man prøve at gøre Koblingsspolerne
mindre. Ved Push-pull-Trin maa man forvisse sig om,
at Midtpunktsudtagene virkelig befinder sig i Spolernes
elektriske Midtpunkter. Brug Split-Stator-Kondensatorer
overalt, hvor det lader sig gøre. Har man ingen SplitStator-Kondensator i Gitterkredsen, maa man passe
paa, at Gitterspolens Midtpunktsudtag er afkoblet til
Jord direkte ved Spolen. En lang Ledning fra et SpoleMidtpunktsudtag til en Afkoblingskondensator har en
Tendens til at opsamle HF-Energi.
Pas paa Pladeledningerne de skal være saa korte
som muligt. Kan det lade sig gøre, bør man anbringe
en Skærm mellem Gitter- og Pladespolerne. Brug saa
stor Kapacitet som muligt i Afstemningskredsene. Hvis
det viser sig at være umuligt at fjerne HF-Strøm under
Stabiliseringen, skyldes det magnetiske eller kapacitive
Koblinger. Dette kan konstateres ved at fjerne Røret
i det paagældende Trin og afprøve Pladekredsen for
HF, medens man kører Pladekondensatoren gennem
Resonanspunktet. Ondet kan afhjælpes ved at placere
Spolerne retvinklet i Forhold til hinanden ved Af
skærmning af Trin, Afkortning af Neutrodynkondensatorens Tilledninger og ved at indsætte HF-Drosler
i Gitter- eller Plade-Ledninger,
Næsten alle Afstemningskondensatorer er forsynet
med 2 Klemskruer til Statorpladerne, een paa hver
Side af Kondensatoren. Ledningen fra Pladen til Neutrodynkondensatoren maa forbindes til samme Side af
Kondensatoren som dennes Forbindelse til Pladen. For
binder man de to Ledninger til hver sin Side af Kon
densatoren, vil Modstanden i Pladerne foraarsage en
Spændingsforskel, og Trinet vil glide ud af Stabilisering,
saasnart Afstemningskondensatoren efterindstilles.
I styrede Sendere, hvor to eller flere af Trinene er
Triode-Trin, der skal stabiliseres, og som forsynes med
Pladespænding fra en fælles Eliminator, er det almindeligt
at anbringe en Afbryder i hvert Trins Plusledning, saa
at Pladespændingen kan afbrydes under Stabiliseringen.
Hvis derimod et af Trinene (som Regel PA-Trinet) faar
Spænding fra en separat Eliminator, plejer mange
Amatører at afbryde Spændingen til dette Trin ved at
aabne en Afbryder i Nettransformatorens Primærside.
Paa denne Maade er det som Regel umuligt at op
naa fuldstændig Stabilisering, navnlig i Sendere med
stor Energi. Selv ved en omhyggeligt foretaget Stabi
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lisering vil en HF-Indikator — Traadring med Lomme
lampepære -— lyse op, naar den holdes i Nærheden af
Anodespolen, medens Kondensatoren drejes gennem
Resonanspunktet. Dette skyldes, at vagabonderende
HF-Strømme induceres over i Ensretterrørets Tilled
ninger, hvorved de ensrettes og optræder som Plade
spænding paa det Trin, der netop ikke skulde have
nogen Spænding. Derfor bør man anbringe Afbryderen
i den positive Tilledning til selve det Trin, der skal
stabiliseres, eller eventuelt i Nettransformatorens Sekundær-Centertapledning.
Almindelige Betragtninger.
Naar Styrespændingen svigter, kan det skyldes føl
gende Aarsager:
1)
2)
3)
4)

Glødetraaden har for lille Emission.
Gitterspændingen er for stor.
Det paagældende Trin er ikke ordentlig stabiliseret.
Der er uønskede Koblinger mellem Trinene.

Aflæsning af Gitterstrøm sker ved at indsætte et
DC-Milliamperemeter mellem - Gitterbatferi og Rørets
Gitter. Lader man Spændingen dannes over en Mod
stand, skal Instrumentet indsættes mellem Jord og Mod
standen. Naar man bruger Link-Kobling mellem Trinene,
og Gitterspændingen tages fra et Batteri, anbringes
Instrumentet i Ledningen fra Batteriet til Gitterspolen.
Brede Telefonisignaler kan skyldes følgende Aarsager:
1) PA-Trinet er ikke ordentligt stabiliseret.
2) Selvsvingning i PA-Trinet.
3) L/C-Forholdet er forkert.
4) Klasse B Rørene gaar i Sving paa de lavfrekvente
Spidsspændinger. (Dette kan kureres ved at
anbringe 50—100 Ohms Modstande i Plade-eller
Gitterledningerne).
5) Overmodulation.
Gennemslag i Afstemningskondensatoren kan skyldes:
1) Afstanden mellem Pladerne er ikke stor nok.
2) Forkert L/C.
3) Forkert Antennekobling.
4) Selvsvingning eller Overmodulation (i Telefoni
sendere).
5) Alt for store LF-Spidsspændinger fra oscillerende
LF-Trin.
6) Forkert Konstruktion af Modulatoren og Mikro
fonforstærkeren .
7) Det paagældende Trin er ikke ordentlig stabiliseret.
8) Daarlig Spændingsregulering i Eliminatoren (ved
Telegrafisendere).
(Oversat af Mogens Kunst).

En

Absorptionsbølgemaaler
Af
Henrik Nielsen, OZ9R.

Absorptionsbølgemaaleren kan aldrig foraarsage saadanne Fejltagelser, da der ved Indstillingen kun absor
beres Energi fra Generatoren, naar den har samme
Frekvens. En Amatørstations Kalibreringsinstrumenter
bør altsaa bestaa af saavel Heterodynmonitoren som
Ab sorptions bølgemaaler. Ab sorptions bølgemaalerens

En Absorptionsbølgemaaler er egentlig en af Ama
tørerne forlængst tilsidesat Form for en Kalibreringsmaaler. Den har faaet en meget haard Konkurrent i
Heterodynmonitoren, hvor man ved Hjælp af en
svingende Generator frembringer en Stødtone med en
anden svingende Generator, hvis Frekvens man ønsker
maalt. Denne Metode er udmærket for Maalingen
inden for et Frekvensomraade. Anderledes stiller Sagen
sig, naar man skal bestemme harmoniske Svingninger.
Her vil Heterodynmonitoren ikke let kunne afgøre,
om det er den 2., 5. eller 10. harmoniske Generator,
man arbejder med.

største Ulempe ligger i dens manglende Skarphed
(Selektivitet). Man bruger jo gerne en Indikatorpære
indskudt i Svingningskredsen, men derved forøges
Kredsens Modstand betydeligt, og det bliver endnu
ringere med Selektiviteten. For at undgaa alt for stor
Dæmpning har vi i denne Konstruktion indsat Indikator
pæren over et Par Vindinger. Ligeledes er det en
absolut Betingelse at bruge det allerfineste Materiale i
Svingningskredsen, hvis man vil have den bedst mulige
Bølgemaaler.
I Stedet for at koble Spolen direkte til Generator
spolen har vi her koblet den gennem en Link, hvor
ved Arbejdet med Bølgemaaleren lettes noget. Kassen
er af Zink med Maalene 140X140X60 mm. En
Spole, der her er viklet paa Prahns Zerolitform til
3,5 MHz, har følgende Data:

Ved ECO-Sendere, hvor man arbejder
med 2., 3. eller 4. Harmoniske i Plade
kredsen, kan det være svært at sige, om
man nu arbejder paa det rigtige Frekvens
omraade. De fleste forgæves 10 m Forsøg
stammer fra en 3. Harmoniske fra 40 m til
ca. 13 m. Grunden til disse falske Maalinger med Heterodynmonitoren er, at den
jo ogsaa har en hel Række Oversvingninger. Hvis en
af disse støder med Senderens Oversvingninger, vil
den normale Stødtone komme, uanset om man nu
har det ønskede Baand.

Li = 20 Vind.
l2 = 2l/2 „
l3 = 2
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0,5 0 Emalje —
0,50 „ —
0,50 „ -

1 Hak Spacing.
1„
ingen Spacing.

strømme ikke overskrides, hvilket ved Vacuumrør har
Katodeødelæggelse til Følge og ved Kviksølvrør frem
kalder saakaldt Tilbagetænding, hvilket vil sige, at
Fra Kortbølgeamatørernes Eldorado U. S. A. er nu
Anoderne opvarmes, saa de begynder at virke som
ogsaa Betegnelsen „Swinging Chokes“ naaet til „OZ“s
Katode, hvorved man faar en Art Kortslutning.
Annoncespalter, idet Firmaet H. 8 K, Liibcke annon
Vi har med en Opstilling, som vist paa Kurven,
cerer med „Swinging Chokes“. Firmaet har været saa
foretaget et Par Maalinger. Opstillingen er den normale
Dobbeltensretter med 2 Stk. amerikanske Kviksølvrør
866 og en Anodespænding paa 2x 1250 Volt. Sammen
ligningen er foretaget mellem en almindelig Drossel
spole Type E200 og „Swinging Choke“ D9-98, begge
af H. & K. Liibckes Fabrikat. Af Kurven fremgaar det
tydeligt, at „Swinging Chokes“ giver en betydelig
bedre Udnyttelse af Ensrettere, idet man for at faa en
nogenlunde konstant Spænding maa anvende Bleeder.
Denne kan ved E200 være paa ca. 100 Watt, hvorimod
man kan nøjes med ca. 20 Watt ved Anvendelse af
„Swinging Chokes“. Differencen 80 Watt kan jo saa
benyttes paa en mere økonomisk Maade end til Op
varmning af Bleeder. Ved samme Ydeevne opnaar
man, at Transformatoren kan vælges i alt Fald i dette
Tilfælde 80 Watt mindre.
At arbejde med mindre Bleeder paa den normale
Drosselspole, saaledes at Spændingen ved ringe Belast
ning stiger, er absolut forkasteligt, særlig ved Klasse B
Forstærkere, hvor der paa Grund af Spændingsvariation
bliver stærk Forvrængning. Ligeledes maa selvsvingende
Generatorrør ikke fødes fra en saadan Ensretter, da
venligt at stille et Eksemplar til Raadighed, og vi har Frekvensstabiliteten er stærkt afhængig af Anodespæn
benyttet Lejligheden til at foretage Maalinger og Sam
dingen. Ved 500 Volts Anlæg er Forskellen forholdsvis
menligninger med almindelige Drosselspoler af Lübckes større, saa der er al mulig Grund til at anvende
Fabrikat, men først vil det være paa sin Plads at for
„Swinging Chokes“ overalt i Kraftanlæg i Stedet for
tælle lidt om, hvad „Swinging Chokes“ egentlig er, og den normale Luftspaltedrossel. Den forholdsvis høje
hvorledes de benyttes.
Pris bliver i alt Fald rigeligt indtjent paa den mindre
En „Swinging Choke“ er en Drosselspole uden Luft
Udgift til Transformator og mindre Elektricitetsforbrug.
spalte. Udeladelse af Luftspalte bevirker, at Jernkærnen
I Ensretter med „Swinging Chokes“ maa der selv
lettere mættes, hvorved man opnaar, at dens Impedans følgelig ikke anvendes Kondensator foran Choken.
aftager ved stigende Belastning, og Ensretterens Spæn-, Kondensatoren efter Choken er ret kritisk for saa vidt
ding bliver mere konstant. Samtidig giver man en dens Kapacitet ikke maa ligge væsentlig under 2 μF.
„Swinging Choke" en saa stor Selvinduktion ved max- En Kondensator paa 0,5 μF vil, ved en Belastning af
imal Belastning, at de for Røret bestemte Spidsanode- „Swinging Choken“ paa ca. 250-300 mA, bringe Selv
induktionen ned paa 5-6 Hy. Der vil da opstaa en
Kreds, der er afstemt til ca. 100 Perioder. Choken
Selve Linken laves af 1 m Glansgarn med 1 Stikprop
og
Kondensatoren vil derved virke som et Sugefilter
i den ene Ende og en Koblingsspole bestaaende af 3
for
100 Perioder. Da Dobbeltensretningen netop
Vindinger 1,00 Kobbertraad med dobbelt Bomuld. De
bevirker,
at der findes 100 Perioders Vekselstrøm før
enkelte Vindinger er støbt sammen med Celluloselak.
Choken, vil Choke og Kondensator virke som en Kort
slutning ved netop denne Belastning. Følgen bliver om
Stykliste.
ikke
øjeblikkelig Ødelæggelse, saa dog stærk Ned
1 var. Kondensator 90 pF Torotor med Trimmer.
1 Glimmerkondensator 1U0 pF, Siemens.
sættelse af Rørenes Levetid. (Se iøvrigt kritiske Værdier
1 Lommelampepære -— 4 Volt 0,04 Amp.
af Drosler og Kondensatorer, „OZ“ 1938 Side 39).
2 isolerede Bøsninger,

Swinging Chokes.

1 5-benet Rørsokkel — Frekventit.
1 Skala.
1 Spoleform — Prahns Zerolit.
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skoen staa paa det Stykke, der er nærmest Blokken,
for at man lige kan læse eller forstaa Signalet, er
Styrken Rl. Kan vi dreje ned til det Stykke, der kom
mer derefter, er Styrken R2 o. s. v. Kan den drejes
helt ned til det nederste Stykke, og man stadig kan
høre Signalet svagt, er Styrken R9. Et System efter
den her givne Retningslinie vil uden Tvivl forøge
Sandfærdigheden af Styrkerapporterne. De synes mange
Gange at være en Del ved Siden af.

DR-RUBRIKKEN
Redigeret af OZ-DR1 52

Bedømmelse af Signalstyrke.
Det hænder af og til, naar man lytter paa 3,5 MHz
Baandet, at man hører en Rapport, der lyder saaledes:
„QSA5 R23 eller hvad De selv har Lyst til; jeg drejer
blot op paa Volumenkontrollen“. Dette er selvfølgelig
en forkert Rapport. R- eller S-Skalaen, der benyttes
til Styrkerapporter, angiver de forskellige Grader med:
„Signalerne kan kun anes“, „Signalerne er svage“ o.s.v.
Disse Betegnelser er brugt for at give nogle Retnings
linier om Meningen af de forskellige Grader, men den
rigtige Styrkeangivelse vilde være Signalspændingen
over Antennen i Mikrovolt pr. m. Derfor vilde en
Rapportskala som Tabellens være den rigtige. Man
ser den benyttet i de berømte amerikanske Kortbølgesupere, der har et saakaldt S-Meter*) indbygget, og
herfra er nedenstaaende Tabel taget.

Et Frekvensmeter.
Der er ingen Vanskeligheder ved at fremstille et
Frekvensmeter til Brug paa DR-Amatørens Station,
og det pynter jo paa en Rapport, naar den nøjagtige
Frekvens er opgivet i Stedet for det snart obligatoriske:
QRG — 3,5 MHz eller hvad det nu er for et Baand.
Vi er nogle Stykker, der har bygget en lille HartleyOscillator for Omraadet 2000—1750 kHz. Vi har be
nyttet nogle gamle Batterirør, vi havde liggende, og
Strømforsyningen er et Stk. 4,5 Volt almindeligt Lomme
batteri og et 9 Volts Gitterbatteri.

Tabel over Indgangsspænding i Forhold til
R-Rapporter eller S-Styrke.
Svarende til 1 Decibel.
Rl
Under 1 Mikrovolt.
R2 Indtil 3,2 „
„ 10
R3
„ 20
„ 10
R4
„ 30
„ 32
R5
„ 40
„ 100
„ 50
R6
„ 320
„ 1 Millivolt
„ 60
R7
3,2 „
„ 70
R8
„ 80
R9 Over 3,2
S-Meteret er et Rørvoltmeter, der paavirkes af
Fadingautomatikspændingen. Denne sidste vil altid være
proportional med Antennespændingen. Nu er disse store
Modtagere bygget saaledes, at Udgangsrørene udstyres
med et Signal paa nogle faa Mikrovolt, og man vil
derfor altid faa samme Styrke i Højttaleren, men den
kan man selvfølgelig saa ikke rapportere R eller S efter.
Derfor er S-Meteret en Nødvendighed. For de hjemlige
Forhold vil et System, som er benyttet i National SW-3
sikkert være af mere Interesse.
Ser vi paa Tabellen, er Forskellen mellem to paa
hinanden følgende R-Grader 10 Decibel. Nu er Decibel
jo en logaritmisk Foreteelse, og benytter man en Vo
lumenkontrol med et logaritmisk Forløb og indsætter
den som Spændingsdeler, d. v. s. med det faste Modstandslegeme mellem Minus og Overføringsblokken og
sætter Glideskoen til Gitteret paa næste Rør, vil man,
ved at dele Omdrejningen i 9 lige store Dele, faa et
Maal, man kan bruge ved Rapportering. Skal Glide*) Se ogsaa »Apparat til Bedømmelse af Signalstyrke« i »OZ« 1934 Side 116 og
»Et simpelt Audiometer« 1937 Side 73.
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Som Spole har vi benyttet Torotor Bølgefælden for
1176 kHz. Blokken er udskiftet med en 50 pF, og
Afstemningen er Unica’s 30 cm med isoleret Aksel.
Forskellen mellem en Frekvensmaaler og en almindelig
Oscillator er den, at Opbygningen er udført robust og
Skærmningen udført hensigtsmæssigt. Der maa ingen
Haandkapacitet være. Varmepaavirkningen er med den
her angivne Strømforsyning lig Nul. Kalibreringen er
som sædvanlig, men volder den Besvær, skal jeg paa
tage mig den, hvis Maaleren bliver indsendt til mig.
Det koster ikke noget.
DR-Brevkasse.
Spørgsmaal: Jeg har et mA-Meter 0-100 mA. Der
er Shunt over Klemmerne, og der staar 5 mA/0,25
Volt paa Skalaen nede i det ene Hjørne. Instrumentet
er et Drejespole. Kan jeg lave det om til Voltmeter „
og da hvorledes?

Svar: Det, der staar paa Skalaen, er Instrumentets
Data uden Shunt. Det vil sige, at det efter Ohms Lov
har en indre Modstand paa 50 Ohm. Der er altsaa
50 Ohm paa 1 / 4 Volt. Vi fjerner først Shunten ; den
bruger vi kun, naar vi vil maale paa dette Omraade.
For at finde Formodstanden til et vilkaarligt Voltomraade benytter vi os af den Viden, der stod paa
Skalaen: 1 / 4 Volt = 50 Ohm; til en Volt skal der
bruges en Modstand, der er 4 Gange saa stor, altsaa
200 Ohm. De 50 har vi i Instrumentet. Resten maa vi
sætte til i Serie hermed.
Til et Omraade paa 100 Volt skal der bruges en
Modstand paa 200X 100 Ohm; det giver 20 000 Ohm.
Herfra skulde vi trække Instrumentets 50, men ser vi
paa, hvad en Fejl paa 2 % vil give, finder vi, at den
ligger paa 400 Ohm. Instrumentets Modstand vil ligge
langt herunder, og vi klarer det hele ved at købe en
Modstand paa 20.000 Ohm med en Nøjagtighed bedre
end 2 %. Man kan faa f. Eks. 1 Watts Størrelsen i
Dralowids Fabrikat. Voltomraaderne skal udvides til
det, man har Lyst til, ved at gange Antallet af Volt
med 200, og man vil faa den Modstand, der skal bruges.
Jeg gør opmærksom paa, at Dataerne kun gælder for
det her omtalte Instrument.
Spørgsmaal: Jeg har en BCL-Modtager med Kortbølgeomraade, men kan ikke modtage CW. Kan der
gøres noget herfor? Det er en Super.
Svar: Til Supere bruges almindeligvis en Oscillator
afstemt til en Frekvens i Nærheden af MF, Der vil
da fremkomme en Tone i Højttaleren, der er lig med
Differencen mellem MF og Hjælpeoscl. Men en anden
Metode, som er meget lidt brugt her i Landet, er den
at modulere MF-Røret med en hørlig Tone. Det vil
give samme Resultat, som om Senderen var moduleret
med den samme Tone.

Jeg har flere Gange benyttet Systemet, der er vist
i Diagrammet, med stort Held. Det kan bruges i en
hver Modtager og har den Fordel, at det ikke kræver
noget ekstra Rør — kun Anodespænding, og det er
der jo i enhver Modtager. Systemet er et Glimrørssummer, der paavirker Fanggitteret paa MF-Røret.
Transformatoren er enten en lille LF- eller en P.U.Transformator, der er let at anbringe inde i Modtageren.
Man kan i en snæver Vending klare sig med at sætte
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MF i Sving ved at udtage en Afkoblingsblok eller
give det en svag Kobling mellem Anode og Gitter med
en lille Kondensator.
Der er en stor Interesse for Supere til KortbølgeBrug. Men en Super er en meget vanskelig Modtager
at fremstille, og efter min Mening er en daarlig Super
værre end slet ingen Modtager. Den kræver Kendskab
til Justering af Baandfiltre, til Oscl.-Amplituder o. s. v.
Jeg vil ikke raade nogen Begynder til at bygge Super.
De Amatører, der har troet, at det kunde de sagtens
klare, har betalt deres Ukendskab enten med tabte
QSO eller rede Penge. Men hvis der kommer mange
Super-Spørgsmaal, vil vi her i Rubrikken begynde en
Gennemgang af de Faldgruber, der er og maaske faa
noget ud deraf.
OZ-DR1S2.

For 10 Aar siden.
„Ugens Radio“ den 1/3: Der paabegyndes Morsekursus over OZ7T’s Station hver Søndag paa 76 m.
— 8/3: OZ7SCH bringer et Indlæg med sin Mening
om Grunden til, at „Dana“-Konkurrencen blev en
Fiasko, og E.D.R.s Formand, Gunnar Bramslev, svarer.
15/ : Der bringes en Liste over Amatører, som har
3
skaffet sig nye Kaldesignaler i Anledning af Prefixændringen til OZ. F.Eks. kan nævnes OZ1D (tidligere
ED7AB), OZ1W (ED7GW), OZ2U (ED7FR), OZ7P
(ED7PC), OZ7T (ED7VA). - E.D.R. har anskaffet
nyt Brevpapir for Medlemskorrespondance, forsynet
med nyt Brevhovede, tegnet af Tegneren Engmann.
23/ : E.D.R.s næste Foredrag bliver paa Teknologisk
3
Institut, hvor Ing. E. Nordfalk vil tale om „HøjfrekvensMaaleapparater og -Maalinger“. — OZ7T er gaaet
over til fremmedstyret Sender og har bemærket, at der
saa kræves meget større Mikrofonforstærkning. —
EU3AM meddeler, at de russiske Amatører har be
sluttet at anerkende de nye Q-Forkortelser. Derimod
afslaar man at benytte de nye Préfixés og WashingtonKonferencens Bølgelængdeordning.
29/ : Fra Tyskland meddeles, at endnu 3 tyske Ama
3
tører er gaaet over til Krystalstyring. — OZ7Z aver
terer en Motor-Generator til Salg, da han om faa
Maaneder emigrerer. — Marineingeniør C. Randstrup,
som i lang Tid har besørget E.D.R.s QSL-Tjeneste,
trækker sig tilbage paa Grund af manglende Tid.
Fra og med denne Uge bortfalder E.D.R.s Side i
„Ugens Radio“. I Stedet for kan meddeles den store
Nyhed, at E.D.R. for Fremtiden faar sit eget Blad.
Det vil udgaa som et 4-sidet Maanedsblad under Nav
net „OZ“ den 15. i hver Maaned. Desuden vil Med
lemmerne i Begyndelsen af Maaneden modtage „Radio
Magasinet“, som vil indeholde en Side Foreningsmeddelelser. E.D.R.s Kontingent bliver stadig 4,50 Kr.
Kvartalet, men det er nødvendigt, at Medlemstallet
stiger 15 %, for at den nye Ordning kan gaa rundt.
„OZ“, som vi efter Forhandling med Radiopressens
Forlag bliver i Stand til at udsende, bliver tillige det
eneste danske Korbølgeblad. Det er vort Haab, at det
med Tiden ved vore Medlemmers Hjælp vil udvikle
sig til at blive et Blad, der kan gøre en Indsats for at
fremme Kortbølgeinteressen i Danmark.

Causerier under Antennen — SS.
Atomer, Ioner og Elektroner.
Naar en elektrisk Strøm sendes ind i en Beholder
med Vand, der er gjort strømledende ved lidt Svovl
syre, og naar de strømførende Ledninger forbindes
med hinanden ved Metalplader, der er sænket ned i
Vædsken — Batteriets positive Pol forbindes med en
Kobberplade og den negative Pol med en Platinplade
— vandrer ikke blot den elektriske Strøm gennem
Vædsken; man opdager tillige, at ogsaa Kobberet vandrer
gennem Vædsken. Til at begynde med er Platinpladen
blank og Vandet farveløst; men snart bliver Platin
pladen rød af det transporterede Kobber, mens Vædsken
ikke bliver kobberrød, men blaa. I Vædsken findes ikke
almindelige smaa Kobberpartikler, d. v. s. Kobberatomer,
men elektrisk opladede Smaapartikler, der ligner Kobber
atomer, men som kaldes Kobberioner.
Noget lignende sker, naar der anvendes andet
Materiale, f. Eks. Sølv-, Aluminium- eller Tinplader.
Ogsaa disse Metalpartikler vandrer med den elektriske
Strøm som Ioner gennem Vædsken. Vejes den trans
porterede Metalmængde og beregnes deraf de van
drede Atomers Antal, bestemmes samtidig den Elektricitetsmængde, der er strømmet fra Pol til Pol; saa
findes det ejendommelige Facit, at vi maa tænke os
Elektriciteten opdelt i smaa „Portioner“ ligesom Materien.
For de forskellige Materialer finder vi som Resultat,
at et Sølvatom medfører én „Portion“ Elektricitet, et
Kobberatom to „Portioner“ og et Aluminiumatom tre
„Portioner“ Elektricitetet gennem Vædsken.
Der findes altsaa ogsaa Atomer i Elektriciteten. Disse
Elektricitetsatomer har modstaaet alle Splittelsesforsøg;
deres Opbygning maa altsaa være forskellig fra MaterieAtomernes, ligesom Kobberpartiklerne, der farver Vandet
blaat, maa være forskellige fra de almindelige Kobber
partikler. Og dette er netop Tilfældet. Ved Materien
tales der om Atomer — Metalpartiklerne i Svovlsyre
vandet, der er ladet med Elektricitet, kaldes for Ioner,
og den mindste Elektricitetspartikel hedder Elektron.
Om alle disse Tings Lidenhed kan man næppe gøre
sig nogen Forestilling. Et Atom er i sig selv et lille
Solsystem, hvori Atomkernen er Solen og et større
Antal Elektroner fremstiller Planeterne. I Forhold til
deres Størrelse er Afstanden mellem den lille „Sol“ og
de smaa „Planeter“ enorm: Hvis man tænkte sig Kernen
paa Størrelse med en Appelsin, vilde Elektronernes
Omløbsbaner svare til Jordklodens Ækvator!
Og nu til Billedets Forklaring. Ligesom Elektriciteten
strømmer gennem syretilsat Vand, kan den ved til
strækkelig store Spændinger ogsaa ledes gennem for
tyndet Luft. Herved udslynges Elektronerne fra op-
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En Ensretter, hvori den elektriske Strøm ledes af Kviksølv-Damp. Højspændt
Vekselstrøm passerer Ensretteren i kun een Retning.

hedede Metaldele, saakaldte „Glødekatoder“, med stor
Hastighed mod en kold Plade, der er forsynet med
positiv Spænding, den saakaldte Anode. Paa Vejen
splintrer Elektronerne Luftresterne og faar dem til at
lyse: Luftstrækningen „ioniseres“. Denne Indretning har
den praktiske Værdi, at slige ioniserede Luftstrækninger
kun lader den elektriske Strøm passere i én Retning
og dermed virker som „Ensretter“.
F R.
kstrabladet, som saa ofte har været en elskværdig
Fortaler for Amatørerne, skrev bl. a. følgende i
E
Anledning af vor Leder i Febr. „OZ“: „—- — Disse
Linjer skal hjælpe deres til, at Amatørernes Arbejde
ikke lægges uberettiget for Had. Man er kommet saa
langt ud, at „OZ" maa anbefale Henvendelse til Poli
tiet eller Telegrafdirektoratet for at faa Beskyttelse,
og det er baade urimeligt og sørgeligt, hvis der efterhaanden — uden virkelig Grund — skal udvikle sig
en formelig Krigstilstand baade her og der mellem
Lytterne og Amatørerne“.
ed en Distraktionsfejl kom en Aktivitets-Rapport
fra en Amatør, „der kører med ECO paa et
RE604“ med i Januar „OZ“. Ikke uden Grund har
dette moret vor norske Kollega, som i „LA“ tilføjer:
„Dette minder os om den Notits i „QST“ for nogle
Aar siden om ham, som skulde fanggittermodulere et
45 Rør i Hartleykobling“. (Type 45 er en Triode!).

V

af Deltagerne i Lighed med tidligere Aar laver Maden,
men er det ikke Synd, at nogle enkelte skal have deres
Ferie ødelagt paa den Maade? Der vil blive meget at
se og foretage sig for dem, der ikke yderligere har et
Job ved Siden af, og hvordan vil det saa gaa dem, der
skal „rode Maden sammen“?
Nu kommer vi imidlertid til Sagens Kerne. — 5U
vil gerne have Sommerlejren til Fyn, og nu glemmer
han tilsyneladende helt Hensynet til andre end Fyn
boerne og Langelænderne; det Indtryk faar man
uvægerlig — eller forhaabentlig er det kun mig, der
har faaet den Opfattelse. Det allerværste synes jeg dog
er den Anbefaling, 5U giver Pladsen ved Nyborg
Strand — man kan gaa til Bal paa „Skærven“ om
Natten! Nej — maa vi nu bede om E.D.R. for sig og
Balforening for sig. Jeg har altid haft den Opfattelse,
at E.D.R.s Medlemmer var Idealister paa et helt andet
Felt, og jeg haaber, den er rigtig. Saa til Slut det, at
der kun var 5 BCL ved Nyborg Strand. Ja, 5U —
endog det er vi i Stand til at overgaa paa Bornholm;
ved Smaragdsøen er der slet ingen, og Vekselstrømmen
her er antagelig lige saa god som paa Fyn.
Saa er det mit og alle Bornholmernes samt Nerrejydernes*) Forslag. Lad Sommerlejren gaa paa Omgang
i de forskellige Kredse; der findes som bekendt 9, og
det vil være et baade naturligt og rimeligt Forlangende,
at samtlige E.D.R.-Medlemmer i hvert Fald een Gang
hvert 9. Aar kan faa Sommerlejren indenfor deres
Kreds. Man kan nu engang ikke favorisere en enkelt
Klike, der er saa heldige at bo paa Fyn og de nærmest
omliggende Øer. Hvorfor skal disse altid have Sommer
lejren lige udenfor deres Dør?
Der er maaske enkelte, der synes, at det er mærkeligt,
at Tidspunktet for Lejren ønskes henlagt til August.
Det er sket af Hensyn til alle de Medlemmer, der ikke
besidder overordnede Stillinger og som saadan kan tage
Sommerferien i Juli. Det er desværre saadan, at Chefer
og lignende disponerer over Juli, og derfor kan de
underordnede ikke faa Ferie i den Maaned, hvorimod
August aabner en Mulighed. De faa overordnede, der
findes i E.D.R., kan jo være lige glade; de kan jo blot
tage Ferien i August. Desuden en Ting, jeg synes bør
paatales: Sommerlejrens Tidspunkt skal offentliggøres i
„OZ“ i meget god Tid, da alle store Virksomheder
almindeligvis fastlægger Ferien i Februar/Marts.
OZ4IM.

Korresbondance.

Et Forslag til Lejrplads.
Maa jeg have Lov til at komme med et Forslag til
et Lejrsted, hvor man sikkert vil blive tilfreds i alle
Maader. Jeg tilbragte sammen med min Søn en halv
Snes Dage i Fuglsølejren paa Mols, og jeg kan ikke
anbefale den nok.
Bestyrerne (Hr. Dømmestrup med Frue) var i alle
Retninger behagelige. Kosten (5 Maaltider: Morgenmad,
Middagsmad, Eftermiddagskaffe, Aftensmad og Aften
kaffe) var god, og man kunde faa det, man kunde
spise, for 2,50 Kr. pr. Dag. Middag eller Aftensmad
(varm) alene koster 1 Kr. og de andre Maaltider 50 Øre.
Der er Værelser med 2 Senge å 1,50 Kr. pr. Nat,
eller man kan sove i Sovesal å 50 Øre pr. Nat. Senge
tøj medbringes. Rejsen til Lejren foregaar lettest med
Rutebil fra Aarhus, Randers eller Grenaa. (Tur-Retur
billigt). 12 Minutters Gang fra Lejren til Stranden med
herligt Badevand. Udflugter til de smukke Mols Bjerge
o. s. v.
Der er 220 Volt Vekselstrøm. Efter Aftale med
Hr, Dømmestrup kan Installationen af Senderen og
Modtageren maaske foretages i et Værelse i selve
Lejren, hvorved man undgaar al Ulejlighed med Telte.
Imidlertid er E.D.R.s Lejr vel baseret paa at være en
Teltlejr, og Teltplads kan sikkert faas ved Henvendelse
til Gdr. S. P. Laursen, Begtrup Mark pr. Knebel. Selv
om man ikke bor i Fuglsø-Lejren, kan man nemlig
godt spise der.
OZ5CL.
Sommerlejrens Beliggenhed.
Foranlediget af OZ5U’s Artikel i „OZ“s FebruarNr. føler jeg mig til en vis Grad forpligtet til at komme
med nogle Kommentarer og Imødegaaelser. Allerførst
spørger 5U, om det er Flertallets Ønske, at Sommer
lejren skal ligge paa Bornholm. — Ja, jeg tror det
virkelig, og det er velsagtens ogsaa Bestyrelsens Op
fattelse, ellers var Forslaget sikkert ikke kommet. Saa
skriver 5U, at det er for dyrt for en Amatør i Nord
jylland at rejse til Bornholm. — Jeg havde gerne set,
at 5U havde anført Prisforskellen. — Det koster nemlig
Tur-Retur Aalborg-København-Hasle Kr. 20,50, medens
en Billet Aalborg-Nyborg og tilbage koster Kr. 21,75
— altsaa Kr. 1,25 dyrere. Iøvrigt tror jeg, at denne
Iagttagen af andres Interesser vil falde de fleste for
Brystet, -— og ærligt talt, hvorfor skrive Nordjylland,
naar man mener Fyn? 5U skriver ogsaa noget om kun
en Uges Ferie. Det er vel ikke Meningen, at vi andre
skal tro, at Ferieloven ikke skulde gælde Fyn? Saa er
der endelig Bemærkningen om „Sommerlejr for Vel
havere“. Javel, hvis man synes, at det bliver for dyrt
med 3 Kr, om Dagen, saa er der den Udvej, at nogle

At anbringe Lejren saa centralt som muligt for hele
Landet har den Fordel, at Medlemmer med smaa Ind
tægter kan cykle det meste af Vejen. Et meget stort
Antal har hvert Aar benyttet denne Fremgangsmaade,
og da de ikke har Raad til Jernbanebillet eller længere
*) I Henhold til Brev fra Kredslederen i 8. Kreds.
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Sejlads, afskæres de fra at deltage, naar Lejren lægges
i de yderste Kredse. Selv om alle Medlemmer fortjener
Hensyntagen vedrørende Lejrens skiftende Placering,
maa man jo først og fremmest se praktisk paa det.
Der er den Fare ved at lægge Lejren i Landets
Yderpunkter, at andre Landsdele arrangerer deres egne
Lejre — hvad der allerede ymtes om — og det er
klart, at en saadan Splittelse indebærer Risiko for, at
den officielle Lejr bliver en Fiasko. Det vil heller
næppe være ønskeligt, at Prisen for Deltagelse pr.
Dag overstiger de hidtidige 2,50 Kr. — alt inclusive.
I alle de Aar, E.D.R. har haft Lejr, har det været
en Regel, at den afholdes i Ugen efter, at Juli „OZ“
er udkommet, og der bør næppe afviges herfra. Det
vil altsaa for indeværende Aars Vedkommende blive
fra 16. til 23. Juli. August Maaned maa anses for
mindre velegnet, bl. a. fordi Dagens Længde da er
aftaget betydeligt.
Red.

Fra Afdelingerne.
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler
Fuglevangsvej
I4,
Telefon
Nora
4466y.
Afdelingens
Formaal
er
at
afholde
Klubaftener,
Morsekursus
og
Foredrag
for
E.D.R.s
københavnskeMedlemmer.
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, elle", gennem Afdelingens Telefon.

Siden sidst.
Ved den halvaarlige Generalforsamling i Afdelingen
den 20/2 var der mødt 56 Medlemmer. Fordsmand OZDR373, blev indvalgt i Bestyrelsen med 32 Stemmer.
Desuden genvalgtes 3AP og 3T med henholdsvis 31
og 23 Stemmer, og 8Y blev Suppleant med 21 Stem
mer. Bestyrelsen bestaar nu af: OZ1S (Formand), 3AP
(Næstformand), 7HL (Kasserer), 1FH (Sekretær), 3T
og DR373.
Hvor Sommerlejren bør ligge.
Mandag den 18/2 talte T. R. OZ9R om Superens
Fordele
og Mangler i Forhold til Retmodtageren.
I Tilslutning til OZ5U’s Artikel i sidste „OZ“ vil
Foredraget
var meget populært. Til Slut blev en lille
jeg ogsaa gerne spørge alle Hams om deres Mening
angaaende Sommerlejren 1939. Jeg kan ikke indse af Super beskrevet. Mandag den 27/a fortalte OZ7HL om
hvilken Grund, vi skal have Lejren paa Bornholm. Der Sendere og kom herunder med flere udmærkede Fiduser,
maa da kunne findes Steder, som er mere centrale, bl. a. om Antennetilpasning.
Det har vist sig at være vanskeligt at faa de QSLf. Eks. Nyborg Strand, som 5U foreslog. Det ligger
jo omtrent midt i Landet, og alle faar saaledes lige Kort, vi bad om i Januar „OZ“. Vi har kun faaet ca.
50, og det skyldes endda, at to Kredsledere, nemlig
langt at rejse.
Jeg er selv fra Jylland, boende i 7. Kreds, og jeg fra 4. og 7. Kreds, har sørget for at faa dem og har
tror, at de fleste Jyder er imod at lægge Lejren paa saa sendt dem til Afdelingen. Det vilde være en god
Bornholm. Denne Rejse vil betyde Omkostninger, som Ide, om de øvrige Kredsledere vilde gøre det samme.
jeg for min Part ikke kan bestride, samt flere Dages Vi takker paa Forhaand.
Rejse ud og hjem for de jydske Hams. Jeg tror, at de
Program for den kommende Maaned.
fleste Jyder vil holde med mig, og skal vi saa være
Mandag den 20. Marts har vi Vinterens sidste Auktion
enige om at slutte os til 5U’s Forslag?
over brugte Radiodele. Hvis De har noget, De vil
Til Slut vil jeg gerne sende 73 til OZ4FT fra F8KQ, sælge, saa husk at tage det med. Mandag den 27.
som jeg havde QSO med paa 3,5 MHz den 8/2 Kl
Marts fortæller OZ3U og 7HL om god og daarlig
23,15.
OZ5S.
Telefoni & Telegrafi. Der vil blive demonstreret nogle
Grammofonplader, som er optaget af OZ-Stationer.
ra den norske Telegraf bataljon har N.R.R.L. faaet En Del af os kan saaledes faa Lejlighed til at høre,
Forespørgsel, om der er Amatører, som vil deltage
hvordan vor Station lyder. Hi!
i de militære Vinterfællesøvelser i Marts Maaned.
Mandag den 3. April er almindelig Klubaften. Sæso
Deltagerne faar alle Udgifter dækket samt Vinter
nens første Rævejagt vil blive afholdt Kristi Himmel
udrustning og Uniform. Foruden Forplejning ydes en farts Dag Torsdag den 18. Maj, saa begynd allerede
Godtgørelse paa 5 Kr. pr. Dag. I Februar Maaned _nu at faa set Pejleren efter, saa den kan være i Orden.
afholdt N.R.R.L. tillige en Test i Samarbejde med Og de, der ingen har, kan endnu naa at lave sig en.
Militæret.
Hvilket Omraade Ræven vil ligge i bliver bekendt
gjort
i næste „OZ“.
OZ1S.
følge de nye tyske Licensbestemmelser skal Amatø
Kreds 3.
rerne være mindst 18 Aar gamle — i Undtagelses
Lolland-Falster.
tilfælde 16 — og Sendetilladelse gives ikke til Halv
Mødet i Maribo den 12. Februar havde samlet 12
jøder. Kun Medlemmer af D.A.S.D. kan faa Licens,
og de skal forpligte sig til at holde Medlemsskabet i Deltagere, hvoraf de to var kommet fra Masnedsund.
Der blev ikke fastlagt noget Program for de kommende
Orden, saalænge Licensen gælder.

F

I
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Møder, da Medlemmerne i Maribo og Nykøbing har
udtalt Ønsket om at danne deres egne Lokalafdelinger.
Da samtlige Maribo-Medlemmer ikke var mødt, kunde
den lokale Afdeling ikke dannes den Aften, men OZ2CR
har lovet at arbejde videre med Sagen.
For Nykøbings Vedkommende blev der afholdt et
Møde paa Hotel „Valdemar“ den 25. Februar, hvortil
de lokale Medlemmer i Nykøbing og Sdr. Ørslev
var indbudt. Da der muligvis kommer flere nye Med
lemmer paa Falster, udsattes Dannelsen af Lokalafdelingen,'
for at de nye Medlemmer kan deltage i Morsekursus
m. m., og OZ4F har lovet at arbejde videre med
Sagen. Næste Møde afholdes i Nykøbing, men herom
OZ8G
nærmere i næste „OZ“.
Kreds 4.
Odense.
Afdelingen afholdt Møde paa Park Hotel Onsdag
den 15. Februar. OZ9M holdt et glimrende Foredrag
om Esperanto. Saafremt der er nogen, der er inter
esseret i at lære Esperanto, bedes de henvende sig til
Bestyrelsen. Der blev ligeledes oprettet et nyt Morse
kursus med OZ7OJ som Lærer. Kursus er gratis, og
alle Begyndere er velkomne.
Fredag d. 24. Marts Kl. 20 afholdes stor Pakkefest
paa Park Hotel. Hver Deltager skal medbringe mindst
een Pakke til Værdi af ikke under 1 Kr. Der bliver
spillet om Pakkerne, og en gennemgaaende Seddel
koster 25 Øre. Der ventes stor Tilslutning, og alle
udenbys Amatører er selvfølgelig velkomne.
Det paatænkes at afholde en natlig Rævejagt med
2 Ræve Lørdag den 22. April. Nærmere Program j
næste „OZ“. Sørg derfor at faa Pejlemodtageren i
Orden. Men kom nu først og fremmest med godt
Humør til Pakkefesten den 24/3.
OZ4S.
Svendborg,
Afdelingen har haft Møde hos OZ4PB, hvor vi bl.
a. drøftede Sommerlejren, og der var Stemning for at
faa den lagt ved Nyborg. Desuden behandledes For
slaget om det kommende Kredsmøde, som gerne ønskes
til Svendborg, samt Detaljer vedrørende den store
fynske Rævejagt.
OZ3H.
Langeland.
Ved Afdelingens Møde i Rudkøbing den 19/2 var
godt Halvdelen af Medlemmerne mødt. Efter OZ7RU’s
Foredrag var der kammeratligt Samvær og Drøftelse
af den kommende Tids Virksomhed. Det besluttedes
at deltage i den store fynske Rævejagt og at give en
Præmie dertil. Endelig vedtoges det enstemmigt at
henstille til E.D.R.s Bestyrelse at placere Sommerlejren
centralt for hele Landet.
Ved en trist Ulykke har Afdelingen mistet et af sine
Medlemmer, Boghandler P. T. Petersen, Bagnkop, som
fornylig dræbtes, da han en Aften tørnede mod en
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Telefonpæl, fordi Motorcyklens Lys pludselig svigtede.
Petersen var i Forvejen Invalid og deltog ikke i vore
Møder, saa de øvrige lokale Amatører kendte ikke
meget til ham.
OZ7RU.
Kreds 7.
Randers.
Mødet i denne Maaned afholdes hos Jens Kjær,
OZ3G, Tøjhushavevej Lørdag d. 25. — Kom saa alle!
OZ5R.

Aarhus.
Afdelingens sidste Møde udviklede sig til en Diskus
sion om Fone eller CW i Almindelighed og 7 MHz
Baandet i Særdeleshed. Alle var enige om. at de nu
værende Forhold paa dette Baand nærmest maa beteg
nes som skandaløse. Var det ikke en Opgave for
E.D.R. at faa dette Baand delt i særlige Baand for
Fone og CW, da de nuværende Forhold jo i Længden
ikke kan opretholdes?
Lørdag den 18/3 afholdes Generalforsamling i Møde
lokalet. Alle, der vedblivende ønsker at betragtes som
Medlem af Afdelingen, maa enten møde eller sende
Afbud til Kassereren OZ2LJ eller undertegnede. Der
skal vælges ny Formand, da jeg grundet paa manglende
Tid ikke kan fortsætte.
OZ3V.
Kredsmøde.
Søndag den 9. April (1. Paaskedag) afholdes Kreds
møde i Horsens Kl. 14, Mødested: Horsens-Afdelingens
Lokaler, Vestergade 5 (1. Sal i Gaarden). Program vil
blive tilsendt Afdelingerne. Alle E.D.R.-Medlemmer,
der kunde have Lyst til at deltage, er hjertelig velkomne.
OZ3XA.
Transportable Sendere i Norge.
I Norge er der fornylig indført faste Bestemmelser for
Amatørernes
Anvendelse
af
transportable
Stationer.
Efter
de norske Amatørers Organ «LA» aftrykker vi de nye Reg
ler i Haab om, at vi snart faar en ligesaa god Ordning her
i Landet.
Red.

1.
2.

3.

4.
5.

Brug af transportable Apparater er tilladt for
enhver Indehaver af den sædvanlige Radiosende
tilladelse.
For Brugen af den transportable Station gælder
de almindelige Vilkaar, dog med den Tilføjelse,
at Korrespondance mellem Hovedstationen og
den transportable Station er forbudt.
Transportable Apparater kan bruges overalt
indenfor Landets Grænser, hvor Brugen af saadanne Apparater ikke er forbudt ved særlige
Bestemmelser. Apparaterne maa ikke bruges om
bord i Fartøjer med Undtagelse af smaa Lyst
fartøjer, som ikke har sædvanligt Skibs-Radioanlæg.
Kaldesignalet for den transportable Station skal
begynde med Bogstaverne LB, men iøvrigt være
ligesom Hovedsenderens Kaldesignal.
De Amatører, som har brugt transportable Appa
rater, skal i Aarsrapporten (se Vilkaarenes Punkt
16) medtage en detaljeret Oversigt over hvor og
til hvilke Tider, Apparaterne har været brugt i
Aarets Løb.

Ucenserede Amatører udenfor E.D.R.
Følgende licenserede Amatører staar for Tiden uden
for E.D.R., og vor QSL-Central kan derfor ikke ekspe
dere Kort til eller fra dem: OZ1AD, 1AJ, 1K, 1P,
2AL, 2AM, 2AU, 2KN, 2LU, 2NF, 2OZ, 2PU, 2WU,
2XU, 3A, 3MK, 3PA, 3PL, 4A, 4B, 4HB, 4N, 4NF,
5BK, 5HB, 5JJ, 5KO, 5N, 5SS, 5TH, 5WN, 7AB,
7DM, 7DU, 7FE, 7H, 7NJ, 7PR, 7VE, 7VP, 7XU,
8E, 8M, 8R, 9J, 9K, 9MG, 9U, 9W og 9Z.
Det er med største Beklagelse, vi ser, at et stigende
Antal Amatører saaledes holder sig udenfor baade det
inden- og udenlandske Samarbejde. Igennem Aarene
har der altid været enkelte Amatører, som ikke havde
Forstaaelse af Sammenholdets Værdi, og desværre
synes deres Antal — ogsaa procentvis — at vokse. En
hel Del af dem er ganske vist gamle Amatører, som
ikke længere er aktive, men som for et Syns Skyld
opretholder deres Licens. Der er dog ogsaa en Del
nye iblandt, som aldrig har været Medlem af E.D.R.
Saa vidt vi skønner, kan der kun være Tale om 2
væsentlige Aarsager til, at aktive Amatører holder sig
udenfor E.D.R,: Enten Utilfredshed med Bestyrelsen
eller Tilstedeværelse af en saa udpræget Egoisme, at
man foretrækker at spare Kontingentet og snylte paa
Foreningen. Sagen er jo den, at ogsaa Ikke-Medlemmer
nyder godt af de mange Forbedringer for Amatørerne,
som E.D.R. har skaffet i Tidens Løb. Bl. a. er Licens
afgiften nedsat til Halvdelen, og det svarer omtrent
til vort Aarskontingent. Altsaa kan ingen licenseret
Amatør undskylde sig med, at han ikke har Raad til
at være Medlem.
Hvis det er Bestyrelsen, man er utilfreds med, saa
findes der jo engang om Aaret Mulighed for at faa en
ny. Det er virkelig bedre at staa i Foreningen og
være med til at vælge den rette Ledelse end at staa
udenfor og surmule! Vi kender ogsaa den Type, som
kun er Medlem i det Kvartal, hvor Generalforsamlingen
afholdes. Det er i Virkeligheden en Skandale, at saadanne Mennesker skal have Lov at være medbestem
mende i en Forening, som de 3/4 af Aaret ikke
interesserer sig en Døjt for.
Mens vi saaledes kan paavise Muligheden af at faa
ny Bestyrelse, naar dette ønskes, saa maa vi desværre
give blankt op, naar vi staar overfor den renlivede
Egoist. Her lades alt Haab ude! Det nytter ikke at
tale om Sammenhold, Kollegalitetsfølelse, Kammerat
skab — endsige Velanstændighed! Her er der kun eet,
der betyder noget: Hvad betaler sig bedst for mit
eget kære Jeg. Hellere tage end give. Lad blot de
idealistiske Idioter arbejde for mig!
E.D.R. er saa stor, stærk og stadig voksende, at vi
ikke har Brug for at udsende Nødraab. Økonomisk set
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klarer vi os udmærket uden de Amatører, som ikke
vil yde deres Part til Gengæld for de Goder, de allige
vel nyder. Men rent moralsk set er det saa deprime
rende at være Vidne til en Sløvhed, Ligegyldighed og
manglende Kammeratskabsfølelse, som er i skrigende
Modstrid med den saa højt besungne Amatøraand. Vi
skammer os over, at noget saadant kan paavises blandt
Kortbølgeamatører.
Heldigvis er det store Flertal af licenserede Ama
tører Medlemmer af E.D.R., og sammen med de mange
Modtageamatører viser de vor Organisation en rørende
Trofasthed. Havde det ikke været Tilfældet, kunde vi
ikke have naaet det, vi er kommet til i Dag. Men vis
ogsaa Foreningen Interesse paa den Maade, at De
henvender Dem til de udenforstaaende Amatører og
gør dem begribeligt, at deres Stilling til E.D.R. er
negativ og skadelig. Vi Amatører har kun os selv at
stole paa. Derfor maa vi holde sammen og være med
til at fjerne det uværdige Begreb, der hedder „Licen
serede Amatører udenfor E.D.R.“
OZ7F.

Danske Hams,
73 - OZ8Z.

OZ8Z begyndte med Krystal modtager i 1932 —
mere kunde ikke tillades for 25 Øre om Ugen! Kort
bølgeinteressen kom gennem „Drengebladet“s Konstruktionsartikel om en 0-V-0. I Sommeren 1934 besøgtes
OZ7DV-YL's Station,
som imponerede over
ordentlig og gav Stødet
til Bygning af en Hartley, der blev bragt i
Sving af OZ5G.
Morsetræningen kom
ved Hjælp af enVekselstrømstelegraf ned til
nuværende OZ2X, saa
det skete jo, at 8Z
blev vækket om Nat
ten af Højttaleren for
at tage et Telegram.
Januar 1935 bragte den
første QSO med D4
via 2 Watt paa Hartley. Det var morsomme Tider, f. Eks. første OZ-QSO
(med 3Y): ............ „hr 16 years, ur age? - - hr also 16
years - - hr unlic - pse hw? - hr also unlic“ etc.
Licens og Indmeldelse i E.D.R. kom i 1935. Inden
Lukningen af Stationen sent i 1936 paa Grund af
Studierne bestod den af ECO-PA og l-V-2. For Tiden
studerer 8Z paa den tekniske Højskole i Mittweida i
Sachsen. Han haaber dog efter Studierne at komme
tilbage i Æteren og mødes med gamle Kammerater.

OZ5U faar fb Rapporter med sin nye MO-PA paa
7 MHz. Han beder DX-Hams lytte efter W9NUR
paa 14308 og 28616 kHz, særlig fra Lørdag Nat til
Søndag Morgen. W9NUR vil gerne have QSO med
OZ-Stationer, og 5U udbeder sig Msg. fra de OZStationer, der faar QSO med Amerikaneren i Foraaret.
OZ7RY lufter sin nye MO-PA, og snart er Statio
nen helt i Orden. Antennen er en Dipol, som arbejder
udmærket.
OZ8F er i Gang daglig paa 7 og 14 MHz. men
har lige haft den Sorg, at CL4 i PA forspiste sig i
Skærmgitterstrøm og opgav Aanden. Ak ja — man har
baade Sorger og Glæder som Kortbølgeamatør.
OZ8J har dyrket DX paa 14 MHz, og i Februar
er wkd. Wl-2-3-4-7-8, CN8, ZS6, CT2, CS2 og VK4.
Input har ligget fra 12 til 30 Watt. En færøisk Sta
tion OY1AA er hørt flere Gange. Skulde der være
kommet en Amatør deroppe?
OZ9G er ved at indrette sin nye Xmtr. Antennen
synes ikke at være sulten, men det raades der Bod
paa, og saa er han QRV paa alle Baand med CW
og Fone. Der benyttes MO-PA med Push-pull Ud
gang og 2 Stk. CL4 med Modulation paa Fanggitteret.
OZ3H.
Lolland-Falster.
OZ8B har forøget Energien paa 14 MHz Senderen,
som nu har 100 Watt Input. Senderen er en ECO/COFD-PA (Push-pull) med følgende Rør: CL2, CL4 og
2 Stk. RK39. En ny Modulator, Klasse AB, er bygget
med følgende Rør: 8J7, 2 Stk. 6C5 og 2 Stk. 6L6.
Med CW er der opnaaet QSO med følgende: FA8,
SU1, VQ4, ZB1, ZC2, ZS2-6, Wl-2-3-4-8-9, KAI,
VK7 og ZL2. Sidstnævnte gav RST 599x. Fone er
ogsaa prøvet, og Resultaterne har været langt over
Forventning. Antennen er 76 m lang og koblet efter
W3EDP-Systemet*). Endvidere er der bygget en 10Rørs Kortbølgesuper, som stod beskrevet i „OZ“ i 1938.
OZ8G.
Sjælland.
OZ2PX gør opmærksom paa, at det maa være en
Fejl, naar 1870 kHz i Tegner Jensens Artikel i Februar
„OZ“ opgives som en OZ-Frekvens. Det maa skulle
være 1830 kHz. 2PX arbejder ofte paa 1,7 MHz mel
lem Kl. 23,00 og 0,30 DNT og har wkd. en Masse
G-, GW- og GM-Stationer samt 2 SM, 1 HA og 1
OZ. Sidstnævnte var OZ5XY. Mon der er andre OZ,
der arbejder paa dette „Baand“? Vore Frekvenser dér
er ret uheldige. 2PX har faaet en Del QSO’er ødelagt
paa 1830 kHz, da 1736 benyttes af Blaavand OXB,
og det er heller ikke godt, at der ligger 11 engelske
Kyststationer paa 1837 kHz. Mon det ikke var muligt
at faa ændret de to Amatørfrekvenser f, Eks. til 1725
og 1850 kHz eller endnu bedre til et lille Baand?

Aktivitets-Rapporter.
Østjylland.
OZ1JW har trods megen Travlhed eksperimenteret
en Del for at faa en god Fone-Kvalitet ud af en Op
stilling bestaaende af en B & O Mikrofon med AF7 og
AL5 i Modulatoren og 6L6 i ECO-Senderen. Der
bruges Anodespændings-Modulation, og Input ligger
paa ca. 15 Watt. Men foreløbig er Stationen desværre
let kendelig paa en Brummetone, som Modulatoren
lader til at holde meget af trods alle venlige Hen
stillinger.
OZ3DK har ogsaa noget at tænke paa. Han har
faaet fat paa en dejlig høj Antenne, men Længden var
desværre ikke gunstig, saa nu ventes der paa bedre
Vejr, saa man kan komme ud paa Tagene.
OZ3RO napper undertiden en DX paa 7MHz, bl.
a. YI, ZC6, SU o. lign.
OZ5AJ har megen Glæde af et DT12 i TPTG og
har i den sidste Tid især worked Sydeuropa.
OZ5S har paabegyndt Ombygning til ECO-PA med
25L6G i ECO og 2 Stk. DTll i PA.
OZ7MQ ærgrer sig over de manglende DX-Resultater. Men nu skal „DX-Hunden“ glamme, og 7MQ
har en stor ECO-PA under Bygning.
OZ-DR406 bar været paa Besøg hos Politiet og
venter nu Licens en af de nærmeste Dage. Der er en
ny Modtager under Bygning — 1-V-l med ECO Kob
ling og E-Rør.
OZ-DR415 — ja, det er det værste! Han har faaet
saa meget YL-QRM, at der vist snart maa blive en
„Brokkasse“ billigt til Salg! Saadan haaber vi ikke,
det gaar med altfor mange, selv om Foraaret nærmer
sig. Det vilde være mere glædeligt, om der snart skete
noget sensationelt paa 112 MHz.
Her i Kolding gaar Livet ellers sin stille Gang. Vi
har ingen store Resultater at opvise, men vi eksperi
menterer for fuld Kraft — især Tirsdag og Lørdag Nat,
hvor næsten alle Byens Amatører er i Luften med Fone.
OZ1JW.
Fyn,
OZ1W har wkd. alle Baand med fb Resultater med
sin Sender, som han nu har solgt til OZ9G. En fb
Fonerapport fra U.S.A. er indløbet, men nu skal der
jo bygges ny Xmtr.
OZ3H har bygget Antenneafstemningsled til Zepp.
Det virker fb paa alle Baand med 40 m Zepp og 12
m Feeder. 3,5, 7 og 14 MHz Baandene er pløjet
igennem med Fone og CW, og Resultaterne er over
Forventning.
OZ4PB er ved at gøre Foraarsrengøring paa Sen
deren. Der sidder en Prop et eller andet Sted — men
nu sker det altsaa!

*) Se «OZ» lg36 Side 5o.
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OZ2NU har i Februar Maaned haft over 200
QSO'er, hvoraf de ca. 20 har været DX, bl. a. Wl2-3-8, CM, FA, og YI — alle paa 7 MHz. Stationen
er bygget op i Panelsystem, og den nye Sender bliver
CO-PA. Krystallet, der er indkøbt af W6HMO i Los
Angeles, er paa Vej. W6HMO, der ligger paa 14306
kHz, vil gerne have QSO med OZ-Hams. 2NU ad
varer iøvrigt den Amatør, der misbrugte hans Call d.
25/ Kl. 9,45 DNT i QSO med OZ1AD paa 3,5 MHz
2
— baade med CW og Fone! 2NU arbejder for Tiden
ikke paa 3,5 MHz, saa hvis man hører dette Call, er
det ikke den rigtige 2Nli.
OZ5K har i 11/2 Time haft QSO med UO1T, som
meget gerne vil have QSO med OZ-Hams. Sidstnævnte
sender med 50 Watt paa CO-FD-PA. Desuden er der
73 til OZ3U og 5CN fra SP1WR.
OZ7JQ har til sin store Glæde endelig faaet et Par
DX paa 14 MHz. I Løbet af 14 Dage er naaet:
W1-2-5, FA8, TF3 og VK4. Senderen er nu ECO-PA,
hvor CL4 arbejder som Triode i PA med 220 Volt
DC. Antennen er en 20 m Hertz og Modtageren
0-V-1. 7JQ slider rigtig paa Nøglen, da han skal
ind og være Soldat om en Maaneds Tid. OZ2AK.

flg. „QST“ skrev den franske Amatørorganisations
Præsident, F8LA, fornylig en meget skrap Leder i
„Radio-REF“, hvor han kritiserede det Forhold, at
man i Frankrig kan faa Telefoni-Licens uden at kunne
telegrafere. R.E.F. ønsker at rense ud paa Baandene
til Gavn for Fremtidens Amatør-Radio. De fleste vil
sikkert ogsaa mene, at det er paa høje Tid, at de
daarligt modulerede franske Stationer paa 7 MHz
bliver stoppet!

I

en specielle 1,7 MHz Test, som G6WY og andre

D arrangerede fra 7.-8. Januar, gav gode Resultater,
idet der opnaaedes en Mængde QSO’er mellem W-

og G-Stationer. Bl. a. fik W1DIZ med kun 6 Watt
Input QSO med G6WY. Enkelte gav Rapporter op
til S6-9, men til andre Tider fadede Signalerne ud.
nder Betegnelsen „En ærgerlig Affektation“ bragte
„The Wireless World“ den 16. Februar en Leder,
hvor det kritiseredes, at Senderamatørerne under Telefoni-QSO bruger Q-Forkortelserne samt slutter af med
„dit dit dit dah dit dah“. Det hævdes — næppe helt
med Urette — at Forkortelserne er skabt af Hensyn
til Telegrafiforbindelser, og at klart Sprog bør benyttes
ved Telefoniudsendelser. Imidlertid er Betegnelser som
QRM, QRN o. s. v. i den Grad indgroet i enhver
Amatørs Bevidsthed, at de faktisk udgør en Del af
hans Dagligsprog.

U
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Kursus i Radioteknik.
Teknologisk Institut fortsætter sine Dagkursus, hoved
sagelig omfattende Modtagerteknik, fra 11. April til
13. Maj under Ledelse af Ingeniør E. Nordfalk. Elektroinstallatører behøver dog først at deltage fra 17. April.
Undervisningen slutter med en Prøve. Prisen for et
Kursus er Kr. 160,00.
Saafremt tilstrækkelig mange Deltagere melder sig
afholdes fra 15. til 22. Maj et Specialkursus vedrørende
Maalinger og Aftrimning af moderne Modtagere. Dette
Kursus, som kræver en Del Forkundskaber, koster 40
Kr. Indmeldelse maa ske snarest til Teknologisk Instituts
Skoleafdeling, Hagemannsgade 2, København V, Telf.
Central 8760.

NORDISK TEST 1939.
NRAU indbyder herved igen alle E.D.R.s Med
lemmer til den traditionelle Test og Landskamp.
Bestemmelser.
1. Tider: Lørdag d. 8. April 1939 Kl. 0500-0700 GMT.
„ 8. „ „ „ 2200-2400 „
Søndag „ 9. „ „ „ 0600-0800
„ 9. „ „ „ 1200-1400 „
2. Frekvensbaand: 3,5 - 7 - 14-28 - 56 MHz. Telegrafi
paa alle Baand, Telefoni kun paa 3,5 og 56 MHz,
Uren eller ustabil Tone, respektive daarlig Telefoni
kvalitet — ligesom Overskridelse af Frekvensbaandene eller Tidsgrænserne kan medføre Diskvalifikation.
QSO’er med diskvalificerede Stationer er ugyldige.
3. Under hvert Test-Afsnit tillades højst een QSO med
hver deltagende Station. Trafik med eget Lands
Stationer medregnes dog ikke.
4. Opkald under Testen er: „NRAU de..................... ".
5. Kontrol-Meddelelser af Typen 09469 ASEMA skal
udveksles. De to første Tal skal udgøre Meddel
elsens Løbenummer og de tre næste Rapport efter
RST-Skalaen. Bogstavgruppen skal indeholde fem
uregelmæssigt sammensatte Bogstaver og ændres for
hver QSO.
6. Pointsberegningen: Hver godkendt Meddelelse giver
1 Point. Slutsummen multipliceres med Antal Lande,
med hvilke der er opnaaet godkendt Forbindelse,
samt med en Koefficient, som bestemmes af DeltagerAntallet i hvert Land paa følgende Maade: Antallet
* af samtlige Deltagere divideres med Antallet af Del
tagere udenfor Ens eget Land. Denne Koefficient
medfører en Udjævning, saa at et Land med mange
Deltagere (der jo har færre Muligheder for QSO)
faar samme Chance for at vinde som et Land med
faa Deltagere.
7. Log skal indsendes direkte til Test-Ledelsen, Adresse:
S.S.A., Postfack, Stockholm 8, og maa være denne i

Hænde senest d. 25. April 1939. Skriv tydeligt og
med store TRYKTYPER! Der maa ikke skrives
Kommentarer i selve Loggen. Logblade faas hos
E.D.R.s Kasserer mod 25 Øre i Frimærker.
8. Laug-Test: De fem fra hvert Land, som placerer
sig bedst, danner et Laiig. Laugets Pladstal bestem
mes af Summen af disses Pladstal.
9. Præmier: I Laugtesten en Vandrepokal til den
sejrende Forening. Individuelt: Diplomer til de fem,
der danner det sejrende Laug samt til den bedste i*
hvert Land. Bliver Tilslutningen stor, kan det tænkes,
at der bliver uddelt endnu flere Præmier.
10. Resultatet af Testen offentliggøres i de nordiske
Amatør tidsskrifter.
Stockholm , den 2. Marts 1939.
NRAU’s Test-Ledelse,
SM5ZX SM5RH

Jeg vil gerne benytte Lejligheden til at minde om,
at NRAU for flere Aar siden har udsat en Pokal som
Præmie til den, der først gennemfører en QSO med
et af de andre nordiske Lande paa 56 MHz.
OZ8N.

Kortbølgefinesser.
Bølgefælder.
En Bølgefælde spærrer altid kraftigst, naar Spolen
er saa stor og Kondensatoren saa lille som muligt. Dette
gælder saavel BCL- som SW-Bølgefælder. Husk dette,
naar De skal sætte Bølgefælde op hos Naboen!
T. R.

Brum i Universalmodtageren.
Naar man har lavet sig en Universalmodtager og
anvendt 2 X 24 μF Elektrolytblok, en god Lavfrekvens
drossel og rigelig Filtrering i Detektoranoden og allige
vel faar AC-Brum paa Vekselstrøm, saa er Aarsagen
næsten altid den, at Metalchassiset et eller andet Sted
er anvendt som Leder for Vekselstrømmen. For at faa
pæn Ledningsmontage ser man ofte, at Chassiset an
vendes som nærmeste Minusforbindelse for at faa saa
korte Ledninger som muligt. Dette er imidlertid en
Misforstaaelse.
Husk: Minusforbindelsen fra Nettet, Detektorrørets
Glødetraad, Elektrolytblokkens fælles Minus, Udgangsrørets Gitterafledning cg Katodeblok skal samles i eet
Punkt, der saa forbindes til Chassis. En Universal
modtager paa AC skal være fuldstændig fri for Brum.
Brum høres lettest paa en stor dynamisk Højttaler
eller ved at trykke Hovedtelefonerne let mod Ørerne.

Fra Radiobranchen.
Fra TUNGSRAM har vi modtaget Meddelelse om
2 nye Rør af Interesse for Amatørerne. Det ene er en 18
Watts Pentode med Betegnelsen OS 18/600 og med
Data, der ganske svarer til det allerede godt kendte
Philips 4654. Det andet er ogsaa en Pentode OS
12/501, en 12 Watts Pentode i speciel Udførelse til
Senderbrug med effektiv Skærmning og beregnet til
Fanggittermodulation. Røret svarer ganske til det tid
ligere udsendte OS 12/500 med Undtagelse af Glødespændingen, der her er 6,3 Volt mod tidligere 12 Volt.
OS 12/501 har iøvrigt samme Data som det ameri
kanske RK25.
Fra OZ9A, Herman Nielsen, Møller Meyersvej,
Aarhus, har vi modtaget en interessant Nyhed. OZ9A
har i Forbindelse med Firmaet Bergiola Radio i Aarhus
optaget et Morsekursus paa Grammofonplader. Pladen
er beregnet for Begyndere og er, som OZ9A rigtigt
bemærker, uhyre praktisk, idet man altid har Telegrafi
ved Haanden og altid med den Hastighed, man maatte
ønske, idet man jo selv bestemmer Afspilningshastig
heden. Pladen har 2 X 31/a Minuts Spilletid, er bøjelig
og rent teknisk set absolut udmærket. Prisen er 5 Kr.,
men da Indehaveren af Bergiola Radio er Medlem af
E.D.R., faar Medlemmer af E.D.R. Pladen til Kr. 3,50.
Pladen kan afspilles 200-300 Gange.
Fra PHILIPS har vi modtaget: „Philips Mitteilungen
fur Radio- und Fernsehamateure" Nr. 4. Heftet har
særlig Interesse, da det rummer en meget interessant
Konstruktion af en 4 Rørs Kortbølgemodtager forsynet
med Lavfrekvens-Tilbagekobling. Vi kan absolut anbe
fale Amatører, der har en ny Modtager paa Program
met, at anskaffe Heftet. Saalænge Oplag haves kan
det faas formedelst Kr. 1,00 ved Henvendelse til Philips
A/S, Krystalgade 15, København K.
T. R.
følge Dagspressen er Telegrafingeniør G. Bramslev,
E.D.R.s tidligere Formand, udnævnt til Bestyrer
paa Skamlebæk Radio fra 1. April. Den hidtidige Be
styrer, Ing. K. Svenningsen forflyttes til Radioingeniørtjenesten i København. Nu faar Ing. Bramslev sandelig
noget at virke med. Fra den gamle ED7ZM til alle
Skamlebæk-Kompleksets store Sendere — det er dog
et Spring for en Mand, der begyndte som Amatør!

I

T. R.

nder Jordskælvskatastrofen i Chile i Januar gjorde
Amatørerne stor Nytte. De blev mobiliseret af
Trafikministeriet og var med i det Net af Regeringens
transportable Stationer, som opretholdt Forbindelsen
med de hærgede Egne. „QST" skriver, at den ameri
kanske Presse ogsaa kan takke Amatørerne for de
første Meddelelser, der kom frem om Katastrofen.

U

et er altid ærgerligt, naar DX QSL-Kortene ude

D bliver — især hvis de skal bruges til Erhvervelse
af WAC-Certifikatet. I „Amateur Radio", som udgives
af vore Kolleger i Australien, læser vi, at OZ4LM
„jamrer højt“ over manglende Kort fra VK og ZL.
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Q R A-RUBRIKKEN.
Nye licenserede Stationer.
•* OZ6Q - Helmer Steen Jensen, Spodsbjergvej 8, Rudkøbing.
OZ8AJ - Alfred Jørgensen, Finsensvej 24, Esbjerg. (Postadresse
indtil videre: Box 37, Hellerup).

Ændringer.
OZ1YL har faaet Tilladelse til at benytte samtlige Amatør
frekvenser.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR492 - Henning Larsen, Bille Brahesvej 11A,2, Købhvn. V.
OZ-DR493 - Axel Nielsen, Planteskolen, Varde.
OZ-DR494 - Frede Antvorskov, Strandvej 116, Snekkersten.
OZ-DR495 - A. Damgaard, Heinesgade 8 St., København N.
OZ-DR496 - Børge Madsen, Søndergade, Hvidbjerg St.
OZ-DR497 - H. Robert Andersen, Købmagergade 6, Masnedsund.

Nye Medlemmer.
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590

- J. Peder Nielsen, Volmergade 32, Masnedsund, Vordingborg.
- A. Damgaard, Heinesgade 8, St. th., København N.
- Chr. Madsen, Vesterskovvej 75 D, Nykøbing F.
- B. Hauschildt (OZ7BH), Ved Bommen 22, Gentofte.
- Evald S. Norlander, Bjerregaard, Dalby, Kolding.
- J. Guldberg Jensen, Den blaa Butik, Viby, Jylland.
- A. Bjørn Jeppesen, Askov Brugsforening, Vejen.
- Sven Dorph-Petersen (OZ7DP), Kagsaavej 17, Herlev.
- Ove Kau, Østergade 22, Ringe.
- Oskar Sjøgren, Bergs Radioservice, Ljungby, Sverige.
- Laurits Petersen, Ahlgade 15, Skelskør.
- William Sørensen, Vestergade 72, Horsens.
- Vilh. Henriksen, Vestergade 25, Maribo.

Atter Medlem.
406 - Sv. Aa. Biilow, Godthaabsvej 104, København F.
726 - Sigfred Jespersen, Siciliensgade 6,4, København S.
832 - William Petersen, Godthaabsvej 12, Frederiksværk.

Nye Adresser.
368 - F, C. C. Sinding (OZ7FS), Solgaardsvej 5, Skodsborg.
641 - Bent R. Holm, Frederiksgade 7,2, København K.
770 - Werner Hansen, Skovbogade 26, Roskilde.
783 - Poul G. Jensen (OZ4J), „Ford“, Brogade 11, Nexø.
883 - J. J. Jensen, Nr. Søgade 9,2 tv., København K.
1120 - H. Pedersen (OZ7HP), Skotlandsgade 10,1, København S.
1258 - Svend Thyrring (OZ3ST), Øxnevej 6,1, Gentofte.
1425 - T J. Hansen, Tousvej 24, Aabyhøj.
1458 - Frode Christensen, N. Juelsgade 5, Esbjerg.

Slettet af Medlemslisten fra Januar Kvartal.
100 - A. M. Christensen, Lyngby.
251 - Aage Hansen (OZ1K), Ringkøbing (udmeldt).
261 - Erik Frandsen, Aarhus.
358 - Fred. Jessen (OZ2NF), København S.
419 - Hans Ditlev Jensen (OZ9MG), Odense.
445 - Rasmus Rask, Stenstrup (udmeldt).
585 - L. Riis Nielsen, Odense.
669 - Aage Paaske, Maribo.
708 - K. Skovsted, København V (udmeldt).
752 - J O. Schmidt, Odense.
830 - Svend Aage Præstmark, Holstebro,
913 - Niels Chr. Fjeldborg, Vejle.
931 - F. Eggeling (OZ7FE), København K.
960 - Peter A. Rasmussen (OZ7PR), Hellerup.

1064 - K. Christensen, København F.
1076 - Helge Nielsen, Brønshøj.
1081 - Ludvig Mühlenhaus, Tønder.
1086 - Kjeld Christoffersen, Gudhjem.
1100 - Mogens Frost-Hansen, Rødding.
1137 - P. L. Jensen (OZ3PL), København K,
1178 - Helmut Chr. Scherreiks, Vojens.
1219 - Anton Th. Pedersen, Kolding.
1224 - Johs. Nielsen. Vejle (udmeldt).
1254 - Poul Flemming Hansen, København 0 (udmeldt).
1276 - Erik Iversen, Charlottenlund (udmeldt).
1311 - Erik Dreyer (OZ5SS), København V (udmeldt).
1315 - H. Stampe, København F.
1332 - A. Friis, Aabenraa (udmeldt).
1348 - Carl Poggenborg, Rønne (udmeldt).
1365 - William Lind, Allinge.
1366 - Willy Zachariasen (OZ1AD), København F.
1373 - Otto Markussen, København V (udmeldt).
1400 - Ejner Andersen, Fredericia.
1404 - Niels E. Frøslev OZ4NF), Maribo.
1449 - Holger ]. From, Haderslev.
1478 - K. A. Nielsen, København N.
1503 - Aage Søiberg, Hellerup.
1525 - Mogens Müller, Hillerød.

„O Z"s Å p r i l N u m m e r .
Da Paasken i Aar falder saa uheldigt, at den berøver
Trykkeriet 4 Arbejdsdage i den Periode, hvor der er
størst Travlhed med „OZ", modtager vi kun Stof til
April-Nummeret indtil den 3. April. Diagrammer og
Billeder, som skal i Bladet, maa være os i Hænde
senest den 29. ds. Hvis dette ikke respekteres, maa
Læserne ikke vente, at April-Nummeret udkommer
præcist.
Red.
„OZ-“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg.
Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil.
Hovedredaktør
(ansvarlig
overfor
Presseloven):
Helmer
Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter" den 5. i
Maaneden.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvis
det ikke hjælper da til Kassereren.
Sekretær: Poul a Porta, Markvangen 27, Gentofte. Telef..
Gentofte 1215. Hertil sendes al Korrespondance vedrørende
Foreningsforhold.
Kasserer: H. V. R. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse,
TIf. 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 Lægring, Veras Allé 17A.2, Vanløse.
Annoncechef: C. H. Mathiesen, „OZ"s Annonce-Kontor,
Studiestræde 35, Kbhvn. K. TIf. 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. Marts.
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

