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Kan Sendetilladelsen ikke udnyttes?
Straks efter Sendetilladelsernes Frigivelse
vakte det Røre blandt Sendeamatørerne, der
i mange Aar havde maattet ligge stille, for
nu var der da endelig Udsigt til, at der ogsaa paa dette Omraade var ved at blive nor
male Forhold igen. Men Glæden var det saa
som saa med. Var 5 og 10 Meter-Baandene
anvendelige til andet end lokale Forbindel
ser? Ingen kendte rigtig til Forholdene paa
disse Baand, og med denne Begrundelse var
der mange, der undlod at søge Licens.
Men det skulde snart vise sig, at i hvert
Fald 10 Meter-Baandet slet ikke var saa galt
endda. De mange Rapporter, der indløb om
flere fine DX-Forbindelser, adskillige Sen
deramatører havde haft paa dette Baand, var
Aarsag til øget Interesse, og endnu flere søgte
om Licens. Der er til i Dag udstedt ca. 200
Sendetilladelser.
De mange forskellige Forhold, der gør sig
gældende paa disse høje Frekvenser, har
gjort Arbejdet særlig paa 10 Meter inter
essant og spændende. Den ene Dag rækker
Senderen Tusinder af Kilometer, den næste
Dag er Forholdene saadan, at kun lokale For
bindelser kan etableres.
For at kunne aflytte meget fjerne Statio
ner, er det imidlertid en Betingelse, at Af
lytningen ikke ødelægges af elektrisk Støj.
En meget generende Støjkilde er Biler
nes Tænding, idet jo ikke ret mange har
denne støjdæmpet. Er man uheldig at bo paa
et stærkt trafikeret Sted, maa man tage den
ne Støj med, thi det vilde jo være omsonst
at forsøge at støjdæmpe Bilerne.
En anden Kilde til Amatørernes Ærgrelser
er de stationære elektriske Maskiner, der
fuldstændig kan spolere enhver Aflytning
paa 10 Meter. Adskillige Amatører har be
klaget sig herover, men saa længe der ikke
effektivt kan sættes ind paa Dæmpningen af
forstyrrende Motorer, maa Amatørerne med

den nye Sendetilladelse nøjes med Bevidst
heden om at være i Besiddelse af denne, selv
om dens Værdi er problematisk.
Ved et Nytaarsstævne for nogle Aar siden,
hvor en Udsending fra GD var til Stede, blev
der direkte forespurgt denne, om en Kort
bølgeamatør med Licens kunde forlange en
forstyrrende
Motor
paa
Amatørbaandene
dæmpet paa samme Maade, som en BCL kan.
Svaret var et klart Nej!
Her er en Brist i Radioloven. Selvfølgelig
burde en Kortbølgeamatør, der dog ogsaa er
et Menneske og betaler sin Licens lige saa
vel som en BCL, omfattes af de samme Ret
tigheder som sidstnævnte med Hensyn til
støjfri Modtagning. Desværre er dette ikke
Tilfældet.
Nu er Støjdæmpning paa de høje Frekven
ser, der her er Tale om, maaske ikke saa lige
en Sag, men for de Amatører, der føler sig
særlig forstyrret, var det maaske et Forsøg
værd, om ikke Støjkilden kunde findes, og,
ved Forhandling med den paagældende Mo
tors Ejer, faa Støjen fjernet. Forsøget vilde
sikkert lykkes, om man kunde faa en Støj
inspektør medinteresseret og ved hans Med
virken eventuelt selv faa Lov at paasætte de
nødvendige Støjdæmpningsmidler.
Det vilde være en stor og paaskønnelsesværdig Opgave for en Afdelings Bestyrelse,
hvor der er Tale cm daarlige Aflytningsforhold paa Kortbølge, at medvirke til Støjens
Fjernelse, eventuelt, som sagt, i Samarbejde
med Støjinspektøren.
Og saa maa vi haabe, at der en Gang, naar
Radioloven skal revideres, indføres en Be
stemmelse, der ogsaa sikrer Kortbølgeama
tørerne gode Aflytningsforhold paa de Fre
kvenser, hvorpaa de normalt arbejder.
Og vi haaber, at dette i meget nær Frem
tid vil sige baade 20, 40 og 80 Meter-Baandet.
A. C.
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De nye Licensbestemmelser.
Et af de brændende Spørgsmaal i Øjeblik
ket er Licensbestemmelserne for de ny Ama
tører. Vi ved, at Post- og Telegrafvæsenet
arbejder paa dem, og vi maa haabe, de ikke
bliver for slemme. I „R. S. G. B. Bulletin“,
den engelske Amatørunions Blad, er i Fe
bruar Nummeret offentliggjort de nye engel
ske Licensbestemmelser. Vi har faate OZ6M
til at foretage en Oversættelse af Artiklen og
bringer den hermed. For mange Amatører
vil de synes meget strenge, og vi vil oprig
tigt haabe, at vort eget P. & T. vil være lidt
mindre strenge i deres Krav.
T. R.
1. Elektricitet og Magnetisme.

Elementær Elektricitetsteori; Ledere og
Isolatorer; Enheder; Ohms Lov; Modstande i
Serie og Parallel.
Permanente Magneter og Elektromagneter
og deres Anvendelse i Radio, Induktion og
Selvinduktion og Anvendelse i Modtagerog Senderkredsløb; Kapacitet; Kondensatorer
i Serie og Parallel; Kondensatorens Opbyg
ning; Elektrolytkondensatorer.
2. Elementære Radioprincipper.
Vekselstrøm, Vekselstrømskredsløb med
Serie- og Parallelkombinationer af Selvinduk
tion, Kapacitet og Modstand; Impedans; Resonnans; Suge- og Spærrekredse; koblede
Kredse.
Radiobølger; Bølgelængde, Frekvens, Ha
stighed; Radiobølgernes Natur og Udbredel
sesforhold; Fading og dens Forbindelse med
Frekvens og Afstand.

Forholdsregler mod Udstraaling af Harmo
niske og Paralysering; Nøgleklikfiltre og
andre Midler til at forhindre utilsigtet Ud
straaling, Overmodulation og Følgerne heraf.
Anvendelse af Bølgefælder og andre Midler
til at forhindre Forstyrrelse af Naboradio
lyttere.
6. Antenner.

Simple Typer
Senderantenner.
Antenner. Simple
nens Kobling til
Sendere
7. Maalinger.

Frekvensmaaling og simple Frekvensmetre
(inkl. Krystal Typen). Kunstige Antenner og
deres Anvendelse ved Afprøvning af Sendere(!). Maaling af Anodestrøm og -Spæn
ding. Input til Udgangstrinet,
8. Licensbetingelser.

Mon ikke en og anden vil græde en stille
Taare over Vinterens hedengangne tekniske
Kursus?!
OZ6M.
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Udgivet

af

4. Modtagere.

Modtagerens Hovedbestanddele, Modtager
typer; „Ligeud“-Modtagerens, Superens og
Superreg’ens Principper og Virkemaade, CWModtagning. Forstyrrelser fra Modtagere.
5. Smaa Sendere.

Oscillator kredsløb; Frekvensstabilitet; krystalstyrede Oscillatorer; Fordoblertrin; Ud
gangsforstærkere, Nøgle- og Modulationsmetoder.
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3. Elektronrør og Kredsløb i Forbindelse her
med.

Elektronrørets Opbygning; Elektronemis
sion; Diodens og Triodens Principper og Ka
rakteristiker,
Flerelektroderør,
Radiorørets
Anvendelse; Forstærkning, Oscillation, For
andring
af
Frekvens,
Signalensretning;
Strømforsyning; Ensretteranlæg, Strømfor
syningsanlæg for Højspænding; Udglatning.

paa Modtagerantenner og
Transmissionsledninger til
Retningsantenner. Anten
Transmissionsledninger og
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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 Amatørsender
nes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinter
esseret

saavel

Sende-

som

Modtageamatør.

Kontingentet,

som er 3.50 Kroner pr. Kvartal eller 12 Kroner pr. Aar
(København 4,50 og 16.00), kan indbetales paa Girokonto 22116.
1

"Byer,

der

ønsker

Afdelingskontingent

opkrævet

gennem

E. D. R., er det samlede Kontingent som for København.
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kroner, som
bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv.
E. D. R.s Blad „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kortt ølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Md.
Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til E. D. R., Postbox 79, Kbh. K.. eller direkte til Landsforeningens Sekretær.
Marts Oplag 2100 Eksemplarer.

Dommen
I Maj OZ 1945 Side 46 bragtes en Artikel af
EDR’s daværende Formand, OZ3TJ, om forskellige
Forhold, og der bragtes deri forskellige Oplysnin
ger om Handlinger, der var begaaet af et tidligere
Medlem af EDR. — Den paagældende, der var hen
tydet til — OZ2FB, Julius Hansen, Bodenhavevej
£8, Bagsværd — anlagde Sag mod OZ3U, og Dom
men i Sagen, der blev afsluttet den 20. Februar d.
A., bringes nedenfor i sin Helhed for at forebygge
yderligere Mxsforstaaelser.
OZ3FL.
Udskrift af Dombogen for Københavns Byrets
16. Afdeling.
Aar 1946, den 20. Februar, blev i Sagen Nr A
16396/1945
Radiotekniker J u l i u s H a n s e n ,
Bodenhavevej 98. Bagsværd,
mod
Forretningsbestyrer Kai N i e l s e n ,
Ulrik Birchs Alle 17, St.
afsagt saalydende
D O M:

I Tidsskriftet O. Z., Tidsskrift for Kortbølge-Radio,
fandtes i Maj Maaned Nummeret, der udkom 15. Msj
1945 en af Sagsøgte forfattet Artikel med Overskrift:
..Saa kom endelig Freden! Men hvornaar kommer
vore Sendere?”, hvori det efter en Række alminde
lige Betragtninger i Anledning af Kapitulationen
og Tyskernes Beslaglæggelse af de af Kortbølge
amatørerne deponerede Sendere hedder:
,,Og det gik her ligesom paa mange andre Omraader, Tyskerne havde god Hjælp af Landsfor
ræderne, og et tidligere Medlem, licenseret Amatør
fra København, der i flere Aar havde arbejdet for
Tyskerne som Radiotekniker i Kastrup Lufthavn,
fik det „ærefulde” Hverv at have Opsyn med en Del
af Senderne, der blev opbevaret i et Skur bag Shellhuset i København.
Denne Amatør og en Elektriker, hvis Identitet det
desværre ikke endnu er lykkedes at opspore, tog sig
meget kærligt af vore Apparater. De har fjernet
alle løsere siddende Dele, som Rør, Krystaller, Maaleinstrumenter o. s. v. og for egen Regning solgt
det videre eller benyttet Tingene til Værnemagtsreparationer.
Man maa beklage, at den Aand, der ellers altid
præger Amatørbevægelsen, ikke har formaaet at
trænge dybere ind hos en tidligere Amatørkamme
rat . . . . . . ”

Sagsøgeren, der gør gældende, at den paagæl
dende Artikel tager Sigte paa ham, hvilket ogsaa
er erkendt af Sagsøgte, paastaar nu denne idømt
Straf principalt efter Straffelovens § 268, subsi
diært efter dens § 267, Stk. 1, jfr. Stk. 3, de i Ar
tiklen anvendte ærefornærmende Udtryk kendt ubeføjede og Sagsøgte kendt pligtig at udrede en Er
statning af 1000 Kroner samt et Beløb til Offent
liggørelse af Dommen i ovennævnte Blad.
Sagsøgte, der Ikke har noget at indvende mod
Mortifikationen saafremt et eller flere af de an
vendte Udtryk anses for ubeføjede, paastaar sig
iøvrigt frifundet paa Grund af manglende Forsæt,
subsidiært i Medfør af Straffelovens § 269, Stk. 2.
Det er under Sagen oplyst, at Sagsøgeren i Tiden
fra den 9. Oktober 1944 til den 10. Januar 1945 var
beskæftiget paa Kastrup Flyveplads med Afprøv
ning af Radioapparater, og at han midt i Marts 1945,
efter egen Forklaring fordi han følte sig tvungen
dertil, tog et lignende Arbejde i Shellhuset, der
imidlertid faa Dage efter blev bombarderet, hvor
efter Sagsøgeren fortsatte med Arbejdet i Set. Annæ
Palæ. Han havde Adgang til det Rum, hvori de
beslaglagte Sendere fandtes og har derom forklaret,
at en Elektriker Carlsen, som han arbejdede sam
men med, men som ikke har kunnet findes, sagde,
at han kunde tage, hvad han vilde. Der herskede
stor Uorden blandt Apparaterne, hvis Tilbehør i stort
Omfang var fjernet. Det var ikke muligt at identi
ficere, hvem de enkelte Apparater tilhørte. Sagsø
geren blev ved Kapitulationen fængslet, og hans
Forhold vedrørende Radiosenderne undersøgt, og der
fandtes da i hans Værksted 18 Radiorør, 3 Maaleapparater og noget andet Tilbehør, som han angav
hidrørte fra de beslaglagte Sendere, og som han
havde til Hensigt at befordre videre til de rette
Ejermænd, men som — ifølge hans Forklaring for
at undgaa Mistanke ved en eventuel Razzia — ikke
var holdt adskilt fra hans eget Tilbehør. Sagsøge
ren satte sig dog ikke i Forbindelse med Sagsøgte
eller Foreningen i øvrigt, men bad en Mellemmand,
Radioforhandler Bergstrøm, om at underrette Sag
søgte.
Sagsøgte har forklaret, a t han i Begyndelsen
af Januar 1945 gennem forskellige Medlemmer blev
bekendt med Sagsøgerens Beskæftigelse hos Ty
skerne, a t han senere af Bergstrøm blev advaret
mod Sagsøgeren, hvad Bergstrøm dog atter kort før
Kapitulationen gik fra. a t han gennem flere Med
lemmer, bl. a. Radioforhandler Lauststeen, hørte, at
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Sagsøgeren tilbød dem Radiorør, og endelig a t han
erfarede, at Sagsøgeren havde tilbudt at ville skaffe
Telefonmontør Henry Christensen, hvis Radiosender
var beslagtlagt, et paa denne anbragt Maaleapparat,
og nogle Dage senere tilbød Christensen et saadant
Apparat, der dog ikke stammede fra Christensens
Sender, med en Bemærkning om, at han (Sagsøge
ren) havde nok af dem.
Vidneforklaring er afgivet bl. a. af Radioforhand
ler Bergstrøm, der bekræfter, at Sagsøgeren har
henvendt sig til ham med Anmodning om at under
rette Sagsøgte om de af Sagsøgeren hjembragte
Radiodele, hvad han ogsaa gjorde. Derimod husker
Bergstrøm ikke, at han tidligere skulde have ad
varet Sagsøgte mod Sagsøgeren.
Radioforhandler Christen Lauststeen har forklaret,
at Sagsøgeren, saavidt han husker i Januar—Marts
Maaned 1945 har tilbudt ham Senderrør dels ved
personlig Henvendelse i hans Butik, dels telefonisk,
og endelig har Telefonmontør Henry Robert Chri
stensen forklaret, at han spurgte Sagsøgeren, som
han traf under Telefonarbejde i Set! Ann» Palæ,
om denne kunde skaffe ham hans Maaleinstrument,
hvorefter Sagsøgeren kom med et Instrument, der
ikke hidrørte fra Christensens Apparat, men om
hvilket Sagsøgeren sagde, at han havde nok af dem.
Efter de afgivne Forklaringer og det iøvrigt op
lyste findes Rigtigheden af de af Sagsøgeren frem
satte Sigtelser mod Sagsøgte for at være Landsfor
ræder og for egen Regning at have solgt de løse Dele
fra Radiosenderne ikke at være bevist, og Frem
sættelsen af disse Sigtelser at burde henføres under
Straffelovens § 267, Stk. 1, hvorhos de vil være at
mortificere. Derimod kan Straffelovens § 268 ikke
finde Anvendelse derpaa, naar henses d e l s til,
hvad der er oplyst om Sagsøgerens Beskæftigelse
for Tyskerne og d e l s til det mindre sandsynlige i
hans Forklaring om, at have haft til Hensigt at
bringe de løse Radiodele, hvis Ejermænd han ikke
kunde identificere, i rette Vedkommendes Hændsr,
hvilket han ej heller kan antages med større Kraft
at have forsøgt paa.
Af disse Grunde findes den af Sagsøgte efter Straf
felovens § 267 forskyldte Straf at kunne bortfalde
i Medfør af Straffelovens § 269, Stk- 2, og der findes
ikke Anledning til at tillægge Sagsøgeren, der var
fængslet i over en Maaned efter Artiklens Frem
komst, og som ikke har godtgjort at have lidt noget
økonomisk Tab som Følge af denne, nogen Erstat
ning eller nogen Sum til Bestridelse af Omkostnin
gerne ved Kundgørelsen af nærværende Dom, hvor
ved bemærkes, at Paastand efter Presselovens § 11
ikke er nedlagt, og at Sagsøgte har erklæret, at
Gengivelse af Dommen i Tidsskriftet OZ vil kunne
ske vederlagsfrit.
Sagens Omkostninger
derne ophæves.
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kan

efter

Omstændighe

Thi k e n d e s f o r R e t :
Den af Sagsøgte Forretningsbestyrer Kai Nielsen
forskyldte Straf bortfalder.
De

af

Julius

Sagsøgte

Hansen,

mod

Sagsøgeren,

fremsatte

Sigtelser

Radiotekniker
for

at

være

Landsforræder og for at have fjernet alle løsere sid
dende Dele fra Radiosenderne og for egen Regning
at have solgt det videre kendes ubeføjede.
Iøvrigt

bør

Sagsøgte

for

Sagsøgerens

Tiltale

fri

at være.
Sagens Omkostninger ophæves.
Intet Stempelforbehold.
Bünsow-Johansen,

cst.
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Skriverkontoret under Københavps Byret,
den 21- Februar 1946.

Radio-Diagram-Haandbogen 1946.
Udkommer i Begyndelsen af Marts i ny
omarbejdet og moderniseret Udgave.

I Begyndelsen af Marts udsender Redaktør
Lund-Johansen i Kommission paa Berlingske
Forlag

en

ny

Udgave

af

Radio-Diagram-

Haandbogen, der vil fremtræde med fuld
stændig omarbejdet og moderniseret Indhold.
Den vil bringe det sidste nye i Diagrammer
paa Radioteknikkens Omraader, og alle Dia
grammer bliver forsynede med samtlige Data
og korte forklarende Tekster.
Indholdet omfatter: Detektormodtagere —
Smaa Supere — Store Supere — Kortbølge
modtagere — Forstærkere — Maaleapparater
—

FM-Modtagere

—

Ultrakortbølgemodta-

gere og Amatørsendere.
Bogens Pris bliver Kr. 6,00, og den faas hos
alle Boghandlere.

En 5 og 10 Meter Sender.
A f P a u l S t ø r n e r , OZ7EU.
Den her beskrevne Sender har været i
Brug et Stykke Tid og har givet udmærkede
Resultater. Den er simpel i sin Opbygning og
kan anbefales enhver, der vil have en Sender
til de frigivne Baand.
Lad os se paa Diagrammet. Oscillatoren,
der er elektronkoblet, er i Gitter kredsen af
stemt til 20 Meter. I Anoden udtager vi 10
Meter, og saafremt vi skal sende paa 5 Meter.
_ader vi Udgangsrøret fordoble til 5 Meter.
Skal vi derimod sende paa 10 Meter, gaar
Udgangen som PA. Vi opnaar herved at kun
ne nøjes med at udskifte een Spole La ved
Baandskiftning. De anvendte Rørtyper er de
tyske LV1 og LS50. Dette sidste har vist sig at
. ære et aldeles glimrende Fordoblerrør. Git
terspolen for Oscillatoren bestaar af 9 Vdg.
1 mm blank Kobbertraad viklet op paa en
Scouboe 6119 Form. Udtaget til Katoden er
kun 1,5 Vdg. oppe. Afstemningen foretages
af en Prahn Lufttrimmer paa 30 pF shuntet
med en fast keramisk Blok paa 100 pF. Skul
de vi kun have dækket et af de to Baand,
kunde vi have nøjedes med 15 pF i den va
riable Kapacitet, men da Baandene ikke lig
ger saaledes, at man uden videre kan bruge
samme Indstilling for Oscillatoren, maa denne
kunne dække over et noget større Omraade.

Oscillatoren er kapacitivt koblet til Udgangstrinet gennem 100 pF. Gitterspændingen til
Udgangsrøret er fast og faas gennem en HFDrossel i Serie med en Modstand paa 3 kOhm
fra en Ensretter, der tillige kan levere Fanggitterspænding. Saavel Oscillatoren som Udgangsrørets Anodekondensator er Prahn Lufttnmmere paa 15 pF med dobbelt Plade
afstand. L2 bestaar af 8 Vdg. paa en 6119
Form. L2 er selvbærende og er til 5 Meter
4 Vdg. 2 mm Kobbertraad ca. 25 mm i Dia
meter. Til 10 Meter er der 9 Vdg. Samme
Traad og samme Diameter, men med mindre
Spacing, saa de fylder cirka det samme i
Længden. Paa Kondensatorens Loddeflige er
paaloddet to Bøs fra en LS50-Sokkel, disse
passer glimrende til den anvendte Spoletraad.
Der er ikke i Diagrammet angivet nogen
Nøglemetode, idet Senderen endnu ikke har
været anvendt til Telegrafi. Nøgling kan
foretages f. Eks. i Katoden paa Udgangsrøret,
eller ved passende Stabilisering ogsaa i
Skærmgitteret paa Oscillatoren, saa Break-in
kan anvendes.
Med de paa Diagrammet angivne Spændin
ger gaar Udgangen paa 5 Meter og Telefoni
med et Input paa ca. 15 Watt, Output paa
denne Frekvens vel ca. 5 Watt, idet Rørets
Virkningsgrad som Fordobler ikke er saa stor
som ved ret Forstærker.
Frekvensstabiliteten har vist sig at være
udmærket, naar først der har været Glødestrøm paa LV1 i ca. 5 Minutter, er det meget
forsvindende, det kryber, og med Hensyn til
utilsigtet Frekvensmodulation har Opstillin
gen været endog ualmindelig god. Dette har
vel ogsaa sin Aarsag i, at der har været an
vendt særskilt Eliminator til Oscillatoren,
men saafremt man stabiliserer dennes Spæn
ding, vil der ikke være noget i Vejen for at
kunne bruge samme Spændingskilde.

Lollands Afdeling
afholder Søndag den 24. Marts Kl. 15 paa Centralhotellet i Maribo en sel
skabelig Sammenkomst, hvor vi tager Damerne med, ligesom interesserede
ogsaa kan inviteres med.
Der forevises forskellige „E. D. R.-Film“, hvorefter der afholdes fælles
Kaffebord og evt. Auktion over medbragt Radiomateriel.
Billetprisen bliver for Film og Kaffe Kr. 1,75. Deltagelse bedes saa vidt
muligt anmeldt senest Fredag den 22. af Hensyn til Bestilling af Kaffe.
Bestilling hos Aage Paaske, Birgittevej 11, Maribo, Tlf. 543x.
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Et FM-Anlæg
Af Svend Bagge og Svend Erik Andersen.

☆
FM-Modtageren
Modtageren ved

adskiller

sig

fra

AM-

1. Større Baandbredde i Mellemfrekvens
kredsene.

Fig. 2. Naar Gitterspændingen er over en vis
Størrelse, som Regel 4 Veff, skal Begrænserens Udgangsspænding være konstant, uaf
hængig af Gitterspændingen. Begrænseren

2. Begrænseren, der skal fjerne event. AM.
3. Frekvensdetektoren.
Ved kommerciel Kommunikation overfører
man kun Omraadet 300—2400 Hz, hvilket er
tilstrækkeligt til fuld Forstaaelighed (jfr.
Telefonen!) Da man som omtalt under FMSenderen tilstræber et højt Modulationsindeks, men paa den anden Side er nødt til
at holde Størrelsen af Senderens Sidebaand
inden for rimelige Grænser, bruger man der
for et Sving paa +/- 20 kHz eller mindre.
Ved Radiofonibrug udsendes betydelig højere
Frekvenser, og Svinget maa derfor ogsaa
være større, f. Eks. +/- 75 kHz.
Frekvensdetektoren skal tilføres konstant
Spænding i et Frekvensomraade, der er

Fig. i

Mellemfrekvensen +/- Svinget (se Fig. 1),
og Baandbredden i Mellemfrekvensforstær
keren maa derfor tilpasses saaledes, at
Begrænseren ved en rimelig Feltstyrke er i
Stand til at skære Toppen af hele Modtage
rens Frekvenskarakteristik som vist paa
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Fig. 2

udelukker da enhver Form for AM, altsaa
ogsaa amplitudemoduleret Støj. Man kan
derfor definere en FM-Modtagers Følsomhed
som den Spænding paa Antenneklemmerne,
der bevirker, at Begrænseren gaar i Funk
tion.
Modtageren er forsynet med et Højfre
kvenstrin, selv om man kunde have opnaaet
større Følsomhed ved at bruge Røret som
Mellemfrekvensforstærker. Høj frekvenstrinet
er imidlertid nødvendigt, fordi der bruges
additiv Blanding. Der ligger da en Spænding
af Oscillatorens Frekvens i ..Blandingsrørets
Gitterkreds; hvis Antennen tilsluttes denne,
kan man forvente Udstraaling, og dermed
Forstyrrelser i andre Modtagere paa Nettet.
Mellem Forkredsen og Røret sidder et
Gitterkompleks; Forkredsen er afstemt til
Nettes Frekvens, d. v. s. Senderens Frekvens,
og fra Spolen gaar der en Link op til Anten
neomskifteren; selvom Antennen skiftes om
til Senderen ved Sending, vil der alligevel
kunne opstaa en ret høj Spænding over
Kredsen. Rørets Gitter-Katodestrækning vir
ker da som Diode, og der gaar Gitterstrøm.
Gittermodstanden sørger for, at denne Strøm
er saa lille, at den ikke er skadelig for Røret.
Dette er 1852 eller 6AC7, en HF Pentode,
hvis Stejlhed er 9 mA/'V. For at forhindre
Selvsving er det derfor nødvendigt at
anbringe en Skærm, der gaar omkring Spo
len og midt hen over Fatningen mellem Git
ter og Anodeben og at afkoble begge Ender
af Glødetraaden til Stel. Endvidere er alle
Ledninger til Stel ført til en Loddeflig ved
Fatningens ene Holdeskrue. Dette gælder
ogsaa de følgende Trin, saaledes at hvert
Trin kun har eet Jordpunkt, men til Gen-

6AC7/16S2

6SJ7

6AC7/1652

6H6

gæld ogsaa har det for sig selv. Alle Jordpunkter er forbundet med en Ledning, der
begynder ved HF-Trinet, fortsætter frem i
Modtageren og ender i Spændingsfatningen,
for at undgaa eventuelt Overgangsmodstand
fra Loddeflig til Aluminiumschassis paa
Grund af Aluminiumets Iltehinde.
Forkredsen bestaar af en Spoleform (TS
6119) med 4 Vindinger 1 mm 0 fortinnet
Monteringstraad, der giver ca. 0,35 uH og
en semivariabel LT30. Da 1852 har en Git
terkapacitet paa ca. 14pF, dækker Kredsen
Omraadet ca. 40-63 MHz. Antennekoblingen
bestaar af en Vinding trolitulisoleret Traaci
omkring den kolde Ende af Spolen.
Mellemkredsens Spole er ogsaa viklet paa
6119 med 3 Vindinger, der giver ca. 0,3 uH.
Den afstemmes ogsaa med en semivariabel
L.T30, Afstemningsomraadet er ca. 41-617 MHz.
Den ligger direkte i HF-Rørets Anode og
maa derfor afkobles til Jord og vel at
mærke til HF-Trinets Jordpunkt. Der bruges
som omtalt additiv Blanding, idet baade
Signal og Oscillatorspænding tilføres Styre
gitteret paa Blandingsrøret, der ogsaa er en
1852. Rør af denne Type (AF100, EF14, EF50
o. 1.) er i det hele taget be bedste Blandingsrør i Bredbaandmodtagere, idet de giver
stor Blandingsstejlhed, ca. 3 mA/V. Blandingsrørets Forstærkning er lig med Blandingsstejlheden ganget med Anodekredsens

6SJ7

6AC7/1852

63J7

Keramiske Kondensatorer 50 og 100 pF.
Trolitulblokke 1 og 5 nF.
Super Electric Glasrør 50 nF.
Alle Modstande er
andet er bemærket

½
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Impedans, og denne kan ikke blive ret stor
paa Grund af den ønskede store Baandbredde og den forholdsvis store Kapacitet i
Anodekredsen. Da man altid ønsker at klare
sig med saa faa Rør som muligt, er det klart,
at den store Blanddingsstejlhed er en Fordel.
Disse Rør har desuden det Fortrin, at deres
ækvivalente Støj modstand er meget lille (ca. 3
kOhm mod 55 kOhm for ECH21), hvilket har
stor Betydning for AM-Modtagere, men ikke
betyder saa meget i dette Tilfælde. Der er
det kedelige ved de højstejle Rør, at de dæm
per Gitterkredsen meget. For 1852 er Ind
gangsmodstanden 2,5 kOhm ved 60 MHz, og
den ligger parallelt over Gitterkredsen. Man
kan formindske Dæmpningen ved at indsætte
en Selvinduktion (ca. 0,1 uH) i Skærmgitterledningen inden Afkoblingen, eller en
Modstand (25-50 Ohm) i Katodeledningen,
shuntet med en Kondensator (20-50 pF). Det
viste sig i nogle af vore Modtagere, at Høj
frekvenstrinet, trods al Forsigtighed, havde
Tilbøjelighed til Selvsving paa Grund af den
tætte Opbyning og Højfrekvensstrømme i
Chassiset. Der var saaledes ingen Grund til
at forøge Højfrekvensrørets Anodeimpedans,
da det saa vilde faa endnu større Tilbøjelig
hed til at svinge.
Blandingsrørets Katode ligger til Stel, idet
det faar Gitterspænding ved Ensretning af
Oscillatorspændingens Amplitude Vosc som
vist paa Fig. 4, der samtidig viser Rørets

Fig. 4

Stejlhed som Funktion af Vg. Det bemærkes
udtrykkeligt, at Vosc er den fra Oscillatoren
hidrørende Spænding paa Blandingsrørets
Styregitter. Fordelen ved at bruge „auto
matisk” Gitterspænding ligger i, at man der
ved altid bestryger det Omraade, hvor Stejl
heden er størst, saa at man uden videre
Besvær opnaar den store Blandingsstejlhed
indenfor ret vide Grænser af Vosc. Vil man
derimod bruge fast Gitterforspænding, f. Eks.
ved Katodemodstand og intet Gitterkompleks
{umuligt i den Modtager, da Gitterkredsen
fører ca. 300 Volt!), skal Vosc indstilles ret
nøjagtigt for at faa størst Blandingsstejlhed.
Hvor stor skal nu Vosc være for at man faar
størst Blandginsstejlhed? Dette kan man se
af Fig. 5, der viser Blandingsstejlheden Sc
som Funktion af Vosc for en 1852. Den stør
ste Blandingsstejlhed er 3,6 mA/V, og den
52

faas ved en Oscillatoramplitude paa Vosc
= 2,5 Vmax. Man ser ogsaa, at Sc aftager
hurtigt ved mindre Vosc, men kun langsomt
ved større; for Vosc = 7 Vmax er Sc
= 3,0 m/AV. Man er altsaa sikker paa at
udnytte Røret,hvis Vosc ligger mellem 2 og 5
Vmax. Oscillatorens Spænding tilføres Blan-

Fie. 5

dingsrøret gennem en keramisk Kondesator
paa 3 pF. Da Oscillatoren er forstemt Mel
lemfrekvensen (5 MHz) for Blandingsrørets
Gitterkreds, er Gitterkredsens Impedans ikke
ret stor for Oscillatorfrekvensen, og man faar
derved en Spændingsdeling; Vosc doseres
derfor ved at føre de 3 pF til et passende
Udtag paa Oscillatorens Spole. Herved faar
Mellemkredsens Afstemning en vis Indfly
delse paa Oscillatorens Frekvens, og det
gælder følgelig om at bruge et Udtag, der
giver saa ringe Kobling mellem de to Kredse
som muligt og alligevel giver tilstrækkelig
Vosc. Dette har dog kun ringe Betydning
paa Grund af Koblingskapacitetens ringe
Størrelse.
Oscillatoren er Colpitts-Opstilling med en
6SJ7 koblet som Triode. Spolen har 4 Vin
dinger paa samme Form som de foregaaende,
og Oscillatoren dækker Omraadet 53-65 MHz.
Oscillatorens Gitterstrøm er ca. 200-80 uA
i 50 kOhm, idet Afstemningskondensatoren
varierer Tilbagekoblingen. Det havde derfor
været bedre at anvende Split-Stator Konden
sator, men en saadan var endnu ikke frem
kommet dengang, Anlæggene blev bygget,
og der havde heller ikke været Plads til den.
Man kunde ogsaa have brugt en elektron-

koblet Oscillator, men da Katoden i denne
ikke ligger paa Jord, er Vekselstrømmen i
Glødetraaden tilbøjelig til at give Brummo
dulation. For saavidt muligt at hindre dette
har vi jordet Glødestrømskredsløbet ved
Oscillatoren.
Dette
formindsker
samtidig
Muligheden for Ustabilitet paa Grund af Høj
frekvens i Ledningerne, der fører Glødestrøm. Afstemningskondensatoren er delt op
i LT30 og en LT3, der drejes halvt ind, hvorpaa Frekvensen indstilles med LT30, der er
semivariabel; LT3's Aksel er derimod ført
ud, og man her dermed en Finindstilling,
der
kan
kompensere
for
Frekvensdrift
(væsentlig i Modtagerens Oscillator). Ved 60
MHz giver LT3 en Variation paa ca. 1 MHz.
I enkelte af Modtagerne viste Blandingsrøret Tilbøjelighed til at svinge, hvilket blev
undertrykt ved at lægge en keramisk Kon
densator paa 10 pF med korte Ledninger
direkte mellem Anode- og Katodeben paa
Fatningen. I det hele taget er der overalt
brugt saa korte Ledningsender som muligt
ved Afkoblingerne, ligesom Rulleblokkenes
Minusside selvfølgelig er lagt til Stel.
I
Mellemfrekvensforstærkeren
anvendes
ikke Baandfiltre, men kun enkelte Kredse.
Baandbredden viser sig at være stor nok, og
Trimningen er betydelig lettere end ved
overkritisk koblede Baandfiltre. Kredsenes
Afstemningskapacitet bestaar af Rørkapacite
terne, Spolens Egenkapacitet og Kapaciteter
hidrørende fra Montage.
For
første
Kreds
Vedkommende
des
uden af de omtalte 10 pF, ialt ca. 37 pF. Da
Mellemfrekvensen er 5 MHz, skal Spolens
Selvinduktion være ca. 27 uH, d. v. s. 35
Vindinger 20X0,05 Litze krydsvinklet paa en
Trolilulform 11 mm Ø 9 mm Jernkerne, Spo
lebredde 6 mm.
Mellemfrekvensrøret er endnu en 1852, der
er koblet normalt. Anden Mellemfrekvens
kreds afstemmes med ca. 30 pF og 34 uH.
Spolen er Mage til den foregaaende.
Modtagerens Opbygning indtil nu er i det
væsentlige den samme som en AM-Modtagers, bortset fra den større Baandbredde, der
maalt fra Antennen er +/- 110 kHz ved
30 pCt. Fald i Forstærkning. Den samlede

Forstærkning i de 3 første Trin er ca.
250.000 Gange.
Som Begrænser bruges en 6SJ7. Karakteristikens Forløb afhænger af Størrelsen af
Gittermodstanden
og
Spændingerne
paa
Skærmgitter cg Anode. Vi har brugt en Git
termodstand paa 0,3 MOhm og samme Spæn
ding paa ca. 50 Volt paa de tre Elektroder.
Fig. 6 viser Karakteristiken ved de nævnte
Data. Gittermodstandens kolde Ende føres
ikke direkte til Katoden, men gennem Spændingsfatningen og Sende-Modtage Omskifte
ren til Minusklemmen paa det under Sen
deren omtalte Milliamperemeter. Dette er en
god Hjælp ved Trimningen af Modtageren og
bruges ogsaa senere som Afstemningsindikator, idet man afstemmer til størst mulig
Udslag. Det er derfor ogsaa anbragt lige over
Modtagerens Baandspredningsknap paa For
pladen. Da Modtagerens Forstærkning foran
Begrænseren er konstant, saa længe de tre
første Rør ikke overstyres, har man i Begrænserens Gitterstrøm et Maal for den
anden Senders Feltstyrke, afhængig af ens
egen Antenne. Af Begrænserens Karakteri
stik ser man, at den gaar i Funktion for 1,5
Veff. Da Forstærkningen foran Begrænserea
som omtalt er 250.000, er Modtagerens Føl
somhed ca. 6 uV.
Begrænserens Karakteristik blev optaget
ved at anvende den ene Diode i den føgende
6H6 som Rørvoltmeter, som Diagrammet Fig.
7 viser; Frekvensdetektoren er saaledes ikke
tilkoblet og dæmper ikke Primærkredsen.
Spændingen over denne er derfor større, end
den vil være, naar Frekvensdetektoren bela
ster. Imidlertid er det ikke af større Interesse
at kende den nøjagtige Størrelse af Spæn
dingen, naar blot den er saa stor, at Fre
kvensdetektorens Dioder ensretter lineært,
d. v. s. større end ca. 5 Veff. Af samme
Aarsag er Ordinaten paa Karakteristiken
heller
ikke
Primærspændingens
effektive
Værdi, men Jævnspændingen over Modstan
den paa 1 MOhm, der blev maalt med et
Rørvoltmeter til Jævnspænding. Det, man er
interesseret i, er Kurvens Form; altsaa om
Primærspændingen eller en dermed propor
tional Spænding, som den netop angivne, er
konstant, naar Gitterspændingen er over en
vis Størrelse.
Efter Begrænseren følger Frekvensdetek
toren (6H6), der skal give en Udgangsspæn
ding proportional med Afvigelsen fra Mel
lemfrekvensen. Med en given Godhed af de
to Kredse kan den kun gøre dette med een
bestemt Kobling mellem Kredsene. Hermed
er samtidig Detektorens lineære Omraade
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bestemt. Er dette Omraade for lille, maa man
dæmpe Kredsene med Modstande og indstil
le Koblingen igen. Fig. 8 viser en Skitse af
de i denne Modtager anvendte Spoler.
De
har
begge
45
Vindinger
20X0,05
Litze, der giver ca. 28 uH. Spolerne er
krydsviklede paa en 11 mm 0 Trolitulform
uden Jernkerne og afstemmes med 2 LT30.
Frekvendetektorens Karakteristik fremgaar
af Fig. 9. Det lineære Omraade strækker sig
ca. 70 kHz til hver Side for Mellemfre
kvensen.

Senderen har et Frekvenssving paa
20 kHz, og Detektoren giver da 1,2 Vmax =
0,85 Veff ubelastet (ved Sinustone). Denne
Spænding er egentlig tilstrækkelig til en
Hovedtelefon, men dennes Belastning vil
reducere Spændingen saa meget, at Lydstyr
ken bliver for lille. Der følger derfor et Lav
frekvenstrin, der kun giver ringe Forstærk
ning. Hertil bruges en 6SJ7, koblet som
Triode. Vekselspændingen i Anoden gaar gen
nem en Kondensator paa 50 nF via Klemme
5 paa Spændingsfatningen til en Volumen
kontrol paa Forpladen.
Modtageren har rigelig Baandbredde i For
hold til Senderens Frekvenssving. Man er
derved sikker paa altid at kunne „finde”
denne, hvis den overhovedet kan høres, og
man kan ogsaa tillade nogen Frekvensdrift,
uden at Forstaaeligheden synker. I Praksis
har det vist sig, at Frekvensdriften er ret
lille, og man bør derfor sikkert raade Ama
tører, der vil prøve FM, til at bygge
deres Mellemfrekvensforstærker med mindre
Baandbredde end denne Modtager har, d. v. s.
med Baandfiltre, for at udelukke forstyrrende
Sendere paa de smalle Amatørbaand. Trim
ningen udføres som beskrevet i EDR’s
Haandbog Side 343.
Modtageren er opbygget paa et Aluminiumschassis 11X28 cm med 4 cm høje Sider.
Paa Billedet af Modtageren forfra (se „OZ”
Januar Side 4) ser man forrest til højre
Spændingsfatningen. Saa følger Antenne
bøsningerne, Højfrekvensrøret, Blandingsrø54

ret og Oscillatorrøret med de tilhørende
Lufttrimmere
vendende
fremad.
Bagved
Oscillatoren er første Mellemfrekvensspole
anbragt i en Skærmdaase af Aluminium.
Derpaa følger Resten af Modtageren fra ven
stre mod højre efter Diagrammet.
Paa det andet Billede („OZ” Januar Side
5) ses Modtageren fra Bunden. Øverst til
højre har vi Spændingsfatningen og til ven
stre herfor Højfrekvensrørets Forkreds inde
i Skærmen. Saa kommer Mellemkredsen,
Blandingsrørets Fatning og Oscillatorkred
sen,
bagved
denne
Mellemfrekvensrørets
Fatning og til højre herfor Begrænserens.
Saa følger de to Lufttrimmere til Afstem
ning af Frekvensdetektoren, dennes og
Lavfrekvensrørets Fatning. Læg Mærke til.
at Afblokningskondensatorerne ligger tværs
over Fatningerne, idet de herved giver nogen
og som Regel tilstrækkelig Afskærmning
mellem Gitter og Anode paa de stejle Rør.
I Midten gaar en Ledning med Anodespæn
ding, holdt oppe af tre smaa Stykker med
Loddeflige. Imellem Blandingsrøret og anden
Mellemfrekvenskreds sidder en Skærm for
at forhindre Ustabilitet.
Diagrammet for Ensretteren og de øvrige
Komponenter, der er anbragt bag Forpladen,
fremgaar af Fig. 10. Ensretteren er ganske
normal. For at undgaa, at Elektrolytterne
staar med Spidsspænding, afbrydes der før
disse
med
Sende-Modtage
Omskifteren.
Oktalfatningen bruges til Omskiftning mel
lem Akkumulator og Vibrator- og Lysnet
som de to Oktalsokler viser. Over Glødespændingen sidder en Kontrollampe for at

SW- Spolecentral.
Da der paa det danske Radiomarked ikke
findes en spec. Spolecentral for korte Bølger
og der fra flere Sider har været udtrykt Øn
sker om en saadan, fik jeg Lyst til at under
søge, om vi kunde faa en af vore Spolefabri
kanter interesseret. Valget faldt paa Fa.
Prahn, der er venlig stemt for Tanken, men
for at faa en nogenlunde rimelig Pris frem,
skal de fremstilles i et Antal paa ca. 50 eller
Tiere.

Hvis der nu findes Hamser, der er inter
esseret, saa lad mig faa et Par Ord om det.
Her i København har der meldt sig en ca. 20
interesserede, og de resterende 30 skulde vel
nok findes. Prisen bliver ca. 60 Kr. for nedenstaaende Central.
Hf. Mellem og Oscillator Kreds, Bølgeomraader 10, 20, 40, 80 m og M. B.-Omraade,
Kortbølgeomraade, baandspredt. Maal 115X
150X60 mm. Opbygget paa Superpertinax m.
svær Aluminiums Afskærmning mellem Sek
tionerne. MEC-Omskifter, MEC-Præcisions-

vise, naar Anlægget har Spænding. Pilene
hentyder til Spændingsfatningerne, S til
Senderens, M til Modtagerens. Sende-Mod
tage Omskifteren er en speciel MECOmskifter, den lange Fjeder sidder mellem
de to tilhørende korte man opnaar derved
en lille Pavse mellem Udkoblingen af det
ene Apparat og Indkoblingen af det andet,
saaledes at det ene er „dødt”, før det andet
„liver op”. Desuden faar man 4X3 Stillinger
pr. Dæk og kan klare sig med to Dæk.
I det færdige Anlæg forsynes baade Mod
tager og Sender med en Bund, der skrues
fast, hvorved de „ædlere” Dele er vel
beskyttet. Ved at vende Senderen paa Hove
det faar man en behagelig Afslutning paa
Anlægget op og ned, og desuden sparer man
Plads, idet forskellige Komponenter (Drossel,
Mikrofontransformator o. desl.), som sidder
bag Forpladen, kan anbringes imellem
Rørene. Imellem Chassiserne sidder Net
transformatoren og Ensretterrøret. Anlægget
afstives med to Stykker Vinkelaluminium,
der skrues fast paa Chassisernes Bagkant.
Billedet af Anlæggets Forplade viser som
omtalt i „OZ” for Januar Senderens Betjeningshaandtag øverst. Midt paa Forpladen
til højre sidder Sende-Modtage Omskifteren.
Viser Pilknappen opad, er Senderen i Gang;
i Midterstillingen er der Glødespænding paa
baade Sender og Modtager, men ingen Ano
despænding; drejer man Pilknappen nedad,

trimmere, Spoler med stor Godhed paa Celleacetatforme beregnet paa Dipolantenne.
De nøjagtige Data vil TR beregne samt
kontrollere, at de svarer til Forventningerne.
Men da Leveringstiden er ca. 2 Maaneder,
haster det med at faa dem sat i Sving, saa
hvis det har Interesse, saa lad hurtigst Un
dertegnede faa et Par Ord. Men kun skrift
ligt gælder.
OZ4M, J. M. Carlsen,
Nebbegaardsbakken 30, 1. Sal, Kbhvn. NV
Populær Radio, Marts:
Dele-Filtres Anvendelse og Konstruktion.
Baby-Superen — Kontruktionsbeskrivelse.
Mikrobølgeteknik — i Teori og Praksis.
Signalkobling.
FM for Amatører.
Diagram-Nyt.
FM 2½ Meter Sender.
Radio-Nyt fra hele Verden.
Radiobranchen hjemme og ude.
Kortbølgelytternes Rapporter.

faar Modtageren Anodespænding. Omkring
Omskifteren sidder 3 Par Bøsninger for
Antenne, Mikrofon og Hovedtelefon. Forne
den til venstre er Modtagerens Finafstem
ningsknap anbragt med Milliamperemetret
ovenover.

Til

højre

herfor

sidder

Arvlæggets

Netafbryder med Kontrollampen og Volu
menkontrollen.
Som Forholdene udviklede sig, fik Mod
standsbevægelsen ikke Brug for Anlæggene,
men Politiet har efter 5. Maj med udmær
ket Resultat brugt dem her i København,
saa vi er overbeviste om, at Anlæggene
ogsaa kunde have tjent deres oprindelige
Formaal.
Svend Bagge og Svend Erik Andersen.

Oversigt over Figurer:
Fig. 1. Baandbreddekurve.
„ 2. Ideel Begrænserkarakteristik.
„ 3. Diagram aj Modtageren.
„ 4. Kurver over Stejlhed som Funktion af
Gitter spænding, Oscillator spænding.
„ 5. Kurve over Blandingsstejlhed for 1852 som
Funktion af Oscillatorspænding.
„ 6. Begrænserens Karakteristik.
„ 7. Diagram for Optagelse af Begrænserens
Karakteristik.
„ 8. Frekvensdetektorens Spoler.
„ 9. Frekvensdetektorens Karakteristik.
„ 10. Diagram af Ensretter og S-M Omskifter m. v
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En Styresender
Af OZ7BO.

For Øjeblikket er det VHF-Tid, men den
Tid kommer forhaabentlig snart, da vi ogsaa
kan tage vore andre Bølgebaand i Brug. Det
gælder da om at være godt rustet, og de
fleste af os skal vel nok have bygget en hel
ny Sender. Det mest kildne Spørgsmaal her
er Styresenderen. Krystal eller ikke Krystal,
maaske begge Dele? løse eller faste Spoler,
hvor mange Omraader, o. s. v. OZ7BO har
udarbejdet en Løsning paa Problemet, som
vel . nok er den første i sin Form, der er
offentliggjort herhjemme. Men, for at sige
det straks, Konstruktionen kræver en vis
teknisk Indsigt, saa vi vil ikke anbefale
Begyndere at give sig i Lag med den. Som
Følge deraf er ogsaa Begynder-Oplysninger,
som f. Eks. hvorledes den afprøves, gennemmaales og indstilles, udeladt• Men for den
viderekomne Amatør, vil det afgjort være
noget af det helt rigtige.
T. R.

I en Artikel om Franklin-Oscillatoren
(„OZ” Okt. 45) nævnte jeg de Krav, som
nogle maaske vil stille til Amatørsenderen af
i Dag. Blandt disse var Kravet om Frihed
for Spoleudskiftning, kontinuert Bestrygning
af Baandene samt god Stabilitet vel nok de
vigtigste. En Styresender, der opfylder alle de
tidligere nævnte syv Krav, skal beskrives i
det følgende. Den afgiver ca. 15 Watt Output
paa alle Baand fra 3,5 til 28 MHz. Omskift
ning fra Baand til Baand sker ved Hjælp af
een Omskifter med fire Stillinger, og selv
betydelige Frekvensændringer indenfor de
enkelte Baand sker ved et enkelt Haandgreb.
Saaledes Omraadet 3500—3650 kHz, og hele
7, 14 og 28 MHz Baandet. Skal Styresenderen
bruges som selvstændig Sender, og man som
Følge deraf ønsker at drive Output op til
Maksimum, kan dette klares med Indstilling
af to Kondensatorer.
Styresenderen er tænkt anvendt til Styring
af et Udgangstrin med en stor Pentode (PC
1,5/100, RS 337 el. lign.), og det betyder der
for intet, at Output falder lidt, da Styre
effekten er meget rigelig. Da Nøglingen sker
i Oscillatoren, er Senderen uden videre an
vendelig til Break-in.
Oscillatoren er udformet saaledes, at den
enten arbejder som ECO eller som CO. Sta
biliteten som ECO er god, da Oscillatoren
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under alle Forhold (ogsaa ved Sending paa
28 MHz) arbejder paa 1,7 MHz. Ved hensigts
mæssig Opbygning af ECO-Kredsen og Tem
peraturkompensering opnaas en Stabilitet,
der kan taale Sammenligning med et
X-Krystals.

Ved flygtig Betragtning af Diagrammet
kan det maaske forekomme en og anden,,
at der er fraadset i Rør. Det maa dog
bemærkes, at det i alle Tilfælde drejer sig
om Modtagerrør, og personlig synes jeg, at
den færdige Styresenders Egenskaber ret
færdiggør „Fraadseriet”. Hvor mange Ama
tører anvender ikke 10—12 Rør i Modtage
ren, selvom man kan klare sig med en 0-V-l?
Men lad os se lidt nærmere paa Diagrammet.

Først har vi Oscillatorrøret. Det er det
amerikanske Helglasrør 7C5, hvis Data svarer
nogenlunde til EBL 21, som udmærket kan
anvendes. Ved Hjælp af Omskifteren SI kan
det bringes til at arbejde enten som ECO eller
som Pierce-Oscillator. Fordelen ved PierceOscillatoren er først og fremmest, at der ikke
benyttes Afstemningskreds. Man kan altsaa
indskyde Krystaller af forskellig Frekvens
uden den Efterafstemning, som ellers er nød
vendig. Krystallet indskydes mellem Rørets
Gitter og Anode. Kondensatoren, der naar
ECO benyttes, arbejder som Gitterkonden
sator, lægges i Pierceoscillatoren fra Styre
gitter til Jord for at regulere Tilbagekoblin
gen. ECO-Kredsen er opbygget af Spolen
Lt, som er viklet paa en keramisk Spole
form (se nedenfor), og Kondensatorerne
C:t-2-3, der er af Glimmer-, Keramik- og LuftTypen. De givne Værdier gav i det fore-

liggende Tilfælde god Temperaturkompensa
tion.
Oscillatorrøret er Choke-koblet til næste
Rør (6V6 — ogsaa her kan anvendes EBL 21,
EL 3, 4654 osv.). Dette Rørs Anodekreds er fast
afstemt til ca. 3550 kHz. Naar Oscillatoren
arbejder som ECO, fungerer 2. Trin altsaa
som Fordobler. I Pierce-Opstillingen benyt
tes udelukkende 3,5 MHz Krystaller, hvorfor
2. Trin er Forstærker.
Skal Styresenderen fungere paa 3.5 MHz
kobles 2. Trin ved Hjælp af Omskifteren SII
til Udgangsrørets Gitter. Paa 7, 14 og 28 MHz
ledes HF-Spændingerne til 3. Trin, der er
opbygget paa ganske samme Maade som
andet, blot med den Forskel at Anodekred
sen her er afstemt til 7100 kHz. For at sikre
korrekt Afstemning af 2. Trins Anodekreds
i begge Tilfælde, er der anbragt en lille
Trimmer i 3. Trins Gitterkreds.
Fra 3. Trins Anodekreds kan man saa
enten gaa til Udgangsrørets Gitter (nemlig
naar Senderen skal arbejde paa 7 MHz) eller
til Trin 4. Her er benyttet 7C5, der er
fortræffeligt egnet til ret høje Frekvenser.
Rørets Anodekreds er afstemt til 14.200
kHz. Der er intet i Vejen for ogsaa her at
bruge Rør som EL 3, 6V6, 6F6 etc.
Endelig har vi Udgangstrinet, hvori 6L6 er
brugt. Da man til Nøglesystemet alligevel
skulde have en negativ Spænding til Styre
senderen (se nærmere nedenfor), var det
naturligt at forsyne Udgangstrinet med del
vis fast Forspænding. Med den angivne Spæn
ding paa ca. 50 Volt falder Anodestrømmen
fuldstændig til Nul, naar Styringen bortfal
der. I Serie med den faste Forspænding er
indskudt en Modstand paa 40 kOhm, der
sørger for Resten. Gitterspændingen til Trin
2, 3 og 4 faas paa lidt anden Maade, idet der
her er anvendt Katodefaldmodstande, der
sikrer Rørene i Nøglepauserne og Gitterafle
dere, hvorover den automatiske Forspænding
forøges. Der er i disse Trin med Vilje ikke
benyttet HF-Drosler, da Belastningen af
Kredsene gerne maa være stor. Der tilsigtes
jo bred og ukritisk Afstemning.
Udgangstrinets Anodekreds er udformet
lidt anderledes end de foregaaende Trins.
Dette Trin skal arbejde paa alle fire Baand,
medens de andre kun paa eet. Omskifteren
SII klarer ogsaa denne Opgave. Paa 3,5 MHi
benyttes hele L9 og Linken L10. Paa 7 MHz
bruges kun Halvdelen af L9 og Udtaget paa
L10 tilpasser Linken. Ved Omskiftning til 14
MHz indskydes L;-8, mens Ls kortsluttes.
Dette var nødvendigt, da Spolen ellers selv
ved hensigtsmæssig Placering absorberede en

ikke helt ringe Effekt. Paa 28 MHz arbejder
Udgangstrinet som Fordobler, men da Sty
ringen er meget rigelig fra 3. Trin, er Virk
ningsgraden god. Spolerne L5-6 indskydes, og
Halvdelen af L9 kortsluttes. Den foreliggende
Omskifter muliggjorde ikke Kortslutning af
hele L9, men dette viste sig i Praksis at være
unødvendigt. Omskifteren SII har endnu en
Funktion, nemlig at sætte de Trin, der ikke
i Øjeblikket anvendes, ud af Drift, idet Ano
de- og Skærmgitterspænding afbrydes (3. og
4. Trin).
Nøglemetode.
Oprindelig havde det været Hensigten kun
at nøgle Oscillatorrørets Skærmgitter, men
i Praksis lader dette sig ikke gøre, idet 2.
Trin, naar der bruges CO uanfægtet svinger
videre. Betragter man Diagrammet, kan dette
heller ikke forbavse, idet Krystallet er ind
skudt i 2. Trins Gitterkreds. Man kunde der
efter have neutrodynstabiliseret Trinet, men
i Stedet forsøgtes det at nøgle begge Skærm
gitre og dette virkede tilfredsstillende. For
helt at faa Svingningerne afbrudt, var det
nødvendigt at paatrykke Skærmgitrene lidt
negativ Spænding, naar Nøglen er oppe.
Dette sker gennem 100 kOhm fra Gitterspændingskilden.
Nøglefilteret gav Anledning til visse Over
vejelser, idet det viste sig vanskeligt at finde
et Filter, der foruden pæn Tegnform gav
chirpfri Signaler baade med ECO og CO paa
alle Baand. Af Oscillogrammer og Medhør i
en tilpas nedreguleret Modtager fremgik det,
at det sædvanlige Nøglefilter med LF-Drossel
og Gnistlukker nok gav pæn Tegnform, men
at der uvægerlig opstod Chirp, der — spe
cielt med ECO og Output paa 14 og 28 MHz
blev generende.

Om den Metode jeg foreløbig blev staaende ved (se Diagrammet) er at sige, at den
giver et koncist og chirpfrit Signal. Oscillogrammet viser en Tegnform, der maaske er
lidt for firkantet, men som dog er tilstræk
kelig pæn til ikke at give Vrøvl med Naboer.
Af noksom bekendte Grunde har jeg ikke
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været i Stand til at foretage praktiske
Forsøg.
For at lette Styresenderens Indstilling og
samtidig begrænse Antallet af Kontrolinstru
menter til et Minimum, er det indrettet saaledes, at et mA-Meter ved Hjælp af en sim
pel to-polet Omskifter kan indskydes i alle
for Afstemningen vigtige Kredsløb, nemlig
alle Trins Anodekreds (med Undtagelse af
Oscillatorens) og endvidere i Udgangstrinets
Gitterkreds. Et mA-Meter med fuldt Udslag
for 3 mA (10 Ohm) indskydes i Serie med
200 Ohm over Modstande af passende Stør
relse. Omskifteren skal være af den „ikkekortsluttende” Type.
Den praktiske Udførelse.

Styresenderen er opbygget saaledes, at den
passer i et Stel. Chassiset maaler 450X200X
70 mm. Forpladen 500X225. Betragter man
Chassiset bagfra, ses Oscillatortrinet længst
til højre. Glimrøret 7475 er ogsaa anbragt
her. ECO-Kredsen med paamonteret Spole
form er placeret i Nærheden af Forpladen,
idet Kondensatorakslen er forsynet med en
fjedrende Kobling. Der er gjort Plads til
flere Krystaller. Efter Oscillatorrøret føl
ger de øyrige Rør i samme Orden som paa
Diagrammet. LC-Kredsene for 2., 3. og 4.
Trin er monteret over Chassiset, men Kon
densatorakslerne er ikke ført ud gennem
Forpladen, men forsynet med Kærv for
Skruetrækkerindstilling. Een Gang indstillet
skal de ikke røres. Kun ved Arbejde paa
3650—4000 kHz kan det værre paakrævet at
efterjustere 2. Trin.
Udgangstrinets Kondensator er indstillelig
fra Forpladen, men da Spolerne for de for
skellige Baand er ret nøje afpassede, vil det
i mange Tilfælde ikke være nødvendigt at
efterindstille den; specielt ikke naar Styre
senderen kobles haardt til Antenne eller PATrin. Udgangstrinets Spoler er monteret
under Chassiset. Mellem Udgangstrinet og de
øvrige er anbragt en Skærm under Chassiset.
Over Chassiset findes ogsaa en Skærm mel
lem 4. Trins LC-Kreds og Udgangstrinets
Kondensator.
Omskifteren.

Omskifter SII gav Anledning til mange
Overvejelser. Det var et Spørgsmaal, om en
normal Omskifter overhovedet kunde anven
des til en Opgave af denne Art. En kera
misk Omskifter, saadan som Amerikanerne
anvender, er det jo ikke muligt at faa paa det
danske Marked. Inden Bygningen blev paa
begyndt undersøgtes det derfor, i hvor høj
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Grad en almindelig MEC-Omskifter indvir
kede paa Kredsgodheden.
HF-Spændingerne over Anodekredsen i en
Sender afstemt til 7 MHz maaltes med et
Rørvoltmeter. Derefter anbragtes et Omskif
terdæk tværs over Kredsen og Maalingen
gentoges. Spændingen var den samme. For
søgsvis monteredes flere Dæk (indtil fem) i
„Parallel” over Kredsen. Resultatet var
omtrent det samme.*)
Efter ovenstaaende var det alligevel et
Problem om Omskifteren vilde kunne bruges
i Udgangstrinet, hvor Anodespændingen —
og derfor ogsaa HF-Spændingen — var
betydelig større. I Praksis viste det sig dog
at gaa fortræffeligt, selv paa 28 MHz, uden
væsentlige Tab.
Da det for at opnaa hensigtsmæssig Opbyg
ning er nødvendigt at montere Omskifteren
paa langs af Chassiset, bruges to koniske
Tandhjul til at omsætte Bevægelsen, saa
Omskifteren kan betjenes fra Forpladen. SII
har ialt fem Dæk. Af Diagrammet fremgaar
det hvilke Funktioner de forskellige Dæk
udfører.
Stabilitet.

Da 3. og 4. Trin udelukkende arbejder
som Fordoblere, blev der ved Placeringen
*) Det skal bemærkes, at de Dæk, der anvendtes
ved Forsøgene, var af Førkrigskvalitet (de lyse
gule). Med den Dækkvalitet, der leveres i Øjeblik
ket, har jeg ingen Erfaringer.

SPOLEFORM

L1

keramisk TS 6125 (uden Holder)

L2 keramisk TS 6121

Spole- VDG. TRÅD
TAL DIAM.
mm

Diam.
mm
25

32

1,7

Udtag 6 Vdg. fra den
kolde Ende, lak.

36

30

1,0

Lak+2XBomuld. Vikl.
i og mell. Riller.

som

36

15

1,7

lak.

som L5

36

7

1,7

lak.

L 5 speciel

40

4

2,0

blank, Spolelængde ca.

L3

L4

40 mm
L

6

Link tæt koblet til L

5

L7 speciel

40

1,5

2,0

blank

20

11

2,0

blank, Spolelængde ca.
40 mm

L8
L9

Link tæt koblet til L.
Ebonit Ribberør

20

2

2,0

blank

70

28

1,0

lak. Udtag 2.Vdg. ira
kolde Ende.

L
10

Link tæt koblet til L^

af de enkelte Komponenter ikke lagt særlig
Vægt paa at undgaa Kobling mellem Anodeog Gitterkredse. Resultatet var, at begge Trin
svingede livligt ved Afprøvningen. En Om
flytning af Spolerne kurerede Ondet, men
Placeringen er afgjort kritisk, hvad der saadan set forbavsede.
Specielt ved Montering af Udgangstrinet
maa man være forsigtig, da Røret ellers gaar
i Sving. Selv en ganske ringe Instabilitet her

70

6

1,0

Udtag 3 Vdg.

eller i Mellemtrinene vil ytre sig deri, at det
er vanskeligt at opnaa god Nøgling af Sen
deren. Skærmen under Chassiset mellem
Udgangstrin og de øvrige, bør gaa midt igen
nem Fatningen til 6L6.
Spolerne i Udgangstrinet maa anbringes
fornuftigt i Forhold til Chassis, Skærm og
hinanden. Det anbefales derfor at bruge
Spoleforme med ikke for stor Diameter.
OZ7BO.
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Ultrakortbølge - Antenner
A f H . C . J ø r g e n s e n , OZ7N.

*
De meget korte Bølgers Udbredelsesforhold.

De meget korte Bølger (60 MHz og derover)
adskiller sig fra de almindelige korte Bølger
ved deres særlige Udbredelsesforhold. Me
dens de korte Bølgers store Rækkevidde er
betinget af Reflektion fra polariserede Luft
lag, saa vil de meget korte Bølger normalt
ikke tilbagekastes fra disse Luftlag (Jonosfæren). Deres Rækkevidde vil i det væsent
lige være afhængig af den direkte Bølge fra
Sender til Modtager, saaledes at der kun kan
forventes tilfredstillende Modtagning inden
for Synsvidden.
De Afstande, over hvilke der kan skabes
sikker Forbindelse, vil derfor bero paa Sen
der- og Modtagerantennens Højde over Jord
overfladen, og der kan til Bestemmelse af
denne Afstand benyttes Formlen: A = 4
sqr(h1) + sqr(H2)) km, hvor hi og ha angiver hen
holdsvis Sender- og Modtagerantennens Høj
de over Jordoverfladen i Meter. Den her ud
regnede Afstand, der kan betegnes som Syns
viddeafstanden, giver kun et skønsmæssigt
Begreb om Rækkevidden, idet Feltstyrken
ikke falder brat ved den af Formlen bestemte
Afstand, men har et jævnt aftagende Forløb.
Der kan for Afstande mellem 3 og ea. 40
km regnes med, at Feltstyrken er proportio
nal med Produktet af Antennehøjden og om
vendt proportional med Kvadratet paa Af
standen. Naar Feltstyrken ikke falder brat
ved Synsviddeafstanden, skyldes det, at de
meget korte Bølger i nogen Grad følger Jor
dens Krumning, altsaa bliver afbøjet, men
det er dog saaledes, at jo højere Frekvensen
er, desto hurtigere vil Feltstyrken aftage
udenfor Synsviddeafstanden. — Imidlertid
har det vist sig, at de meget korte Bølger
ofte høres over en Afstand, som er langt
større end den, der kan forventes efter ovenstaaende Formel. Dette skyldes, at der for
uden den direkte Straaling ogsaa optræder
Straaling, som er reflekteret fra Lag i den
nedre Del af Atmosfæren, den saakaldte
Troposfære. Tilbagekastningen (Refraktionen)
finder Sted ret nær ved Jordoverfladen, i
Højder fra ca. 1—6 km og hidrører fra Æn
dringer i Luftens Dielektricitetskonstant, idet
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der dannes et varmere og fugtigt Luftlag over
et koldere og lavere liggende Luftlag. Betin
gelserne for Modtagning ved Refraktion æn
drer sig i Løbet af Døgnet, ja inden for nogle
Timer og er hyppigt underkastet stærk Fa
ding. Efter hidtidige Forsøg ser det ud til, at
man har bedst Chancer for Modtagning om
Aftenen og lige før Solopgang. De Afstande,
der kan modtages over ved Refraktion fra
Troposfæren, ligger alt efter Antennehøjder
ne fra 100—400 km. Dog er 60 MHz Bølger,
men ikke Bølger af højere Frekvens, lejlig
hedsvis blevet modtaget over meget store
Afstande. Dette skyldes Refraktion fra det
saakaldte sporadiske E-Lag, som er et tæt
joniseret Lag, der ved stigende Solplethyp
pighed opstaar under det almindelige E-Lag
og findes i en Højde af ca. 100 km. Langvejs
Forbindelse paa 60 MHz er fortrinsvis mulig
i de tidlige Sommermaaneder Maj og Juni og
er afhængig af et Solpletmaksimum, saaledes
at der kun kan forventes Modtagning over
store Afstande, naar det næste Solpletmaksi
mum indtræder i Aarene 1949—1950.
Horisontal og vertikal Polarisering.

Ved Etablering af en Ultrakortbølgeforbindelse er Antennens Polariseringsretning ikke
uden Betydning. At en Radiobølge er lodret
polariseret, vil sige, at de elektrostatiske
Kraftlinier forløber lodret, og dette finder
Sted, naar Senderantennen er lodret. For at
opnaa god Modtagelse skal man da sørge for,
at ogsaa Modtagerantennen er anbragt lodret.
Der er meget ringe Forskel paa Feltstyr
ken ved lodret og vandret Polarisering, und
tagen ved meget lave Antennehøjder, hvor
vertikal Polarisering giver størst Feltstyrke.
Man bør derfor anvende en lodret Antenne
ved transportable Anlæg, hvor Antennen er
nær Jorden.
Er Senderantennen anbragt i nogen Højde
(adskillige Bølgelængder) over Jordoverfla
den, bør den have horisontal Polarisering, da
det har vist sig, at Signal/Støj Forholdet er
bedre end ved vertikal Polarisering, selv om
der ikke opnaas nogen Stigning i Feltstyrken.
Dette hænger sammen med, at de fleste Støj-

kilder er vertikalt polariseret, f. Eks. Auto
mobilstøj, og derfor paavirker vertikale An
tenner kraftigere end horisontale.
Et andet Spørgsmaal er, hvorledes den vertikalt og den horisontalt polariserede Bølge
db reder sig, og selv om der ikke foreligger
et tilstrækkeligt stort Erfaringsmateriale, kan
det vistnok siges, at vertikalt polariserede
meget korte Bølger udbreder sig mere effek
tivt ad indirekte Vej end horisontalt polari
serede.
Ved meget korte Bølger bør man først og
fremmest gøre Brug af Halvbølgeantennen
eller Kombinationer af denne. Dimensioner
ne bliver her af rimelig Størrelse, og man kan
benytte saa svære Komponenter, at Antennen
kan bære sig selv, hvorved Isolationstabene
formindskes, og desuden opnaas, at Anten
nen ikke bliver særlig selektiv. Dette kan
være af Betydning, hvor man skal kunne
dække hele Bølgeomraadet med en enkelt
Antenne.
Fødeledninger.

Er Fødeledningen lang (adskillige Bølge.ængder), hvad den meget nemt bliver ved
meget korte Bølger, og kan den ikke komme
til at hænge fuldstændig frit, bør der ikke
anvendes afstemt Fødeledning, og der benyttes derfor ved Ultrakortbølgeantennen i overvejende Grad uafstemte Fødeledninger.
Disse findes i tre Former, den enkelte
Fødeledning, Parallelledningen og den kon
centriske Rørledning. Den enkelte Fødeled
ning, der er velkendt fra Hertz-Antennen, er
ikke almindeligt brugt, men anvendes under
tiden ved transportable Anlæg, f. Eks. som
Fødeledning for en Automobilantenne.

Fi, Z

/ly 2.

Parallelfødeledningen er vist paa Fig. 1,
hvor Diametren af de to Traade er 2a, medens
Afstanden mellem Tradene er b. For en me
get lang Fødeledning af denne Art er Impe
dansen tilnærmelsesvis ren ohmsk og kan ud
trykkes ved Formlen:
Rk = 276 log b/a Ohm.
Rk kaldes Parallelledningens karakteristi
ske Modstand og skal tilsluttes Antennen i
Punkter, hvor Antenneimpedansen er lig
denne Modstand.

Er Fødeledningen afsluttet rigtigt, vil der
ikke dannes staaende Svingninger langs den,
men Strøm og Spænding vil være tilnærmel
sesvis konstante, idet de dog aftager lidt
langs Fødeledningen paa Grund af dennes
Dæmpning. Den karakteristiske Modstand
vil i Praksis ligge mellem ca. 450 og 600 Ohm,
afhængig af Værdierne for a og b. Er Traadtykkelsen 2 mm, faar man en Modstand paa
500 Ohm, naar Afstanden b = 6,5 cm. Af me
kaniske Hensyn bør b næppe være mindre
end 5—6 cm, saa meget mere som Dæmpnin
gen formindskes, naar b vokser. Paa den an
den Side er det en Fordel, at Afstanden mel
lem Traadene kan blive saa lille som muligt,
da Straalingen fra Fødeledningen herved
holdes nede.
Da Impedansen i en Halvbølgeantennes
Midtpunkt er ca. 80 Ohm, kan Parallellednin
gen ikke benyttes til direkte Strømfødning af
Antennen. Tilslutningspunkterne skal ligge
et Stykke paa hver Side af Midtpunktet, hvor
Impedansen er ca. 500 Ohm, men i øvrigt er
Tilpasningen af Fødeledningen til Antennen
ikke særlig kritisk.
Fig. 2 viser en koncentrisk Rørf ødeledning,
hvor den inderste Leders ydre Diameter er
benævnt d og den yderste Leders indre Dia
meter D. Den karakteristiske Modstand kan
bestemmes af Formlen:
Rk = 138 log D/d Ohm.
Rørledningens karakteristiske Modstand vil
i Almindelighed være mindre end Parallel
ledningens, og det viser sig, at for Værdien
3,6 af Forholdet D/d faas mindst Dæmpning.
Er Betingelsen D = 3,6 d opfyldt, har en
Rørledning og en Parallelledning samme
dielektriske Tab, saafremt man for sidst
nævnte har, at b/2a = 2 (Forholdet mellem
Ledningsafstand og Traadtykkelse). Da dette
Forhold sædvanligvis er større end 2, giver
en Rørledning større dielektriske Tab end en
Parallelledning. Derimod har Rørledningen
praktisk talt ingen Straalingstab. D = 3,6 d
giver Rk == 77 Ohm. Rk bør saavidt muligt
være af Størrelsen 70—80 Ohm, og dette er
saa meget gunstigere, som Straalingsmodstanden for en Halvbølgeantenne er 73 Ohm. Rør
ledningen er derfor overordentlig anvendelig
som Fødeledning for en strømfødet Halvbølgeantene.
Tabene i en Rørledning bestaar af to Fak
torer, hvoraf den ene afhænger af den indre
læders Dimensioner og Dielektricitetskonstanten for Dielektriket mellem den og det
omgivende Rør, medens den anden Faktor af
hænger af Dielektrikets Tabsvinkel.
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5 og 10 Meter Stationernes tekniske Udstyr
Teknisk Samtale i den københavnske Af
deling Mandag den 28. Januar. Indleder:
OZ7T, Dirigent OZ9R, Referent OZ8O.
TV begyndte med at understrege, at de Frekvensomraader,

der

var

aabnede

for

Amatørsendere,

9R gjorde opmærksom paa, at 60 MHz er værdi
løst for Amatører, som bor

langt fra de større

Byer, i dette Tilfælde kan Omraadet ikke erstatte
3,5 MHz-Baandet.
Efter endnu nogle Indlæg sammenfattede 7T de
faldne

Udtalelser

saaledes:

Naar

3,5

MHz

bliver

var saa snævre, at en gennemført Økonomi med
Pladsen var nødvendig. Han foreslog derfor 60

frit igen, bør Baandet fortrinsvis bruges til For

MHz-Baandet reserveret til lokal Telefoni, et For-

bindelser

maal, som det stadig med Fordel vil kunne an

Telefoni-QSO’er bør afvikles paa 60 MHz, her er

vendes til, naar de øvrige Baand bliver frigivet;

endnu Plads, og Mulighederne for Forstyrrelser af
BCL eller generende Interesse fra uvedkommende

især paa 3,5 MHz vil en Formindskelse af den lo
kale Telefonitrafik være ønskelig. Til Stræknin
ger under 30—40 km viser Erfaringerne, at en sik
ker Forbindelse let kan oprettes med den tilladte
Effekt. 7T fandt derimod, at 30 MHz burde reser

mellem

Landsdelene,

medens

lokale

er betydeligt mindre.
7T’s

næste

Punkt

var

Senderen,

specielt

dens

Effekt. Hans egne Erfaringer gik ud paa, at de

veres for Telegrafi, et Synspunkt, som vil møde

tilladte 5 W tillod at udnytte en god Antennes
fulde Rækkevidde, og han spurgte, om andre

Forstaaelse

mente,

blandt

dem,

der

arbejder

med

dx

i

dette Baand.
Hertil bemærkede 80, at hvis det er muligt at
arbejde med cw paa 60 MHz med simple Midler,
vil dette give

en væsentlig

bedre

Udnyttelse

at

Baandet end Telefoni; men iøvrigt gav han 7T Ret
i, at 60 MHz er det ideelle Baand for Lokaltele
foni;

ogsaa

fordi

Muligheden

for

Telefonisending

i Radiofonitiden er langt bedre her end paa 3,5
MHz.

For en god Fødeledning med Luftmellem
rum er første Faktor overvejende. Ved 60
MHz er Tabet, naar den indre Leder er 1 mm
og Rk = 77 Ohm, 0,045 db/m, d. v. s. man
faar 10 pCt.s Tab ved en Rørlængde paa 9m.
Ved en Rørlængde paa 66 m er Energien fal
det til Halvdelen, saa en Rørledning bør helst
ikke være længere end en Snes Meter.
En simpel Form for en Rørfødeledning kari
laves ved at lade 4 Traade omslutte den indre
Leder og forbinde Traadene ved Enderne, men
en rigtig Rørledning bør foretrækkes. Den
er ikke saa let at konstruere for en Amatør,
men forhaabentlig kommer der snart i Hande
len bøjelige Rørledninger, hvor den indre Le
der holdes paa Plads af et spiralsnoet Dielek
trikum. Den karakteristiske Modstand for
saadanne Rørledninger ligger sædvanligvis
omkring 100—120 Ohm.
Endelig kan man som Fødeledning benytte
snoet Glansgarn, og selv om en saadan Led
ning giver forholdsvis store Tab paa meget
korte Bølger, kan den i mange Tilfælde gøre
god Fyldest, især hvis den ikke bliver for
lang (indtil 5 m).
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at

en

større

Effekt

kunde

give

større

Rækkevidde. 5AB og 9R gav ham Medhold, de
havde begge ved en Firdobling af Effekten f. Eks.
fra 5 til 20 W Input opnaaet en Forøgelse af Sig
nalstyrken paa mindre end en Styrkegrad.
Under

dette

Spørgsmaalet

Punkt
om

kom

man

Antennens

ogsaa

ind

Effektivitet.

paa
Peter

Hansen advarede mod dobbelt Glansgarn som
Feeder, han mente, det medførte store Tab. 7BO
havde derimod haft udmærkede Resultater med en
20 m lang Glansgarnfeeder i fri Luft gennem lang
Tid. 7T mente, at vel var Tabene store; men An
tennens

samlede

Virkningsgrad

vilde

let

blive

Gtørre, fordi den bedre Placering mere end op
vejede

Feedertabene;

desuden

passer

Impedansen

i almindeligt snoet Glansgarn ret godt til en Halvhølgedipol. En DR-Amatør berettede, at en Mod
tagerantenne med Glansgarnsnedføring gav bety
deligt svagere Modtagning i Regnvejr.
7HB talte for, at man ved at afskære de høje
Talefrekvenser

før

Frekvensomraade,

Modulatoren
hver

Sender

begrænsede
optog;

men

det
blev

imødegaaet af 2Q, der meddelte, at man selv med
Radiofonigengivelse
ser

fra

de

yderste

sjældent

mærkede

Sidebaand,

fordi

Forstyrrel
de

højeste

Tonefrekvenser i Tale og Musik er meget svage.
80 gjorde opmærksom paa, at det paa disse meget
høje Frekvenser snarere er Senderens Stabilitet,
der bestemmer det optagne Frekvensomraade, og
7BO nævnte, at en saadan Beskæring ved FM ikke
vilde medføre nogen nævneværdig Indskrænkning
af det udsendte Frekvensspektrum.
Herefter gik Indlederen over

til

Spørgsmaalet

AM kontra FM. Han havde selv arbejdet med FM
og mente, at den i hvert Fald ved yderste Række
vidde var AM overlegen. FM-Modtageren afskærer

effektivt Tændingsstøj o. 1. og giver. forstaaeiig
Gengivelse af de fleste amplitudemodulerede Ama

des under Modtagningen, og Styretrinet bør egent
lig isoleres fra det modulerede Trin ved et Buf

tørsendere,

fertrin.

p.

Gr.

af

disses

utilsigtede

FM.

FM-

Senderen er let og forholdsvis billig at lave, da
Modulatoren kan arbejde uden eller næsten uden
Forforstærker;

der

Megohm.

er

FM

behøves
dog

kun

2

teoretisk

V

mere

over

nogle

indviklet,

det

er svært at holde Rede paa, særlig er det ikke let
at maale Frekvenssving. 7T vilde gerne have opklaret, hvorledes FM blev modtaget paa alminde
lige AM-Modtagere. Om dette Spørgsmaal var der
megen

Uenighed.

50

havde

sendt

med

FM,

uden

at dette var blevet bemærket - af Modparten, 7HB
og Ryde
Superreg;

hører Radiofoniens FM-Sender
men 9R fandt, at baade 7T’s

FM

daarligt

lød

i

hans

ger, skønt Styrken var
Radiofoniens FM-Sender
Radiofonisuper

med

fint paa
og 7BO’s

superregenerative

Modta

fin til AM. Paa Fyn lød
daarligt paa en normal

knap

9

kHz

Selektivitet.

5AB

og flere andre mente, at det gik noget bedre med
Superreg, hvortil bemærkedes,
heller ikke AM særligt godt.

at paa disse lyder
Indlederen sammen

fattede de faldne Udtalelser ved at fastslaa,
oaade Sender og Modtager bør være indrettede

En

ogsaa

særskilt

være

vendigt

en

til

5

Ensretter

Fordel;

men

W-Sendere;

til

dette

Styretrinet
er

næppe

Overmodulation

vil
nød

bør

und-

gaas. 7T fremhævede Vanskeligheden ved Tempe
raturkompensation; saa længe Ustabiliteten skyld
tes Opvarmning af enkelte Komponenter, var en
tilsvarende
Opvarmning
af
Kompensationskondensatorerne svær at opnaa. Desuden foreslog han at
bruge et push-pull
særlig paa 112 MHz.
9R

mente

ikke,

Triplertrin
at

det

var

som

Udgangsirin,

selve

Afstemnings-

kredsen, der blev opvarmet og derved foraarsagede Frekvensændring, det er snarere Røret. Han
havde
Gr.

været

ude

Tab

har

af

for,

at

Gitterkondensatoren

varmet

og

medført

paa

Ustabilitet.

Han anbefalede at bruge uhygroskopiske, impræg
nerede Blokkondensatorer og meddelte, at Glim
merblokke ofte er ustabile. Desuden advarede han
som flere andre mod at overanstrenge Oscillator
røret, saa det blev for varmt og gav Forstemning.

at
til

at bruge de særlige Afstemningskredse, der er ud

Resultater

viklet til Brug ved UHF, og som har lille L/C For

skal opnaas; FM synes bedst egnet ved større Af

hold og dog meget højt Q. Desuden gjorde han
opmærksom paa, at Amatørstationer, der jo strengt

samme

Modulationssystem,

hvis

gode

stande og højt Støjniveau.
E'ter

en

kort

Diskussion

om

Berettigelsen

af

at

spille Skak paa 60 MHz gik 7T over til det næste
Emne,

Senderens

af

allerede

paa

60

MHz

taget efter Definitionen er faste Stationer, ifølge
Radioreglementet skal holde Sendefrekvensen sta
bil inden for 0,01 pCt. eller 6 kHz paa 60 MHz.
Dette skulde ikke være umuligt, selv om kun en

Lokalstationer

kan høres. Senderne driver ofte 20 til 30 kHz, op

Peter Hansen beskrev kort de Foranstaltninger,
der var truffet i den tyske FuG 16 Sender, som trods

til 100 kHz er konstateret. Styrede Sendere er nød
vendige, men er ikke i sig selv Garanti for til

meget
vanskelige
Arbejdsvilkaar
(Driftspændingsvariationer mellem 350 og 500 V, Temperaturvaria

virker

hele

Stabilitet,

Baandet,

selv

Tilbøjeligheden

han

Muligheden

fremhævede,

fylde

idet

omtalte

at en rimelig Udnyttelse af de smalle Baand, vi
har faaet tildelt, betinges af en betydelig Forbed
ring af Sendernes Stabilitet. I Øjeblikket kan to

strækkelig

Stabilitet,

80

til

om

saa

man

utils.gtet

intet

herved
FM.

andet

mod
Sendere

kelte
Amatørstationer
dette Krav.

tioner

fra

svingende

-

50

Gr.

i

Øjeblikket

til

+

Barometerstand)

50

Gr.

kunde

kan

C.

opfylde

og

holde

stærkt

en

Sta

af Typen FuG 16 er ofte stærid; frekvensmodulerede. Krystalstyring er besværlig, da adskillige
Fordoblinger er nødvendige, og Krystaller til de

bilitet bedre end 5 kHz paa ca. 45 MHz. Oscillator
kredsens Spole var ligesom Afstemningskondensa-

normale

Kredsens samlede Temperaturkoefficient blev
get
lille.
Styretrinets
Glødestrøm
reguleres

Amatørfrekvenser

ikke

har

harmoniske

i vort smalle 60 MHz-Baand. 7T omtalte det Ind
trækkersystem, som han har beskrevet i Februar
OZ.
Baade
Trin

f.

Gitterburde
ogsaa

7BO

og

Eks.

7HL

en

mente,

ECO

at

med

til Anodekreds efterfulgt
kunne give tilstrækkelig
har

vist

sig

i

Praksis.

en

Sender

i

Frekvenstripling

to
fra

af et Doblertrin
Stabilitet, hvilket
7HL

anbefalede

at

torerne

fremstillet

paa

Strømregulatorrør,
kompenseres ved
Sendepauserne.
en

meget

fin

Forbindelser.

et

7SN

Det

efter

en

anden

Frekvens,

Materiale,

saa
me
med

og
Opvarmningen
under
Drift
10 pCt. højere Glødespænding i
omtalte

Stabilitet,

deren

keramisk

kan
Pause

naar
ikke

Nødvendigheden
man

nytte

kommer

end Modpartens

vil

opnaa

noget,

igen

paa

at
en

af
dxSen
helt

Modtager er ind

konstruere
Senderen
med
hovedsageligt
faste
Blokke i den frekvensbestemmende Del, gerne med

stillet paa. 7HB’s fine Sender kryber f. Eks. ikke
mindre end 20 kHz paa 30 MHz. „dx-Stabilitet“ op

en
med

naas

passende
negativ
Temperaturkoefficient,
og
kun en lille variabel Kondensator, der netop

tillod at flytte Sendefrekvensen mellem
Ydergrænser,
hvorved
Senderen
kan
meget

nøjagtigt.

Glødespændingen

bør

Baandets
kalibreres

ikke

afbry

lettest

med

Krystalstyring,

en

ECO

er

det

svært at faa stabil. 7SN udtalte i Anledning af
7T’s Bemærkning om, at vort 60 MHz-Baand ikke
svarede til de andre Baands Harmoniske,
medførte den Fordel, at Forstyrrelser fra Over-

at

dette
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svingninger fra 30 MHz paa 60 og fra utætte Dob-

maatte p. G. a. manglende Tid udskydes, i Stedet

lere paa 30 MHz faldt uden for Baandene. Hertil
bemærkede 80, at Forstyrrelser uden for Baan

fortsatte

dene

let

rerne
gaas.

end

und-

tagere er for daarlige; uden HF Trin forstyrrer
de
slemt,
og
selv
med
Højfrekvensforstærkning

Stabilitet,

foran kan der let slippe alvorlige Forstyrrelser ud.
Desuden er det umuligt at give en ærlig Rapport

kunde

Flere
der

en

faa

Talere

kunde

pegede

alvorligere

ødelagt

QSO

og

fremhævede

opnaas

Fordelene

ved

for

derfor

burde

den

bedre

Krystalstyring.

paa

Muligheden for at arbejde paa fælles Frekvens.
Worsøe
anbefalede
det
kendte
Princip

med

og

af

en

derfor

fast

krystalstyret

stabil

naas en Stabilitet,
Krystallets Stabilitet.

variabel

7BO

særlig

Blanding

en

Amatø

Frekvens,

lav

ved

Følger

variabel
der

Frekvens

Frekvens.

hovedsagelig

og

en

Herved

op

bestemmes

af

ledte

vi

med

paa

mødt Vanskeligheder, der skyldtes
de uønskede Blandingsfrekvenser af
torers Oversvingninger.

Interferens fra
de to Oscilla

2Q omtalte, at selv en krystalstyret Sender meget
vel kan krybe betydeligt, ogsaa Krystaller kan være

Spørgsmaalet

slaa

fast,

at

Modulationskvalitet.

Modtagere.

7T

ind

superregenerative

Begynderen

Mod

burde

baade

i egen og især i Naboernes Interesse bestræbe sig
for at faa
modtager.
Flere

afløst

Superreggen

Amatører

berettede

med
om

en

eller

fortalte

helt

om

betydeligt

fjernede

lille

Super

Forstyrrelser

op til 10 km fra superregenerative
ofte hørtes ligesaa godt som Senderen.
Andre

7BO havde selv prøvet dette System, men havde

med
at

nedsat

Forstyrrelser

over

Modtagere,

der

Udstraaling

opnaaet

ved

at

forsyne Modtageren med HF-Trin.
80 mente, at de kraftige Fostyrrelser skyldtes den
Omstændighed, at et Rør udmærket kan virke
med

god

udstraaler

Følsomhed

i

flere

HF-Effekt;

Watt

en

superreg.,

selv

men

at

om
man

det
paa

mere eller mindre stabile.

den anden Side kunde opnaa lige saa god Modta

9R og andre anbefalede at bruge Batterirør i
Styretrinet, da disse ikke opvarmes saa meget og

gelse med en betydelig mindre Effekt. Han havde
selv over en Afstand paa nogle faa Hundrede Meter

derfor hurtigere „kryber paa Plads“.

trods

7T

sluttede

lille

styret

dette

Punkt

ved

med

et

Sender

at

fastslaa,,,

at

Fordoblertrin

en
som

Udgangstrin med en Virkningsgrad paa henved 30
pCt. kan give en udmærket Stabilitet, naar man
blot

tager

hold

og

fornuftige
stor

Forholdsregler:

Godhed

i

den

lille

L/C

For

frekvensbestemmende

tere

ihærdige

Anstrengelser

Forstyrrelser

fra

sin

ikke

kunnet

Modtager,

der

konsta
arbejdede

uden HF-Trin; men med et Input paa mindre end
1 mA ved 100 V.
7T afsluttede p. G. a. den korte Tid, der endnu
var
at

tilbage, dette
Forstyrrelser

vigtige Punkt med at
fra
superregenerative

konstatere,
Modtagere

Kreds. Han omtalte i denne Forbindelse en ameri
kansk Konstruktion, som paa 112 MHz ved kraftig
Amplitudemodulation kun gav 2 kHz FM. Styre

kunde undgaas ved Brug af fornuftigt bygget HF
Trin, og indledte næste Punkt: Kontrol af egne

kredsen

Kontrollytning

havde

en

almindelig

lille

variabel

Kon

densator fast sammenbygget med en Spole paa ca.
en halv Vinding af bredt Kobberbaand, altsaa med

Udsendelser
andres

med

at

og

Rapporter

udsendte.

understrege,

gav

rigtig

Begyndernes

frygteligt
daarlige
for
ved Telefoni og mcw

stort Rør med lille Effekt, en Forbedring kan opnaas

stærker og en Højttaler.

ved at kompensere for det manglende Anodetab i
Pauserne ved en Forøgelse af Glødeeffekten. ECO
synes vanskelig at bygge god nok til meget høje
Frekvenser, men kan ved omhyggelig Konstruktion

7HL

efterfulgt

havde

en

mente

en

med

en

Absorptionskreds

værdi,

Udslag,

vil

det

vise

konstant

saa

brering

mede

Rør

giver

mindre

det.

Direkte

Opvarmning

opvar

og

derfor

bedre Stabilitet; men Vekselstrøm paa Glødetraaden kan give for meget Brummodulation. Baand-

LF-For-

Overmodulationsindidette viser Middel

mangler

med

det
var

med
et
Diodevoltmeter
som
kator, og 7T fortalte, at da

Modulation er mindre end 100 pCt.
7BO havde savnet faste Holdepunkter

Erfaringer

af
han,

sædvanlig

give udmærket Stabilitet selv til dx. Blandingsprincippet synes at volde Vanskeligheder; men vi
endnu

til
end

Tiden.
Til
Kontrollytning
anbefalede 'han en Kry
af

arbejdet

Monitor
bedre

Bedømmelse

Rapporter,

stort Q og meget lille L/C. En væsentlig Aarsag
til
Ustabilitet
er
Opvarmning
af
Oscillatorrørets
Elektroder, en god, men dyr Udvej er at bruge et

staldetektor

at

Frekvensmaaling

paa

de

nye

Baand

Udsendelser
af
saadanne
Baandets Yderkanter.
Fra

flere

Sider

bad

man

og

længe

til

forberedte

Kali
derfor

Justeringsfrekvenser
om

flere

i

Justerings-

spredning gør Senderen stabilere og lettere at ind

punkter f. Eks. for hver halve MHz i Baandet, og

stille.

der syntes at være stor Interesse for 7BO's Plan.

Prahns

7T

advarede

i

Lufttrimmere

denne
med

springe i Indstilling, idet
Forbindelse i Bagkontakten.
Det

64

næste

planlagte

de

Punkt

Forbindelse
to

om,

Callitplader

kan

have

at
kan

varierende

Nu
tagelse,

om

Senderantenner

var

Tiden

saa

vidt

fremskreden,

at

9R

maatte slutte af med at takke for den store Del
Samtalen

havde

haft,

og

den skulde blive fortsat en anden Aften.

med

at

love,

at

Alle Tiders roligste Generalforsamling
Den med saa stor Spænding imødesete GF, hvor
til der var ventet flere Tons Sprængstof, blev vel
nok den roligste GF, der endnu er afholdt i EDR's
K_storie, og vi maa haabe, at lignende maa gen
tage sig ved følgende GF.
OZ5G bød de tilstedeværende Velkommen og bad
om Forslag til en Dirigent; OZ7HL blev foreslaaet
ira Medlemmernes Side, fra Bestyrelsens S-de var
Kiv. Medlem ex OZ2E foreslaaet med den Begrunielse, at det var bedst med en neutral Dirigent,
hvilket ogsaa viste sig at have Medlemmernes In
teresse, og som Følge deraf blev 2E valgt.
OZ3U redegjorde herefter for Bestyrelsens Mancatnedlæggelse pr. 1. Januar, hvilket skyldtes daarligt Samarbejde inden for Bestyrelsen, samt en
Del Kværuleren og Modarbejde fra Provinsens Side.
OZ5Y og 152 var klar over, at ovenstaaende var
møntet paa dem, men da Bestyrelsen var gaaet, og
der nu ønskedes Ro og Orden i EDR’s fremtidige
Forhold, mente de ikke, Spørgsmaalet skulde dis
kuteres mere (modtaget med Bifald).
Valg af Formand fik et ligesaa roligt Forløb, som
foregaaende Punkt. Foreslaaet blev: OZ8T, OZ7HL,,
OZ3AP, OZ7D, OZ5AB. Ved skriftlig Stemmeafgiv
ning fik ovenstaaende følgende Stemmetal: 101, 13,
", 5, 4, hvorefter 8T var valgt som Formand (Bi
fald).
Ved Valg af Bestyrelsesmedlemmer blev følgende
foreslaaet og fik følgende Stemmetal: OZ7MP: 117,
OZ7T: 116, OZ3R: 71, OZ7EU: 58, OZ7HL: 14, OZ8O:
11, OZ3AP: 7, OZ5S: 7, OZ4K: 5, OZ4R: 3, 1600: 0.
Herefter indtræder i Bestyrelsen: OZ7MP, OZ7T
med OZ3R og OZ7EU som Suppleanter.
Under Punkt 5: Eventuelt, der varede ca. 3 Timer,
udspandt der sig en Diskussion under ligesaa frede
lige Former som det foregaaende, men da det vil
føre for vidt i dette korte Referat at referere det
hele ordret, vil jeg nøjes med nogle faa Hoved
punkter.
Blandt andet diskuterede man visse Medlemmers
unationale Optræden og deres Medlemsskab af
EDR i Fremtiden. Efter en Times Diskussion ene
des man om at lade Æresudvalget afgøre Spørgs
maalet.
Forslag om EDR’s Medvirken ved FM-Forsøg fra
Flyvemaskine havde ikke Medlemmernes Bevaagenhed og blev henvist til privat Forsøgskreds.
Københavnerne takkede Provinsianerne for deres
loyale Holdning overfor København ved at give
dem tre Mandater i Bestyrelsen, selvom de med
Fuldmagter kunde have trukket dem til Provinsen.

Efter Drøftelsen af andre Smaaforhold sluttede
GF. Dirigenten takkede for Ro og Orden.
Efter GF konstituerede Bestyrelsen sig paa føl
gende Maade:
Formand: OZ8T.
Næstformand: OZ7T.
Sekretær: OZ7MP.
Bestyrelsesmedlemmer: OZ3FM, OZ4M.
Kasserer: OZ3FL.
Og man enedes om hurtigst muligt at indlede For
handlinger med P. og T. om Licensspørgsmaalet.
OZ4M.

Kassereren meddeler:
Den 28. Februar er der herfra afsendt Op
krævninger paa Kontingent for April Kvar
tal d. A. og det Aar, der begynder med April
Kvartal. I den Anledning vil jeg gerne bede
alle, der endnu ikke har betalt Opkrævnin
gen, naar disse Linier læses, omgaaende selv
at indbetale Kontingentet paa Postgiro 22.116,
EDR, Box 79, København K. Saafremt Kon
tingentet nemlig ikke er indgaaet senest den
31. Marts, vil OZ for April Maaned ikke kun
ne leveres til normal Tid, og jeg vil nødig
opleve December Maaned 1945 om igen; den
Gang kom der nemlig over 20 pCt. Opkræv
ninger uindløst retur, og det betyder jo en
Masse Besvær, naar Antallet af de udsendte
Opkrævninger ligger over 1000 Stykker!
Det er desværre atter nødvendigt at ind
skærpe, at Medlemsnummer s k a l opgives
ved alle Henvendelser til Foreningen, da jeg
ellers maa forbeholde mig at ekspedere Sager
uden Nummer e f t e r de andre.
Med Hilsen
O. Havn Eriksen, OZ3FL.

En anden Dom.
En Kortbølgeamatør, der før Licensens Frigivelse
havde prøvet en 5 Meter Sender, er Tirsdag den
12. Marts idømt en Bøde paa 100 Kroner samt Kon
fiskation af den benyttede Sender. Desuden er han
nægtet Licens. — Det kan altsaa faa de alvorligste
Følger blot at p r ø v e en Sender.
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Baandrapporter.
5 m Baandet: Paa dette Baanct er hørt en
halv Snes forskellige Amatører, Amager,
København, Gentofte og Lyngby har været
repræsenteret. Ikke alle har lige god Kvali
tet, men det synes dog at have bedret sig
siden straks efter 15. Jan. Foreløbig er den
længste Distance 32 km, idet OZ7BO i Klampenborg har haft QSO med OZ7T paa Borupgaard ved Snekkersten. Signalstyrken var
paa begge Sider S8, og der blev benyttet FM.
Der endnu ikke paa dette Baand hørt det
ringeste til Stationer i Provinsen eller
Sverige.
10 m Baandet: Dette Baand er et udpræ
get Overraskelsernes Baand. Som en Slags
Revanche efter det „Jerntæppe”, der havde
sænket sig over alle KB-Baand den 2. Febr.
og gjort al Trafik dér umulig, var det en stor
Fornøjelse at lytte paa 10 m Baandet den 3.
Febr. Den amerikanske Østkyst kom ind med
uhørt Signalstyrke, de fleste Stationer med
S 7-8. Det var Wl,2,3 og 4-Distrikterne, der
denne Gang var „aabnet op for”. I Løbet af
en halv Time noterede jeg 12 forskellige call,
og der har i hvert Fald været lige saa mange
til, som var svære at identificere paa Gr. af
den stærke QRM. Ogsaa QSB’en var haard ved
Stationerne, Styrken faldt hele Tiden ned til
S 0-1. Stationerne kørte med Effekter mellem
250 til 500 Watt, og de meddelte, at det var
første Gang Baandet var virkelig aabent for
Europa-QSO’er. Et Par Københavnere opnaaede QSO med dem.
I Ugen derefter var Forholdene nogenlun
de gode for Modtagelsen af W-sigs, men efter
1800 DNT var Baandet dødt for DX’er. For
holdene sløjede af i de følgende Dage, og
kun en enkelt Gang, den 15. Febr. hørtes
svage W-call, bl. a. hørtes W2IXY, den kendte
kvindelige Amatør fra 20 m-Baandet før Kri
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gen. SU1MW hørtes samme Dag med sto.
Styrke.
Derpaa blev Forholdene daarlige, mer.
Søndag den 24. var Baandet atter aabent fo:
DX. Om Formiddagen hørtes EK2IND i
Tang’er-Zonen i Nordafrika med S8. Han fik
QSO (fone) med OZ7SN og meddelte, at hans
rette call var W2IND. Næsten ingen QSB.
Kl. 12,00 fik OZ7SN QSO med W9ICQ pat
Lüson i Fhiliphinerne. Stationen var et mili
tært Anlæg med 500 Watt inpt., og den blev
senere betjent af W8VOK. Til Stede var ogsaa
en tredje Amatør, og de var meget forbav
sede over 7SN’s 15 Watt og hjemmelavede
Super, og man kunde tydelig høre, at de var
meget ophidsede over det gcde Resultat. Efter
Middag hørtes enkelte svage SU- og W-sigs
og en af Amerikanerne var i fone-QSO mec
OZ5BW i Graasten. der naturligvis ikke vai
hørlig her. Kl. 15,00 kom SU1MW ind med
S8 og næsten fri for QSB. Han kørte med et
lille tysk Militæranlæg og havde QSO m. fl.
D4-Stationer i Berlin, Frankfurt og Bremen
D4 er, som nævnt i sidste OZ, „Forbogsta
verne” for de amerikanske Amatører, der
befinder sig i Tyskland.
Den 27. Febr. mellem Kl. 18,00 og 20,0C
DNT skete det sjældne paa denne Aarstid.
at der var fine Forhold for DX. Det ligefrerr.
vrimlede ind med YE- og W-sigs. Wl,2,3,4,8
og 9 var repræsenterede denne Gang, og de
Ved De det?
1) Hvad er en Klystron for noget?
2) Hvad betyder QSA4?
3) Hvor stor er en mF?
4) Hvad betyder GCT?
5) Hvad er en Mp/s for noget?

6)

Hvilken af Q-Kodens Forkortelser bør anven

des ved Angivelse af en Amatørstations Adresse'

(Svarene findes Side 67.)

kom ind med god Styrke, fra S6 til S8. Der
var en Del QRM og QSB.
Som det ses, er 10-Baandet langtfra kede
ligt.
Til Slut vil jeg bede alle aktive DR-Ama
tører om at tilsende os Rapporter over hvad
de hører paa 5 og 10 m Baandene. Det er
vort Haab hver Maaned paa DR-Siderne at
kunne bringe Baandrapporter fra alle Egne
af Landet. Da jeg for Tiden er indkaldt til
Militærtjeneste, har jeg ikke megen Lejlig
hed til at lytte paa Baandene, og jeg ser
derfor allerhelst, at DR-Amatører ude om
kring i Landet vil føre denne Rubrik. Rap
porterne maa da sendes til mig, saaledes, at
jeg har dem i Hænde den sidste Lørdag i
hver Maaned, for at de kan maskinskrives
og sendes til Redaktionen i rette Tid.
DR 467

Styrespændingen

til

Reaktansrøret.

Kondensatoren

ten være paa 200 pF og indsættes i Serie med Mod
standen Ro.
Sv. E. Andersen har desuden gjort mig opmærk
som paa en Regnefejl i Udregningen af Fasenet
værkets

Erstatningsdiagram,

Fodnoten

S.

28.

Et

Netværk af den viste Art belaster Svingningskredsen ligesom Parallelkoblingen af en Kondensator C’
og Modstand R’, hvor R’ = 3/2 R og C’ = 1/3 C.
Det

i

Diagrammet viste

Netværk belaster derfor

som Parallelkoblingen af 600 Ohm og 4 pF. Endelig
skal Værdien af R12, der i Styklisten er angivet til
300 MOhm være 300 Ohm.
Jeg beder Læserne undskylde Fejlen. OZ7T.

Svar paa Ved De det?
1)

En Klystron er et Elektronrør til Brug ved

ultrahøje

Frekvenser.

Det

arbejder

med

et

Sæt

Styreelektroder, der styrer Hastigheden af Anode

Teknisk Brevkasse.
Paa given Foranledning vil jeg gerne bede
Amatører, der indsender Spørgsmaal til T. R.,
om altid at opgive Medlemsnummer. Det
har i den senere Tid vist sig, at adskillige,
der indsender Spørgsmaal, slet ikke har væ
ret Medlem af E. D. R. Ligeledes s k a l der
medsendes Svarporto, helst frankeret Svar
kuvert. Disse Spørgsmaal til T. R. har i den
senere Tid antaget et Omfang, saa der godt
kan hengaa nogen Tid, inden Besvarelsen
foreligger, yderligere skal der i mange Til
fælde fremskaffes Oplysninger om Rørtyper
etc. Det ligger ogsaa uden for T. R.s Ydeevne
at foretage større Konstruktioner for Med
lemmerne. Skulde dette gøres, maatte EDR
engagere en Mand, som ikke kunde bestille
andet. Arbejdet med „OZ“ tager megen Tid,
saa jeg vil bede de Amatører, der henvender
sig til mig i tekniske Spørgsmaal, om at fatte
sig i Korthed og inden for Rimelighedens
Grænser.
T. R.

strømmens enkelte Elektroner, saaledes at disse
paa Vejen til Anoden samles i „Klumper“, (den
„hastighedsmodulerede“
en „tæthedsmoduleret“

Elektronstraale bliver til
Strøm), der afgiver høj

frekvent Effekt til et Sæt Opsamlingselektroder.
2)

QSA betyder: Styrken af Deres Signalsr er

. . . . (1—5). QSA4 betyder: Deres Signalstyrke er
god. (Radioreglementets Tillæg 11 og 12, smig. Art.
17 § 5 Stk. 402).
3)

mF betyder Millifarad, altsaa en Tusindedel

Farad, der er Enhed for Kapacitet. En mF er alt
saa 1000 Mikrofarad.
4)
GCT er en Forkortelse ior Greenwich civil
time, den Tidsangivelse, som benyttes ved inter
nationale Radioforbindelser, Grundlaget er Klokke
slettet i Greenwich Observatorium, der er Udgangs
punkt for det geografiske Meridiannet. DNT (Dansk
Normaltid) er GCT + 1 Time.
5) p/s er en Forkortelse for Perioder pr. Sekund,
den officielle danske Oversættelse af den inter
nationale Angivelse Herz (Hz). 1 Hz svarer som
bekendt til en Svingning pr. Sekund. En Mp/s er
altsaa det, vi plejer at kalde en Megahertz, og som
paa Engelsk kaldes en megacycle pr. second, altsaa
en Million Hz.
6)

Den korrekte Betegnelse er QTH, der betyder.

Min Position er . . . Bredde, . . . Længde (eller en
hver anden Angivelse). Den endnu almindeligt an

Rettelse.
1 Artiklen om Krystalkontrol paa 56 MHz i Fe
bruar OZ er desværre indløbet et Par Fejl. I Dia
grammet S. 27 mangler en Spærrekondensator for

vendte QRA, som betyder: Navnet paa min Station
er . .., bør kun anvendes ved Opgivelse af en Sta
tions Navn, f. Eks. „Blaavand Radio“ eller „M/S
Europa“. Amatørstationer har ikke andet Navn end
Kaldesignalet.
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Aktivitets-Rubrikken.

Hvad er 5 Watt?

Der er nu mange københavnske Amatører i Gang
paa 10 m. Der har i den sidste Maaned været ret.
gode Forhold for DX, og flere af de københavnske

har

haft

Fone

QSO

flere

Amatører

har

faaet

den

Opfattelse,

at

mærksom paa, at det er den tilladte Antenneenergi
og ikke det tilladte Input.

Amatører har haft fine DX Resultater.
OZ7HB

Da

der kun maa sendes med 5 Watts Input, gør jeg op

med

Nordafrika

—

De

fleste

af

de

Senderrør,

Amatørerne

benytter,

har jo en meget lille Virkningsgrad paa 10 M., saa-

OZ7CC har haft mange W m. m. OZ7SN har i den

ledes at der skal et ret stort Input paa Senderen

sidste

for at faa 5 Watt i Antennen.

Maaned

haft

følgende

DX

med

CW.

W1

—

W2 — W3 — W8 — W9 — VE — PY — og med Fone
SU — EK — Nordafrika og Philipinerne.
Fra OZ3J. i Randers har jeg faaet Meddelelse om,
at

Randersamatørerne

nu

er

i

For Eksempel kan nævnes, at et Rør som Philips
4654 benyttet som Fordobler fra 20 til 10 M. kun gi

Gang

paa

10

M.

ver 1,7 Watts Output ved et Input paa 19,8 Watt.
Man kan forholdsvis let beregne sit Output no

OZ3HJ har haft G og GI Kl. 21 DNT, og han har

genlunde ved at koble en 5 Watts Lampe til Sen
derens Udgangstrin og kontrollere, om Lampen ly

hørt W6 — LU — PY — ZS — SU om Dagen. Efter

ser normalt — nogen nøjagtig- Maaling er dog me

Mørkets Frembrud har han hørt W1—2—3. Modta

get vanskelig.
Forhaabentlig

geren er en 7 Rørs Super, og TX er ECO — PA med
4—6

Watts

Input.

OZ3G

har

paa

en

Stueantenne

med en ECO — PA med kun 5 Watts Input haft

bliver

Sendetilladelsen

snart

ud

videt til de 100 Watts Input, der tidligere var gæl
dende.
dende.

OZ7SN.

Fone QSO med SU1MW., og der har været Opkald
fra W. og EK. OZ3J har haft Fone QSO med SU og
EK — TX er ECO — PA med 5 Watts Input. RX er
en 7 Rørs Super.
OZ5R har haft lidt Besvær med at faa TX til at

Fra Afdelingerne

kere, men haaber snart at komme i Gang.

*
OZ7AB’s
ulicenseret
de

Kaldesignal
Amatør

ulicenserede

i

er

blevet

Lyngby.

Amatører

Det

benyttet
er

benytter

af

mærkeligt,
et

en
København.

at

Afdelingen bar normalt Møde hver Mandag Aften Kl. 19,30
i Foreningen af 1860-s Lokaler, Nørrevoldgade 92. Alle Op
lysninger om Afdelingens Virksomhed faas paa Mødeaftenerne hos Formanden, OZ9R Henrik Nielsen.

Kaldesignal,

der er optaget i Forvejen — for øvrigt er der des
værre

allerede

hørt

flere

ulicenserede

Kaldesigna-

ler paa 10 M. Jeg foreslaar, at man undlader at
svare paa Call fra ulicenserede Stationer.
Følgende ulicenserede er hørt paa 10 M OZ3ABC
— OZ4ABC — OZ5LL — OZ1X.

Program for næste Maaned.
18. Marts. Hvad er en QSO, og hvorledes foregaar
den. Med Demonstrationer.
25. Marts. Teknisk Samtale.

Ultrakortbølgeanten-

ner. Dirigent OZ9R. Indleder OZ7T.

*

1.
og

OZ41M, Rønne, rapporterer:
20. Februar 11,50 GMT SUIMW paa 28,4MHZ 599

26 Februar hørtes WIFF paa 3,5 MHZ kalde CQ
DX Kl. 22,30 GMT RST 569.
Februar

Kl.

17,00

GMT

hørtes

paa

28MHZ

3. Marts hørtes W 1 Kl. 06,45 paa 28MHZ, og
Baandet var aabent' til Kl. 19,45 GMT.

og

4AH

Sender paa 56—28MHZ.
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med

tre

af

amatørbygget

bedste

Radioudstyr

Udstillinger

faar

Præ

henholdsvis

inden den 25. Marts, altsaa senest paa denne Møde
aften. Vi vil opfordre saa mange som muligt til at
deltage.
April.

Auktion.

Der

begyndes

denne

Aften

Kl. 19,0 0, idet det de sidste Gange har vist sig
vanskeligt at blive færdig inden Lukketid. Indteg
ning af Dele til Auktionen maa ske til OZ3E, Tli.

Foruden 4IM arbejder 4AD, 4RB, 7HM, 4DM, 4AJ,
4HF

De

delse til Udstillingen maa ske til OZ3E, Tlf. Godt
haab 3144y eller til M. Ryde, Tlf. Godthaab 2407

8.

samtidig W 1-2-3-4-5 og VE 1 og 4 kalde CQ.

4KA,

Udstilling

mie. Der bliver Servering af 01 og Pølser. Tilmel

Mine Sigs 349, men fadede ud TX: ECO m CL4.

26

April.

QSL-Kort.

Modtager

og

Godthaab 3144y senest den 6. April.
15. April. Klubaften.
Der vil antagelig omkring 1. April kunne paa-

begyndes et Morsekursus for Viderekomne, d. v. s.

Bogense Afd.

for dem, der ønsker at faa Farten sat yderligere op,
Timelding kan ske paa Mødeaftenerne, og yder

er nu en Kendsgerning. Formand Harling Jensen,

ligere Oplysning vil fremkomme her.

alle deltager med stor Energi i Morsekursus.

Adelgade 86, Bogense. Der er 14 Medlemmer, der
OZ4H.

Siden sidst.
4, Februar holdt OZ8O et
underholdende Foredrag om
til

BCL.

Foredraget

var

yderst interessant og
Amatørernes Forhold

vel

tilrettelagt

og

blev

holdt i en causerende Form.
11. Februar havde vi en af vore sædvanlige hyg

Bornholm.
Generalforsamling

afholdes

Søndag

den

7.

April

d. A. Kl. 15,00 i Raadhuskroen, Rønne. Dagsorden
OZ4KA.
ifølge Lovene.

gelige Sludreaftener.
18. Februar havde vi Auktion, og som sædvanligt
var der saa meget Materiel til Salg, at vi ikke
naaede
for

igennem

det

Auktionernes

hele.

Derfor

Begyndelse

ogsaa

er

Tidspunktet

nu

rykket

frem

til Kl. 19,00 prc.
25.

Februar

holdt

Xng.

Duus

Hansen,

i

illegale

Kredse bedre kendt under Navnet „Napkin“, et in:eressant Foredrag om den illegale Radiotjeneste,
som han forestod under Besættelsen. Koldt og nøg:srnt

berettede

han

om

de

ofte

farefulde

Forhold,

Falster.
Ogsaa i den forløbne Maaned har der været god
Aktivitet i Afdelingen.
Hver

Torsdag

Aften

er

der

som

sædvanlig

Møde

i Afdelingslokalet. Disse Aftener anvendes for Ti
den til at færdiggøre et paabegyndt UKB-Sæt tii
Svæveflyverne.
Lørdag den 23. ds gjorde
Foredrag af lokale Kræfter..

vi

Forsøget

med

et

7JQ talte om Sendere; efter Sigende var der flere,

for

der fik nogle gode Tips; yderligere Kritik maa ind
hentes hos de tilstedeværende Tilhørere. Morse-

skellige
Organisationer
indbyrdes
imellem,
men
iette var selve „Hovedet“, d. v. s. Forbindelsen med

undervisningen er stillet i Bero af Mangel paa
kvalificeret Lærer. En Løsning paa dette Problem

de

imødeses med Forventning fra flere Sider.

der

var

arbejdet

ikke forveksles

Allierede,

under.

Denne

Radiotjeneste

med den, der var oprettet

i

første

Instans

med

de

London.

mas

Mange

OZ7JQ.

interessante Enkeltheder fremkom, og med Rette
takkede OZ9R Foredragsholderen ikke alene for
hans Foredrag, men ogsaa for hele den Indsats, der
var ydet for Danmarks Befrielse.

OZ7EU.

haft

Dannelsen

5

Møder

af

med

Aabenraa-Afdelingen

Morsekursus,

i

Februar

havde

Afdelingen

Besøg

af

9F,

som medbragte 5 m Sender og Modtager. Der blev
i Løbet af et Par Dage holdt nogle Møder med

Aabenraa.
Siden

Grenaa.
Midt

der

som

har

vi

bekendt

Demonstration af Opstillingen hos 9F’s Forældre.
En

fb

Tokanal

QSO

tværs

over

Gaden

(Hi!)

ledes af Hr. Ing. Christensen, P. & T. Alle vore
Møder afholdtes paa Hotel „Folkehjem“, hvor der

vakte Medlemmernes udelte Interesse og gav Stø
det til, at de Medlemmer, der ikke allerede var

efter

i Gang med et eller andet, har taget fat paa UKBOpstillinger.

Morsekursuset

var

fælles

Kaffebord,

og

Me

derne endte med, at et eller andet Emne blev om
talt.

Næste Dag havde undertegnede livligt Besøg sf
BCL’er, der kom for at takke for Underholdnin

Alle gør deres bedste for at faa noget ordentligt
ud af Afdelingen, som nu allerede tæller 21 Med

gen! Da vi næppe i Længden kan forvente samme

lemmer

fortrøstningsfulde

M. S.

Aarhus.
Mandag
vigtigt

den

Emne

18.
vil

Marts

blive

afholdes

taget

op.

Møde,

Det

er

hvor

et

Lokalkon

tingentet, det gælder, og Spørgsmaalet er, om vi
skal lade alle EDR-Medlemmer i Aarhus og For
stæder
betale
Lokalkontingent
gennem
Hovedfor
eningen eller direkte til Afdelingen. Alle Medlem

Indstilling

fra

den

Side,

og

da

det har vist sig, at Senderne var ganske uden
Skyld i Kalamiteten, maa man haabe, de nye Mod
tagere i Grenaa bliver med HF-Trin!
DR727
ning,
lider

fortsætter

med

den

teoretiske

Undervis

men de ugentlige Møder og Morsetræningen
en Del under Medlemmernes forskellige og

specielle Erhverv, der lægger
for regelmæssige Mødeaftener.

Hindringer

i Vejen
DR727.

mer opfordres til at møde, da denne Sag jo angaar
os alle. Endvidere byder Aftenen paa et spæn

Kolding.

dende Foredrag.
Søndag
en

den

Rævejagt

28.
paa

April
3,5

paatænkes

MHz,

det

nærmere

i

at

afholde

næste

OZ.

Der forventes stor Tilslutning, da man nu har god
Tid til at faa rx’en ok.
OZ3R.

Morsekursus
Mandag

Aften

fortsættes
Kl.

20

paa

som

sædvanligt

Biblioteket.

nedsmøde bliver Onsdag den
Kort udsendes med Program.

20.

Næste

hver
Maa-

Marts Kl. 20..
OZ7MQ.
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OZ9F, der bor i Ejstrup, har bygget en 15 m høj
Mast og høres nu udmærket i Kolding paa 5 m.
OZ6B har faaet QRM i Byggeplanerne og træner
nu vældigt til 60-Prøven.
OZ7MQ kan ikke rigtig

finde

Melodien,

Sættet er under Ombygning

og

hele

endvidere var der Auktion over medbragte Dele.
Handelen var god, Priserne smaa. Det blev beslut
tet at oprette et Morsekursus. Medlemmerne faar
Besked pr. Brev, naar det begynder, da vi først
skal have et Lokale dertil.

Lolland.
Afdelingen

har

nu

Indregistrerede Modtagerszationer:

paabegyndt

Morsekursus

i

Maribo, det foregaar hver Tirsdag Kl. 20 i „Falke
reden“,
at

Kaj

endnu

Munksgade
flere

(Torvegade),

Medlemmer

ner, der som
Diskussioner.

Regel

vil

ogsaa

og

komme
vil

vi

haabcr,

disse

omfatte

Afte

tekniske

fortsættes

som

OZ—DR 753: A. M. Hansen, 0. Strandgade 6, Ring
købing.
OZ—DR 754: J. R. Spile, Remisen, Padborg.
OZ—DR 755: H. Ellebjerg, Bellumsgade 6, 3. S.,
København V.
OZ—DR 756: V. Fog, Hovedgaden 21, Hedehusene.
OZ—DR 757: Kjærgaard Pedersen, Fælledvej 10.

Nyborg.
Morsekursus

OZ5I.

OZ7MQ.

sædvanligt,

og

.

det

gaar godt fremad for alle Eleverne.

Roskilde.
OZ—DR 758: B. L. Nielsen, Vibevej 18, Fredericia.

OZ5U.

Odense.
Ved Generalforsamlingen den 22. Februar valgtes
to
nye
Bestyrelsesmedlemmer:
OZ5CC,
Bøwadt,
og G. Bramming, sidstnævnte som Kasserer.
De afgaaende, som ikke ønskede Genvalg,

Nye Medlemmer

var

J. P. Steffensen og H. Eg. Hansen.

Nye Medlemmer i Februar Maaned 1946:

Fredag den 22. Marts Kl. 19,30 afholdes Maanedsmøde paa „Hotel Windsor“ (Jægerstuen). Drifts

3022 - Leo Thulin, c/o K. Clausen, Frederikssunds-

leder Reitz, OZ2R,
moderne Modtager.

3023

demonstrerer

og

taler

om den
OZ2KG.

vej 210 C, Brønshøj.
Alff Sørensen, Gylling pr. Gylling.

3024 - Rich. Møller Jensen, Ahlmannsvej 12, Odense.
3025 - Jørgen Melkier, Dr. Priemesvej 4. 4. Sal, Kø
benhavn V.

Randers.
Det
sædvanlige
Maanedsmøde
afholdes
Tirsdag
den 26. Marts 1946 paa Wangs Hotel, Vestergade 40,
Randers.

DR319.

3026 - Aage Andersen, c/o Smed Hjortshøj, Mundelstrup.
3027 - Fritz Lauritzen, Aarhusvej 6, Silkeborg.
3028 - I. Henricsson, Lidkopingsvagen 49. Hammer-

Svendborg.

byhojden, Sverige.

Mødet i Februar afholdtes med god Tilslutning.
Morsekursus, 'hvortil vi som Lærer har faaet
faguddannet
Februar Kl.

3029 - Arne B. Hansen, Hovedvejen 109, Glostrup.
en

Telegrafist, vedtoges begyndt den 12.
20 i et til Raadighed af Medlem Nr.

2323 stillet Lokale, der er blevet udstyret med Bor
de og Bænke med Siddepladser til
Stikdaaser i Hovedtelefon for hver Plads.

20

Mand

og

For Begynderholdet, der tæller 13 Mand,
21,15, og derefter for viderekomne til Kl. ca. 22.

til

Aarhus.
Kl.

For Deltagelse betales 2 Kr. pr. Mand pr. Maaaf

Næste Møde afholdes
19,30 i Borgerforeningen.

Lærer

og

Onsdag

3.

3035 - Axel Erikstrup, Silkeborgvej 120, Aarhus.
3036 - Hermann Feidenhansl, Ribe Landevej 16
Tønder.

Lys,

3037 - Chr. Hansen, Kastanieallé 6, 1. Sal, Svend

Marts Kl.
OZ2AV.

borg.
3038 - Ole Petersen, Valdemarsgade 9, Svendborg.
3039 - Erik Østermann, Lillegade 27, Grenaa.

Dækning
den

lundborg.
3032 - A. Holst, Birkegade 11, Aarhus.
3033 - Georg Sørensen, St. Blichersvej 4, Aabyhøj.
3034 - A. G. K. Andersen, Marstrandsgade 2, 3. Sal.

Der afholdes Morsekursus hver Tirsdag Kl. 20.

ned til Aflønning
Varme m. v.

3030 - Leo Madsen, Galten St.
3031 - H. Fr. Bergenstorf, Slagelsevej 2, 1. Sal, Ka

af

3040 - Niels C. Lind, Suensonsgade 9, København K.

Sønderborg.
Afholdt den 3. Marts et velbesøgt Møde i Graasten i Den gamle Kro. Der var Drøftelse om Afde
lingens
aflagt
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Arbejde
et

i den

Besøg

paa

kommende Tid, og der blev
en

moderne

Amatørstation,

3041 - Henning Marstal, Klosterrisvej 6, Kbhv. 0.
3042 - A. Almskou, Søndergade 20, Hadsten.
3043 - Aa. Christiansen, Hindsholmsvej 16, Kerte
minde,
3044 - Fru Eva Eilertsen, Havnevejen 64. Grenaa.

3045 - Harry Jensen, Simmerstedsvej 2, Haderslev.

1123 - Hans Madsen, København Ø.

3046 - Jens Axel Nissen, Stevning pr. Svenstrup, Als.

1137 - P. L. Jensen, OZ3PL, København S.

3047 - Christian Nielsen, Raabjerghus pr. Døstrup S.

1249 - Preben Schumacher. Hellerup.
1278 - L. Clausen, OZ5LBC, København S.

3048 - Knud Steengaard Albrechtsen. Tordengaarden, Søster Svenstrup pr. Viby S.
3049 - William S. Sloan, Lucas Debesar, Gøta,
Thorshavn.
3050 - Ole Brøcker, Colbjømsensgade 12, 2. Sal tv.,
København V.

1323 - A. Andersen, OZ4AX, Randers. Udmeldt.
1382 - Rich. Jørgensen, OZ7RI, København S.
1459 - Leif v. Jessen, OZ5KJ, København N.
1570 - A. Johs. Hansen, Ludvika.
1660 - Günter Camps, Berlin.

3051 - P. Grundtvig Sørensen, Øster Allé 16, Brøn

1661 - Ernst Suhl, Kiel.

derslev.
3052 - Henning Høegh, Vesterbrogade 5, Fredericia.

1659 - J. Damgaard, Kolding.
1887 - Bue Nielsen, København K.

3053 - Poul M. Poulsen, Dronningensgade 47, Fre
dericia.

1735 - Karl Dahl, Kollemorten.
1892 - Børge Larsen. Aalborg. Udmeldt.

3054 - S. A. Simonsen, Værelse 13, Københavns

1980 - M. Brodersen, Fredericia.
1981 - K. Svendstorp, Odense.

Godsbanegaard, København V.
3055 - Jørgen Hansen, Frødings Allé 3, 1. Sal th..
Søborg.
3056 - J. K. Kristensen, Theklavej 15, 4. S., Kbh. NV.

2081 - I. E. Rose, Brønshøj.
2082 - Erik Barbesgaard, København K.
2114 - S. E. Sørensen. Randers.

3057 - P. Larsen, Bryggerivej, Otterup.

2116 - Palle Juul, Hellerup.

3058 - Aa. Kjærgaard Nielsen, Gedved Seminarium

2142 - Ib Hellmund, Risskov. Død.

pr. Horsens.
3059 - Karl Andersen, Lind pr. Herning.

2159 - Gunnar Clausen, Odense.
2168 - Werner Petersen, Aarhus.
2187 - Oskar Johansen, Række Mølle. Udmeldt.

3060 - Karsten Bertelsen, Asylgade 39, Odder.
3061 - Tage Bjerg Raunsbæk, Romsvej 5, Lemvig.
3062 - Rs. H. Rasmussen, Knudriisgade 19, 2. Sal,
Aarhus.
3063 - L, Andersen Gaardsmann, Læsøesgade 8, 2. S.
tv., Aarhus.
3064 - Rud. Christiansen, Dyrehavsvej 26, Kolding.

2197 - William Rosenkilde, Søborg.
2205 - Sv. Brorson Nielsen, Nr. Nissum.
2215 - Charles Sørensen, Ildved, Jelling.
2286 - K. V. Raabye, København K. Udmeldt.
2298 - K. Rossing Andersen, Helsingør.
2338 - Vilh. A. Hein, København NV.

3065 - Palle Nissen, Fyensvej 17, Kolding.

2341 - Ch. Chr. E. Jensen, Kastrup.

3066 - Poul Laursen, Frederiksgade 92. Horsens.
3067 - E. Høiberg Jensen, Mosbjerglejren, Jerup.

2351 - M. Jespersen, Aalborg. — Udmeldt.
2358 - Aase Haagerup Hansen, Vejleby. — Udmeldt-

3068. - Poul Hansen, Bredgade 73, Aarup.

2372 - Aa. Olsen, Randers.

3069 - Bjørn Thorstensen, Brugata 7 V, Oppg. 2,

2376 - Johs. Jensen, Hjørring.
2379 - Jørgen Howalt, Holte.

Oslo.
3070 - H. C. C. Brock, Nørretorv 3, Aabenraa.
3071 - Frode Nielsen, Kolstrup 44, Aabenraa.
3072 - Sophus Schneiderert, Nr. Chaussé 5, Aaben
raa.
3073 - Peter Clausen, Løjt.

2382 - M. L. Abildgaard, København K. — Død.
2388 - T. Michelsen. Viborg.
2392 - Gerh. Kern, Esbjerg.
2407 - H. Carstensen, Tappernøje.

3074 - M. J, Clausen, Svinget 10. Aabenraa.

2437 - H. Ahlburg, København N.
2468 - Freddy Knud Christensen, Aalborg.

3075 - Olav Steen Christensen, „Regina”, Møller

2469 - Aage Pedersen, Aalborg.

gade. Svendborg.

2473 - A. Sigsgaard Jensen, Randen.

3076 - Chas Damm, Mariager.

2485 - Frank Sørensen, Herning.
2487 - L. Moesgaard Larsen, Herning.
2504 - J. E. Svendsgaard, Svendborg.

Atter Medlem:
1068

-

H.

Jepsen,

Radiomagasinet.

Jernbanegade,

Kolding.
1390 - Johs. Petersen, OZ4JP, Dalby F.
1636 - Ernst Brandi, Søndergade 9, Herning.
1701 - J. Welch Nelson, Søndergade 2, Nordborg, Als.

2506 - Anna K. Damgaard, Kolding.
2513 - Paul Thøger Hansen, Nørresundby.
2559 - Willy Andersen, København K.
2594 - G. Andersen, København S.
2613 - W. Lyngaard-Hansen, København Ø.
2627 - Palle Christensen, Glostrup.
2635. - Arne Rosengren, Nørre-Snede.

Slettet af Medlemslisten:
23 - Alf G. Lauridsen, Lillering St.
230 - Hans Hansen, OZ2H, Svendborg.
1015 - H. Rasmussen, OZ3N. København SV.

2636 - Bent Jeilsø, Aarhus. — Udmeldt.
2641 - Carl Johan Smith, Lyngby.
2650 - Henning Thorsager, Charlottenlund.
2653 - Georg Nielsen, Vanløse.
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2668 - B. Hansen, København N.
2670 - Sv. Vedelsberg, Roskilde.

or 10Aar siden

2697 - Sv. Aa. Lund, Tinglev.
2715 - Henning Rasmussen, København 0.
2764 - Henry Kjær, København NV.
2768 - Frank Midtgaard, København 0.
2770 - James Madison., Ch.arlott<ari.UmcL
2776 - E. J. Henriksen, København V.
2925 - E. Jensen, Maribo,
3004 - Chr. Madsen, Ringkøbing.

QRA= Rubrikken
Nye Adresser pr. 1. Marts 1946:
514 - Francisco Novella, Parkvej 20, 3. S., Aalborg.
519 - C. Reitz, OZ2R, Nyborgvej, Odense.
641 - Bent R. Holm, c/o C. Sørensen, Thorvaldsensvej 14, 3. Sal th., København V.

Marts 1936.
„OZ" fc. Aaxgang Nr. 3. Lederen omhandler „Sol
plet-Teoriens Stilling i Dag“. — Det meddeles, at
I.A.R.U.s og A.R.R.L.s navnkundige Præsident, Mr.
Hiram Percy Maxim, W1AW, er afgaaet ved Døden.
— OZ3FL opnaaede W.A.C. den 29/2 i Løbet af
IO½ Time.
Ved et Stævne i Sønderborg gav D4TBV en For
klaring paa den tyske „Betriebs-Dienst“, hvorved
Amatørerne kan gøre Nytte gennem en effektiv
Meldetjeneste. De tyske Amatører kan kun beholde
deres Licens, naar de er virkelig aktive, og det
kontrolleres omhyggeligt. (I 1946 forstaar vi jo
bedre Grunden!)
Som Bilag til „OZ“ medfølger en hel Del Skalaer
og Oplysninger, som Amatøren har Brug for i det
daglige Arbejde paa sin Station, bl. a. en „dansk“
Oversættelse
af
det
amerikanske
B-S-T-System,
som her er blevet til det europæiske W-R-T-System.
OZ7F.

772 - N. Chr. Nielsen, 2. Bataillon, Fredericia.
842

- Knud Aagaard Pedersen,
3 A, 1. Sal th., Randers.

OZ8Z,

Udbyhøjvej

2742 - John Hansen, Ørstedsvej 5, Viborg.

851 - Erik Frandsen, OZ1U, c/o Steen, Kirkevej

2826 - B. L. Jensen, Navnet rettes til: B. L. Nielsen.

21 C, Charlottenlund.
1410

OZ4VE,

2843 - Henning Poulsen, Bedsted St., Thy.
Store-

2864 - Georg Carl Petersen, Ringridervej 12, 2. Sal.

1451 - Viggo Hansen, OZ7ND, c/o A. Nielsen, Vilh.

Sønderborg.
2987 - Verner Hansen, Baggesens Allé 91, Esbjerg.

1483

- V. Eisby,
gade, Varde.

2717 - S. E. Koch Sørensen, Nordby, Fanø.

Højskolehjemmet,

Birkedalsvej 3, 1. Sal, København NV.
- Holger Hansen, Sdr. Ringgade 3,

2989 - Jens Kjær Hansen^ Rendebanen 6, Kolding.
2.

Sal,

1522 - Dan Boldt Zandersen, Harløsevej 39, Hillerød.
1576 - K. K. Mathiesen, Ryesmøllevej 12, 1.

Sal

Aarhus.

Haderslev,
1641 - E. Kjeldsen, Kastrupvej 54, 4. Sal tv-, Kbh. S.
1862 - Henning Eg Hansen, Østergade 74, Assens.
1879 - Kurt Gotth. Olsen, Ellegaardsvænget 7. Gen
tofte.
2017 - Erik Petersen, Bredgade 2, Aarup.
2051 - K. G. Jasper, C. Adlersgade 13, Esbjerg.
2131 - J. P. Pedersen, Willemoesgade 29, St., Køben
havn 0.
2172 - Fr. Almegaard, Pildamsvej 34, Rødovre, Van
løse.
2267 - Henry Berntsen, Skagen Radio Service, Hotel
Royal, Skagen.
2269 - Walther Enevoldsen, Udbyhøjvej 189. Dron
ningborg, Randers.
2293

- Peter Andersen,
Hjørring.

Græsvangen

25,

Kælderen,

2503 - Sv, Lund Jensen, Vestergade 27, Vejle.
2620 - Per Jensen, Torvegade 1. Stuen, Struer.
2646

- Fr. Speggers, c/o R. Christensen.
boulevarden 117, København 0.

Strand

2657 - Viktor Jeppesen, Radiomagasinet, Vestergade
26, Vejle.
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