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TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO

19. AARGANG - JANUAR 1947

Ved Aarsskiftet.
Halvandet Aar efter Krigens Afslutning 

gaar vi ind i et nyt Aar med de samme For
ventninger til 1947 som vi stillede til 1946. 
Gaar det end langsomt, gaar det dog mod 
lysere Tider, selv om mange af de midler
tidige Indskrænkninger, vi paalagdes i Slut
ningen af det gamle Aar, ogsaa følger os ved 
Indgangen til det nye.

Men mon vi ikke kan blive enige om, at for 
os Kortbølgeamatører er der naaet meget i 
Retning af bedre Tider. Vi har omtrent de 
samme Rettigheder til at bruge vore Sendere 
som i gamle Dage, der er frigivet saa mange 
Baand, at enhver nu kan dyrke sine specielle 
Interesser, enten det drejer sig om indenland
ske eller DX-QSO.

Den store Begivenhed i 1946 var vel nok 
80 Meter Baandets delvise Frigivelse. Vi 
havde i lange Tider ventet paa dette og glæ
det os til Dagen, da der atter kunde opnaas 
QSO paa dette Baand. Det blev vist en Skuf
felse for mange! Først, at Baandet ikke blev 
helt frigivet, dernæst den Mængde Stationer, 
der saa pludselig kom i Gang, og som gjorde 
en Forbindelse næsten umulig paa Grund af 
QRM. Det er derfor meget forstaaeligt, at 
mange Amatører nu har rejst Krav om en 
Udvidelse af 80 Meter Baandet samt om Fjer
nelse af „Hullet”. Set fra et Amatørsynspunkt 
synes disse Krav at være rimelige, men des
værre er der paa nuværende Tidspunkt ikke 
Udsigt til en Lysning.

Bestyrelsen for EDR har Øjnene aabne for 
Amatørernes Ønsker og har den nærmeste 
Kontakt med den danske Myndighed, der kan 
hjælpe os. Og mon ikke GD med lidt god 
Vilje kunde gaa med til en Udvidelse af nogle 
af de allerede frigivne Baand?

Vi mærker endnu Krigens Følger inden for 
vor egen lille Kreds, og der gaar nok nogen 
Tid endnu, før alt er som tidligere. Men i Dag 
kan vi dog arbejde med vore Sendere, og ved 
Forbindelser faa nye Venner og Bekendte 
baade herhjemme og i Udlandet.

For EDR var 1946 et Fremgangens Aar, det 
strømmede ind med nye Medlemmer, der 
enten er eller ønsker at blive Kortbølgeama
tører. Denne Tilgang har sit naturlige Ud
spring i Ønsket om at staa tilsluttet en Orga
nisation, som netop varetager Amatørernes 
Interesser. Havde vi ikke haft EDR med en 
dygtig Ledelse gennem Aarene, var de Ret
tigheder og Goder, vi i Dag kan glæde os 
over, ikke kommet dumpende ned til os.

EDR er jo Amatørernes Ansigt udadtil mod 
Offentligheden og de Myndigheder, som Ama
tørerne er underlagt, men rent forenings- 
mæssigt yder Foreningen dens Medlemmer 
mange Fordele, hvoraf QSL-Centralen og OZ 
vel nok er de mest fremtrædende. En aktiv 
Amatør kan hurtigt indtjene sit Kontingent 
til EDR ved at lade Centralen besørge QSL- 
Kortene og gennem OZ og de Bilag, der føl
ger med Bladet, faar han den teoretiske 
Viden, en rigtig Amatør ikke kan være uden. 
Selv med det nu vedtagne forhøjede Kontin
gent maa EDR siges at være en „billig” For
ening at være Medlem af.

Med den Foredragsvirksomhed, som for
søgsvis paabegyndes i nær Fremtid, giver 
Foreningen Medlemmerne endnu et Gode, 
som ikke maa underkendes.

I Haab om fortsat Fremgang for EDR 
ønsker vi hinanden godt Nytaar!

A. C.
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Fra Bestyrelsen.
De deponerede Sendere.

Den 19. December faldt Byretsdommen i Sagen 
mod Post- og Telegrafvæsenet. Denne lød paa Fri
findelse, og E. D. R.s Sagfører har da allerede ap
pelleret til Landsretten. Det forventes, at Sagen vil 
blive behandlet i Løbet af en Maaneds Tid.

En Udskrift af Byretsdommen har endnu ikke 
kunet fremskaffes, og Offentliggørelsen maa derfor 
udskydes,

E. D. R.-Emblemer.
Da Værktøjet til Fremstillingen af E. D. R.-Em- 

blemerne er blevet ubrugeligt, vil der hengaa ca. 3 
Maaneder endnu, før Emblemer atter er til Dispo
sition.

Lærebogen.
Da man i Lærebogens 2. Bind har ønsket et kort 

Afsnit om Impulsmodulation, hvorved Sideantallet 
bliver 8 højere end oprindeligt planlagt, vil Udsen
delsen af de sidste — nu 32 — Sider blive yderligere 
14 Dage forsinket.

OZ7EDRs Frekvens. Paa given Foranledning skal 
man anmode om, at Senderamatørerne viser 
OZ7EDRs Lyttere det Hensyn, at undgaa at for
styrre Udsendelserne af Morsekursus.

Ledelsen af Morsekursus beder Lytterne indsende 
Rapporter om Aflytningen af Udsendelsen Onsdag 
Aften. — OZ8T —

Udstillingen i Odense.
Man maa desværre indrømme, at Udstillingen i 

Odense den 5. Januar d. A. var præget af mang
lende Tilslutning fra Medlemmerne, men selv om 
det skortede paa Kvantiteten, saa var Kvaliteten 
af det udstillede Materiel meget fin. OZ2ED, der 
vandt 1. Præmie, udstillede bl. a. en stor Sender i 
Panel fremstillet til OZ7KW, og en Forstærker 
fremstillet til OZ3H. Det var meget fint mekanisk 
Arbejde, 2ED havde præsteret, og Præmien var 
velfortjent. OZ7HL vandt 2. Præmie paa en 5 Me
ter Transceiver i meget smaa Dimensioner samt 
en Kondensatormikrofon, det sidste er en meget 
krævende Opgave, men den var løst fint. 3. Præ
mie blev vundet af OZ5Y for en Sender bestaaende 
af Oscillator, Fordobler og Push-Pull PA-Trin. Her 
var det den fine Montering i Forbindelse 
med pænt mekanisk Arbejde, der gjorde Udslaget

Foruden de nævnte deltog 7EU med en Super, der 
bl. a. indeholdt en Spolecentral, der vil blive be
skrevet i OZ senere, 7WJ med en 3 Trins Sender 
med Fjernbetjening og 4PS med en lille Universal
super, der muligvis ogsaa vil blive beskrevet i OZ.

OZ2R udstillede Udstyr til Maaling af Bærebølge 
og Modulationsgrad. A. Westergaard, J. Jensen og 
4PJ mødte op med Sende-Modtageanlæg for 5 m, 
og 5NB havde en fiks lille Superenhed beregnet for 
Signaltilbagekobling.

En Ting, man savnede paa Udstillingen, var tek
niske Oplysninger om det udstillede Materiale. Jeg 
tror, det vilde være et stort Plus ved senere Ud
stillinger, hvis Deltagerne medsendte Diagrammer 
og eventuelle supplerende Oplysninger, der kunde 
fremlægges til Orientering.

Til Slut et Ønske om større Tilslutning ved kom
mende Udstillinger, end der var ved denne. Med 
det store Arbejde, Odense Afdelingen havde gjort, 
havde de fortjent, at langt mere var blevet ind
sendt til Udstillingen. T. R.

Angaaende Artiklen om Rørvoltmetret, OZ De
cember 1946: Naar man vil lave en praktisk Kon
struktion efter Fig. 7, Side 256, bør man føre Git
terafledningen til Jord i Stedet for at forbinde den 
parallelt med Gitterblokken, hvis der skal tilføres 
Maaleklemmerne Vekselspænding overlejret en 
Jævnspænding, jfr. Afsnittet: Udelukkelse af Jævn
spænding. DR205.

Rettelse. Stationskort Nr. 15 (OZ December 1946). 
I Morsealfabetet rettet Tegnet for r til .-.  .
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En Franklin VFO
Af Bo Brøndum Nielsen.

*

OZ7BO skrev for et Aars Tid siden om sine 
Eksperimenter med Franklin-Oscillatoren. Her 
fae kriver 7BO denne Oscillators Anvendelse 
i en VFO,

Nogle af dette Blads Læsere vil maaske synes, at 
der snart er skrevet tilstrækkeligt om VFO-Kon- 
struktioner i „OZ“. Jeg vil til en vis Grad give 
dem Ret. Paa den anden Side er dette Afsnit af 
Kortbølgetekniken saa interessant og betydnings
fuldt for Amatørens daglige Arbejde med Senderen, 
at det nok kan forsvares, at vi beskæft'ger os saa 
indgaaende med Problemet. De praktiske Erfarin
ger, jeg i den senere Tid har indhøstet med VFO 
er af forskellig Slags, har overbevist mig om, at en 
førsteklasses VFO er den absolutte Betingelse for 
at man kan faa det fulde Udbytte af Senderen. 
Chancen for „Bid“ bliver mange Gange større, naar 
man kan placere sin Sender paa et gunstigt Sted 
i Baandet, hvadenten det nu er paa en Frekvens, 
hvor man er fri for QRM, eller paa en Frekvens 
i umiddelbar Nærhed af den andens. Hvor Kontakt 
først er opnaaet, er Eenkanal-QSO det eneste rigt.'ge 
i en Tid, hvor QRM er ved at blive vor alvorligste 
Plage. Hvor der er Tale om Trekant-, Firkant- eller 
Multi-QSO er det klart, at Eenkanal-Systemet byder 
enorme Fordele.

Franklin Oscillatorens Princip er gennemgaaet i 
et tidligere „OZ“, hvorfor vi ikke skal beskæftige 
os med det her. De praktiske Prøver har vist, at 
det er en fortrinlig Oscillatortype, der, mekanisk 
rigtigt udført, giver fremragende Stabilitet.

Men hvadenten man nu anvender Franklin, ECO, 
Collpitt eller Hartley-Oscillator (rigtig anvendt

giver de saamænd nogenlunde samme Resultat) saa 
maa man ikke glemme følgende vigtige Punkter:

1. Gør ikke Oscillatoren til en Kraftkilde, hvorfra 
der skal tappes Effekt. Lad den være en Gene
rator, der kun afgiver Styrespænding. Kun her

ved er det muligt at undgaa Frekvensdrift.
2. Isoler Oscillatoren — specielt de frekvensbe- 

stemmende Dele — fra Varmepaavirkninger.
3. Isoler HF-mæssigt Oscillatoren med et (gerne 

to) Trin i Klasse A (gitterstrømløst).
4. Brug kun perfekte Komponenter.
Tilbage til Franklin-Oscillatoren:
Som Rør er brugt en Dobbelttriode 6N7. To P2000 

kunde udmærket have været anvendt i Stedet. Os
cillatoren svinger paa 1,7 MHz og nøgles ikke. Ano
despændingen er stabiliseret med to Glimrør 4687. 
Som antydet paa Diagrammet er Oscillatoren ind
kapslet for s'g. Med C indskudt dækkes Omraadet 
3500-3850 kHz. Skydes C1 ud bliver Omraadet 3650- 
3825 kHz

Selve Røret, der har et betydeligt Glødestrøms-

Stykliste.
L1 ca. 30 Vdg. 0,7 emlj. Traad paa 25 mm keramisk 

Form. Viklingsmaade: tæt. - 
Ci 50 pF keramisk, Calit eller Tempa S,
C2 400 pF keramisk, Calit eller Tempa S.
C 4, 5, 6, 1—20 pF Philips Lufttrimmere. Ikke Hescho! 
L2 ca. 45 Vdg. 0,2 mm emalj. Traad paa Haspelkerne. 
L3 ca. 12 Vdg. 0,2 mm emalj. Traad paa Haspelkerne. 
O1, 2, MEC Type BK.
Alle øvrige Værdier er angivet i Diagrammet.
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forbrug, stikker ud igennem Kassen. Da det an
vendte Rør var af 6N7G-Typen og altsaa ikke et 
Metalrør, viste det sig nødvendigt at forsyne det 
med en lille Metalskærm, der lægges paa Jordpoten
tial. Selv med en højfølsom Super i umiddelbar Nær
hed af VFO’en, kan Oscillatoren ikke høres paa 
3,5 MHz.

Oscillatorspændingen føres til et Klasse A Trin. 
Rør som 1852, LV 1, EF50 eller 1853 er alle fortræf
felige i dette Trin. Anodekredsen er drosselspole- 
koblet til tredie Trin, hvor Rør af samme stejle 
Type er anvendt. 1 Modsætning til det forrige Trin 
arbejder dette i Klasse B. Anodekredsen er bredt 
afstemt til 3,5 MHz. Afstemningskapaciteten er kun 
nolge faa pF, d. v. s. at Kredsens Parallelimpedans 
bliver høj og Output ret konstant over et stort Om- 
raade.

Nøglingen
var ikke saa helt ligetil. Det viste sig nemlig, at 
selvom Oscillatoren ikke kunde høres i sig selv, saa 
slap der rent kapacitivt noget ud til Senderen — 
ikke meget men dog nok til at forstyrre Modtag
ningen paa 3,5 MHz paa egen Frekvens. Dette var 
med Nøgling i andet Rørs Skærmgitter og med 
negativ Spænding i Nøglepavserne. Sørgede man 
blot for, at tredie Trin fik negativ Blokeringsspæn- 
ding paa Styregitteret, naar Nøglen var oppe, saa 
var alt i Orden. Diagrammet viser, hvordan dette 
blev realiseret uden Anvendelse af Relæ med 
flere Kontakter. Er Nøglen oppe. ligger Skærmgit
ter i andet og Styregitter i tredie Trin paa minus 
40 Volt. Trykkes Nøglen ned, faar Skærmgitteret 
ca. 40 Volt positiv Spænding fra Spændingsdeleren 
R7-8. Modstandene R9-10 ligger fra plus 40 til minus 
40 Volt, og da de er lige store, vil deres Samlings
punkt, der gennem en Gitterafleder er ført til 
Styregitteret paa Rør 3, komme til at ligge om
trent paa Jordpotential, og sidste Trin vil ikke 
længere være blokeret. For at dette Trin ikke skal 
faa Expo-Karakteristik tages Skærmgitterspæn- 
dingen hertil fra en Spændingsdeler og ikke fra en

Seriemodstand. Af Stabiliseringsgrunde var det nød
vendigt at shunte HF-Droslen med 100 kOhm.

Omskifteren O, har tre Stillinger. Stilling 1 er 
normal CW-Stilling. I Stilling 2 kortsluttes Nøglen, 
men samtidig hermed Udgangen (Linken). Man kan 
da indstille VFO’en til ønsket Frekvens, uden at 
S gnalet gaar ud. Det er derimod passende kraftigt 
for ens egen Modtager. I Stilling 3 er Nøglen fort
sat kortsluttet, men Linken er givet fri. Denne Stil
ling anvendes ved Telefoni.

Den mekaniske Udførelse 
er der gjort en Del ud af. Det lønner sig. Som det 
gerne skulde fremgaa af Fotografierne, er Opbyg
ningen foretaget i de to Kasser, indeni hinanden. 
Den mindste indeholder Franklin-Oscillatoren. Den 
er fremstillet af 1,5 mm Jernplade og har aftageligt 
Laag. Bagvæggen, hvorpaa alle Dele med Undtagelse 
af den variable Kondensator er monteret, kan af
tages med nogle faa Skruer. Monteringsarbejdet 
lettes herved betydeligt. Paa denne Bagvæg er det 
lille Vinkelchassis paaskruet. Det bærer alle 
øvrige Komponenter og giver Tilslutningsmulighed 
for Spændinger, Nøgle og Link.

Oscillatorkassen er spændt til Forpladen med fire 
Afstandsstykker, saaledes at man faar Plads til det 
ret omfangsrige Skaladrev.

Den udvendige Kasse er ogsaa af 1,5 mm Jern
plade. Dens Maal er 185X200X250. En Udskæring 
i Bagvæggen giver fri Tilgang til de forskellige 
Tilslutninger.

Stabiliteten
blev prøvet med et 100 kHz. Krystal paa 3,5 MHz. 
Fra „kold Start” til normal Arbejdstemperatur an
drog Frekvensdriften 300 Hz. Dette tager 10 til 15 
Minutter. Herefter er det ikke muligt at konsta
tere nogen Frekvensændring af Betydning.

OZ7BO.

Paa given Foranledning gør OZ7T opmærksom 
paa, at de Grammofonplader, der ledsagede hans 
Foredrag paa Nytaarsstævnet om BK-QSO, er Op
tagelser af virkelig førte QSO med Sender og Mod
lager fra hver af de paagældende Stationer.
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Et Relæsystem for BK.
Af James Steffensen, OZ2Q.

I det følgende beskriver OZ2Q sit gennem
prøvede System for kombineret Kontrol- 
lytning og BK.

Det Relæsystem, der er vist paa hosstaa- 
ende Diagram, er udarbejdet med Henblik 
paa Break-in uden Klik i Hovedtelefonen, 
kombineret med Kontrollytning paa egne 
Signaler (CW).

Der anvendes to Relæer, som arbejder i 
Takt, idet Spolerne er parallelforbundet. Re
læ A er Senderens Nøglerelæ, medens B er 
det egentlige BK-Relæ. Relæ B har tre Kon
taktsæt, nemlig to Skiftekontakter 1 og 2 
samt en Sluttekontakt 3. Kontaktparret 1-2 
skifter Hovedtelefonen over fra Modtager til 
Monitor, medens Kontakt 3 kortslutter Mod
tagerens Indgangsklemmer. Af Hensyn til 
den klikløse Omskiftning af Hovedtelefonen 
maa saavel Modtager som Monitor være for
synet med Udgangstransformator. Af samme 
Grund skal Kontaktparret 1-2 bryde For
bindelsen til Modtagerens Udgang, førend 
Kontakt 3 kortslutter Indgangen.

Relæerne A og B bør ved Nøglingen sam
arbejde paa en saadan Maade, at B trækker 
en Anelse hurtigere end A og falder noget 
langsommere fra end A. Herved opnaas, at 
alle Bilyde fra Nøglingen, saasom Klik, 
Chirp, Haler o. 1., høres i Monitoren. Det 
ønskede Sammenspil mellem Relæerne op
naas ved, at B har større Spoleselvinduktion 
end A, medens de ohmske Modstande er lige 
store. Relæ B vil herved faa lidt forsinket 
Frafald, d. v. s. at Ankerfrafaldet først sker 
et Øjeblik efter, at Strømtilførslen afbrydes.

I det foreliggende Tilfælde er B et almin
deligt Telefonrelæ af „Automatic”s Model 
29, medens A er et primitivt, hjemmelavet 
Relæ med mere aabent magnetisk Kredsløb; 
begge Relæer har Spolemodstand 100 Ohm. 
For at faa tilstrækkelig hurtig Tiltrækning 
af Relæerne er det nødvendigt at give dem 
ca. dobbelt saa stor Spolespænding som ved

mere normale Anvendelser. Relæerne træk
ker sikkert ved ca. 6 Volt, men fødes fra 
et 12 Volt Tørbatteri, der senere vil blive ud
skiftet med en Tørensretter i Graetzkobling 
i Forbindelse med en 20 Volts Vikling paa en 
Nettransformator. (Udglatning er ikke nød
vendig). Der kunde lige saa godt have været 
anvendt Relæer til en anden, lav Spolespæn
ding.

Sammenspillet mellem Relæerne indstilles 
ved Justering af Kontaktstillinger og Fjeder
spændinger paa begge Relæer. Det lykkedes 
mig efter nogle faa Forsøg at naa til en Ind
stilling, hvor de ovenfor opstillede Betingel
ser var opfyldt, samtidig med at Nøglere
læet uden Vanskelighed fulgte Nøgleskrift 
op til over 125 Tegn pr. Minut. Ved hurtig 
Nøgleskrift falder Hjælperelæet B ikke fra 
i Mellemrummene indenfor det enkelte Tele- . 
graftegn, men derimod stadig i Bogstavmel
lemrummene eller i hvert Fald i Ordmellem
rummene, hvilket giver fuldt tilfredsstil
lende BK.

Relæ B skal placeres saa tæt som muligt 
ved Modtagerens Indgangsklemmer, og som 
vist paa Digrammet skal Antenne og Jord 
føres direkte til Relæfjedrene og ikke til 
Modtageren, da Kortslutningen derved vilde 
blive mindre effektiv. Relæ A er placeret i 
Nærheden af Senderen. Af sikkerhedsmæs
sige Grunde er Relæernes Spolekredsløb tøj
ret til Jord; Nøglerelæets Kontakt er natur
ligvis højspændingsisoleret.

Det beskrevne BK-System har været i 
Drift paa min Station i flere Aar forud for 
Krigen og er nu installeret igen. Systemet 
har virket efter sin Hensigt, dog laver de to 
Relæer maaske lovlig meget akustisk Larm, 
fordi de er monteret aabent paa hver sit 
Brædt. Dette Forhold kunde selvfølgelig 
bringes i Orden uden større Vanskelighed, 
men naar man bruger Hovedtelefon, er Relæ
ernes Klapren ikke særlig generende.

Til Slut en praktisk Oplysning lidt udenfor 
Emnet: Ved Eenkanal-QSO’er maa Monito
ren ikke forstyrre Modtagelsen af Modpar
ten, og man maa derfor sørge for, at den kun 
høres ganske svagt i Modtageren. I mit Til
fælde ligger Monitoren paa 1,7 MHz Omraa- 
det; naar der arbejdes paa 3,5 MHz, høres 
Monitorens anden Harmoniske ca. S4, hvil
ket er meget passende.
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Beregning af Glødestrømskredsløb.
Af E, Langgaard, OZ8O.

De nye Medlemmer, som vil faa det største 
Udbytte af vor Hobby, er de, som kommer 
for at lære, hvordan de selv kan konstruere 
deres Apparater. For disse Amatører begynder 
vi her en Serit om Beregning af Modtagere.

Super eller Retmodtager, høj eller lav MF, 
hvor mange og hvilke Rør, der skal være i 
en Modtager, er Problemer, som altid drøftes, 
hvor Radioamatører mødes. Alle disse 
Spørgsmaal er belyst i Haandbogen og i OZ's 
Artikler, og selv ret uerfarne Amatører er 
paa dette Grundlag i Stand til at afgøre, 
hvorledes den ny Modtager i store Træk bør 
opbygges. Først naar Diagrammets Enkelt
heder skal fastlægges, dukker Vanskelighe
derne op. Lad os denne Gang til en Begyn
delse se paa, hvilke Synspunkter, der gør sig 
gældende, naar Glødestrømskredsløbet skal 
beregnes.

Batterimodtageren.
Enklest er Beregningen af Batterimodtage

ren. Der anvendes her næsten udelukkende 
direkte Opvarmning. Rørene er indrettet for 
en Glødespænding paa f. Eks. 4 Volt eller i 
mere moderne Rør 2 V eller 1,4 V. Denne 
Spænding skal overholdes temmelig nøje, da 
baade for høj og for lav Glødespænding har 
en daarlig Indflydelse paa Rørenes Egenska
ber og Levetid. Ved de nyeste Batterirør er 
der dog sørget for, at Glødetraadens Tempe
ratur holder sig inden for det tilladelige Om- 
raade, saa længe Glødespændingen ligger 
mellem de Værdier, som forekommer ved 
normal Drift. Foruden Glødespændingen op
gives som Regel ogsaa en Værdi af Gløde- 
strømmen; men denne er kun en omtrentlig 
Størrelse, som kan variere en Del ved for
skellige Rør af samme Type. En Undtagelse 
danner de nyeste Batterirør (D-Rørene), som 
ogsaa maa anvendes med samme Glødestrøm, 
d. v. s. med serieforbundne Glødetraade.

Lad os som Eksempel se paa en lille Bat
terisuper med Rørene 1R5, 1T4, 1S5 og 3Q4. 
De har alle en Glødespænding paa 1,4 V., og 
Glødestrømmen er for de tre første 50 mA 
og for de sidste 2 Gange 50 mA (3Q4 har to 
Glødetraade til hver 1,4 V. og 50 mA), altsaa 
skal der ialt bruges 250 mA. Alt efter hvad 
Modtageren skal bruges til, vil vi altsaa væl

ge et Glødebatteri paa 1,5 V. (Tomgangsspæn- 
ding) og beregnet til Belastning med 250 mA 
i flere Timer ad Gangen (Radiofonimodtag
ning) eller blot i nogle Minutter ad Gangen 
(Pejlemodtager). Paa Fig. 1 ses Glødetraads- 
kredsløbet i denne Modtager. Modstanden R 
tiener til Frembringelse af Udgangsrørets 
Gitterspænding. Dens Beregning skal vi ikke 
komme ind paa her.

Vekselstrømsapparater.
En Batterimodtager kan kun arbejde med 

Jævnstrøm paa Glødetraadene. Hvis vi for
bandt dem til en Vekselstrømskilde med den 
rigtige Spænding, vilde vi dels indføre en be
tydelig Brumspænding mellem en Del af Ka
toden og Styregitteret i de enkelte Rør, og 
dels vilde Glødetraadens Temperatur og der
med Anodestrømmen variere i Takt med Vek
selstrømmen. Da en Spænding af den Stør
relse, der normalt bruges over Glødetraaden 
i et Rør, kan fremstilles langt billigere ved 
Vekselstrøm end ved Jævnstrøm, har man ud
viklet Rør, der er egnede til Opvarmning med 
Vekselstrøm. Ogsaa disse Rørs Glødetraade 
forbindes normalt i Parallel. De kan f. Eks. 
være indrettet til 4 eller 6,3 Volt Glødespæn
ding, og Glødestrømmen ligger i Almindelig
hed mellem 0,15 og 2 Ampere. Disse Rør er 
normalt indirekte opvarmede, derfor det for
holdsvis store Strømforbrug.

Ogsaa i dette Tilfælde er Beregningen 
yderst simpel. Lad os som Eksempel betragte 
en lille Vekselstrømsmodtager med Rørene 
AF7. AF7 og B443. (Fig. 2).

Fig. 2.
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Der bruges altsaa her to indirekte opvar
mede Rør, medens Udgangsrøret er direkte 
opvarmet; dette kan tillades, naar man ved 
Midtpunktsudtaget paa Glødeviklingen sik
rer, at Vekselspændinger mellem Glødetraad 
og Gitter udbalanceres, idet den varierende 
Opvarmning af Glødetraaden i dette Tilfælde 
ikke har nogen generende Indflydelse paa 
Anodestrømmen i Udgangsrøret. Alle Rørene 
er indrettet til en Glødespænding paa 4 Volt 
og forbindes derfor i Parallel til en 4 Volts 
Vikling paa Nettransformatoren. Strømfor
bruget bliver ca. 2X0,65 A + 0,15 A= 1,45 A. 
og denne Strøm maa Transformatorens Glø- 
devikling altsaa kunne levere.

Lysnetspændingen og dermed Glødespæn- 
dingen kan let variere 10 pCt., men heldigvis 
bliver Katodetemperaturens Variation for
holdsvis lille. Naar Glødetraaden bliver varm, 
stiger dens Modstand, og dette modvirker 
Glødestrømmens Stigning. For at Gløde- 
strømmen ikke skal komme uden for det til
ladelige Omraade, naar Netspændingen svin
ger, er det imidlertid nødvendigt ret nøje at 
overholde Glødespændingen ved den nomi
nelle Netspænding. Rørfabrikanterne tillader 
højst 5 pCt. Variation, d. v. s. indtil 0,2 V. 
paa 4 V. Det vil derfor være klogt at passe 
paa, at der ikke kommer for stort Spæn
dingsfald i Ledningen fra Nettransformator 
til Rør. 0,2 V. og 1,5 A svarende til 0,13 Ohm, 
d. v. s. Modstanden i en 75 cm lang Dobbelt
ledning af 0,5 mm Kobbertraad.

Universalapparater.

I Apparater, der skal kunne anvendes paa 
Jævnstrømslysnet eller baade paa Jævn- og 
Vekselstrøm, kan man jo desværre ikke 
umiddelbart bruge en Transformator til 
Glødestrømmen. Som Regel anvender man 
ierfor Radiorør indrettet til Serieforbindelse 
af Glødetraadene. Disse Rør er altsaa kon
strueret til en bestemt Glødestrøm, medens 
Spændingen afhænger af den nødvendige 
Glødeeffekt og derfor er forskellig for de 
forskellige Rørtyper. Her i Europa brugte 
man længe Rør indrettet til 200 mA Gløde
strøm, nu bruges ofte 100 mA (U-Rørene).

Blonder MF Odg. Ensr.

Særlige Forhold.
Da den regulerende Virkning af Gløde- 

traadenes strømafhængige Modstand her 
hæmmes af, at en stor Del af den samlede 
Modstand i Kredsløbet, nemlig Formodstan
den, ikke varierer, er Lysnettets Spændings- 
variationer i dette Tilfælde særlig farlige. 
Man vil derfor ofte, især ved Præcisions- 
apparater som Frekvensmaalere o. lign., fore
trække at erstatte Modstanden R med et 
Strømregulatorrør, der indeholder en spæn- 
dingsafhængig Modstand, som kan holde 
Glødestrømmen næsten konstant, selv om 
Netspændingen varierer stærkt. Da baade 
Strømregulatoren og især Radiorørenes Glø- 
detraad kun langsomt varmes op, bliver 
Skalalamperne udsat for meget betydelige 
Overspændinger, idet Strømmen sluttes. For 
at undgaa dette, maa man derfor træffe sær
lige Forholdsregler til at beskytte Skalalam
perne. Man kan enten bruge Lamper bereg
net til en større Strøm og saa eventuelt lade 
ogsaa Apparatets Anodestrøm passere igen
nem dem, eller man kan indskyde en Urdox- 
regulator i Kredsløbet. Denne har normalt en 
meget stor Modstand; men naar den opvar
mes, f. Eks. ved at Strømmen gaar gennem 
den, falder dens Modstand til nogle faa Ohm.

Glødetraadenes Rækkefølge.
Glødetraadenes Rækkefølge i Serien er 

meget vigtig. For at undgaa at Brum og Støj

7

Da Spændingen over Modstanden er 126 
Volt, og Strømmen igennem den er 0,2 Amp., 
skal Modstanden kunne optage en Effekt paa 

W = 126 . 0,2 = 25,2 Watt.
Man vil nok staa sig ved at vælge en Mod

stand, der kan tage lidt større Belastning end 
den, den udsættes for.

Fremgangsmaaden ved Beregningen ses 
bedst af et Eksempel. (Fig. 3). Det drejer sig 
om en normal 4 Rørs Super med 200 mA 
Glødestrøm. Størrelsen af Modstanden R 
skal nu fastlægges saaledes, at Strømmen i 
Glødetraadskredsløbet bliver 200 mA, naar 
Lysnetspændingen er 220 V. Rørenes normale 
Glødespændinger er angivet paa Tegningen; 
ved at lægge alle disse Spændinger sammen 
finder vi, at det samlede nyttige Spændings
fald i Glødekredsløbet bliver

6,3 + 6,3 + 6,3 + 35 + 20 + 10 + 10 94 Volt 
Resten af Netspændingen, d. v. s.

220 — 94 = 126 V, 
skal findes over Modstanden, som altsaa ef
ter Ohms Lov bliver:



Maalinger paa Retningsantenner af Yagi-Typen.
(close spaced beams) 
Af Gerhard Hansen, OZ7G.

*

OZ7G skrev for nogen Tid siden om sil 
Arbejde med Beam-Antenner. Her gives 
Maalere?ultater for Antenner med 1. 2, 3, 
4 og 5 Elementer.

Idet jeg henviser til min Artikel i OZ. August 
1946, Side 165 p. p., vedrørende Erfarirger med en 
Yagi-Retningsantenne for 28 MHz vil jeg gerne fcr- 
tælle lidt om, hvad man kar. vente af Styrkefor- 
øgelse paa Yagiantenner med een eller flere para
sittiske Hjælpeantenner paa 28 MHz. De nedenfor 
omtalte Forsøgsresultater er baseret paa en Række 
Maalinger, som OZ7UU og jeg har foretaget paa 
min Forsøgsantennemast, hvis Konstruktion er 
nærmere beskrevet i ovennævnte Artikel, ligesom 
Forsøgsmetoden er den samme som omtalt, idet 
Maalingerne er udført med en Maaledipol i ca. 
50 m Afstand fra Forsøgsantennen.

Der er maalt paa 6 forskellige Antennetyper, 
idet der blev startet med den almindelige vandrette 
Dipol. Den blev derefter forsynet med henholdsvis 
en Reflektor og en Retningsviser, derpaa med saa-

vel er. Reflektor som en Retningsviser (svarende 
til de mest anvendte close spaced 3-element beams), 
derpaa yderligere med en Retningsviser, og til 
sidst med endnu en Retningsviser. Under Forsøgene 
blev Tilpasningen til Feederledningen, en 500 Ohm 
Dobbeltledning, varieret, indtil bedste Tilpasning 
var opnaaet. Tilpasningsleddet var i alle de nævnte 
Tiliseide Delta-Tilpasning (Y-Tilpasning), der er 
lettest at have med at gøre, og som er forholdsvis 
tabsfri. Metoden er nævnt i ovennævnte Artikel i 
OZ. Desuden blev Effekten fra Senderen naturlig
vis holdt ens for alle Maalinger, hvilket blev kon
stateret paa følgende Maade. Senderen blev ind
stillet til Frekvensen 28,3 MHz, Udgangsrørets 
(RS391) Skærmgitterspænding blev varieret, saa- 
ledes at Anodestrømsdykningen stadig blev holdt 
paa samme ret lave Værdi, naar Antennen ikke 
var tilkoblet. Derpaa kobledes Antennen til gennem 
en Link, indtil der for hvert Forsøg fremkom sam
me Anodestrøm. Tilpasningen blev udført saadan, 
at der kun fremkom en minimal Forskydning i 
Anodeafstemningen, naar Antennen trak Effekt. At

fra Lysnettet over Kapaciteter i Rørsokler 
o. lign. eller paa anden Maade overføres fra 
Glødetraadene til Apparatets øvrige Kreds
løb, maa man sørge for, at de mest følsomme 
Rør faar den mindste Spænding mellem Ka
tode og Glødetraad. Den fordelagtigste Ræk
kefølge vil som Regel være: Detektor, LF, 
Blandingsrør, MF. Udg. og Ensretter.

Ogsaa et andet Forhold spiller ind her, den 
tilladelige Spænding mellem Glødetraad og 
Katode. Denne er for de fleste Rør 100—200 
Volt Effektivspænding (Jævn- eller Veksel-), 
medens den for Ensretterrør, hvor Katoden 
jo fører 100—200 Volt Jævnspænding i For
hold til Stel, ligger paa 300—400 Volt Spids
spænding. I nogle Tilfælde kan det blive nød
vendigt at lægge Ensretterrørets Glødetraad 
nærmere ved Stel end Udgangsrørets p. Gr 
af denne ekstra Paavirkning i det først
nævnte.

I vort Eksempel er de udsatte Rør Ud- 
gangsrøret med

Vfk = 3 X 6,3 + 35 V = ca. 55 Vef,

og Ensretterrøret med

Vfk = 3 X 6,3 + 35 f 20 Vveksel + ca. 250 VJævn. 
74 Vveksel svarer til 74 V2 = ca. 100 Vspicls; 
altsaa 

Vfk = ca. 100 f ca. 250 = ca. 350 Vspias-
Dersom Apparatet bruges paa Jævnstrøm, 

bliver denne Spænding naturligvis betyde
ligt mindre.

Nu vil vel nogle af de Amatører, der er 
saa uheldige at have Jævnstrøm i Stikkon
takten, spørge, hvad de skal med et Ens
retterrør i en Jævnstrømsmodtager. De kan 
for min Skyld ogsaa godt stryge det, men 
pas paa Elektrolytterne, hvis Stikproppen en 
Dag vender galt.

Til de heldige, der har Vekselstrøm til 
Raadighed: Undgaa Universalmodtagere, en 
ren Vekselstrømsmodtager er i næsten en
hver Henseende fordelagtigere.
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Anodeafstemningen paa PA-Røret ikke forrykkes, 
naar Antennen kobles til, er forøvrigt et godt In
dicium for, at Antennetilpasningen er i Orden. 
Maalingerne er foretaget med lidt lavere Effekt 
paa Senderen end ved de Maalinger, som er refe
reret i Artiklen i August. Maaleresultaterne er an
givet i Volt HF. over Maaledioden, idet det dog 
skal bemærkes, at Omsætningen fra Milli- og Mi
kroampere er udført efter en Kurve, som er frem
kommet ved en Justering af Maaledioden med 
Jævnspænding. Den eventuelle Fejl kan imidlertid 
ikke have nogen særlig stor Værdi og er sikkert 
betydningsløs for det praktiske Resultat, da det 
drejer sig om at sammenligne Maalingerne.

De forskellige Antennetyper og Maaleresultater 
ses grafisk optegnet i Fig. 1. Straalingsdiagram- 
merne er indtegnede i polære Koordinatsystemer.

a. Dipol. Antennen var et 25 mm tykt Aluminium- 
rør, anbragt vandret og drejeligt om en lodret 
Akse. Tilpasningen (deltamatching) er angivet i 
Figuren og havde følgende Dimensioner: De to 
Traade, der danner Y’et var ligesom Feederled- 
ningen af 2 mm blank Kobbertraad. Afstanden paa 
Antennen var 120 cm, symmetrisk om Midtpunktet, 
Afstanden fra Antennen til Feederen var 140 cm. 
Antennelængden var ikke særlig kritisk. Optimum 
ligger mellem 5,5 og 4,9 m, der valgtes 4,96 m. Maa-

lingerne blev udført med 10 Graders Spring helt 
rundt (360 Grader) og viste praktisk talt ingen 
Skævhed. Nogle Resultater skal nævnes:

Tabel I. Dipol 4,96 m, Frekvens 28,3 MHz.
Grader: HF-Spænding

0 1,35
10 1,27
20 1,18
30 1,10
60 0,52
90 0,05

120 0,50
150 1,10
180 1,35

Straalingsdiagrammet ses af Fig. 1 a og viser det 
bekendte Udseende, sammensat af to sammenstø
dende omtrent cirkelformede Elipser. En fast op
hængt vandret Dipol vil derfor ikke give Straa- 
ling i alle Retninger, men har en tydelig Mini- 
mumsretning i Antennens Forlængelse. Til normalt 
Brug vil derfor en faststaaende Dipol give bedre 
Resultat i lodret Anbringelse (idet det dog er nød
vendigt, at dens Højde over Jorden er lille, for 
at faa Straalingen til at ligge fladt. Det kan anbe
fales at placere den lodrette Dipol med den neder- 
ste Ende ikke over % Bølgelængde over Jorden).
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Den vandrette Dipol giver en nogenlunde ens
artet Udstraaling inden for en Vinkel paa ca. 90 
Grader vinkelret paa Antennen. For at faa kraftig 
vandret Udstraaling skal Antennen hænge højt, 
f. Eks. mindst 1 Bølgelængde over Jorden for at 
faa gunstig Udstraaling langs Horisonten (i 1 Bølge
længdes Højde faas kraftig Udstraaling i 14 Gra
ders Højde over Horisonten, i 1% Bølgelængdes 
Højde ved 9 og 19 Grader).

b. Dipol med Reflektor, henholdsvis Retningsviser.
Antennen 4,96 m, Reflektoren 5,25 m i 1,5 m Af

stand fra Antennen, eller Retningsviseren 4,76 m 
i 1 m Afstand fra Antennen.

To-Element Retningsantenner, henholdsvis med 
Reflektor eller med Retningsviser, giver nogen 
Retningsvirkning; men Udstraalingsdiagrammet har 
meget bred Front, hvorved Retningsvirkningen ikke 
bliver mere udpræget (praktisk talt) end Halv- 
bølgeantennens, men har forbedret Udstraalings- 
styrke og ensidig Retningsvirkning. Der er ikke 
megen Forskel mellem To-Element Antennen med 
Reflektor og med Retningsviser, hvorfor det beta
ler sig at anvende Metoden med Retningsviser, 
dels paa Grund af, at denne Antenne fylder min
dre, fordi Afstanden mellem dens Rør er mindst, 
dels af andre mekaniske Hensyn. Desuden viser 
Forsøgsresultaterne en ganske lille Fordel i Styrke 
for Retningsviseren.Optimal Straaling faas med de 
viste Afstande, henholdsvis ca. 1,5 m (0,15 Bølge
længde) for Reflektoren og 1 m (0,1 Bølgelængde) 
for Retningsviseren. Nogle Maaleresultater ses af 
neden'staaende:

Tabel 2.
Dipol, 4,96 m, Frekv. 28,3 MHz, HP-Spænd. 1

m. Reflektor, 524 m m. Retningsviser, 4,76

Grader : i 1,5 m Afstand i 1,0 m Afstand
0 2,12 2,24

10 2,07 2,18
20 1,97 2,05
30 1,68 1,70
60 0,98 0,86
90 0,05 0,05

120 0,15 0,15
150 0,68 0,55
180 0,85 0,70

Straalediagrammernes Udseende fremgaar af Fig. 
1 b, hvor den fuldt optrukne Kurve viser Resultatet 
for Dipol med Reflektor, den punkterede Kurve 
Resultatet for Dipol med Retningsviser. Kurverne 
viser Udseendet af de to Straalingsdiagrammer, 
naar størst Forstærkning i Udstraalingsretningen er 
opnaaet. Bagstraalingen er ret stor og kan for
mindskes til mere end Halvdelen, naar Reflektoren 
gøres lidt længere, eller naar Retningsviseren for

kortes (ca. 5 cm for hver), men det gaar lidt ud 
over den maksimale Fremadstraaling (10—15 pCt.). 
Samtidig bliver Straalingen lidt større i Sideret
ningen. To-Element beam’en er en god all round 
Antenne, den fylder ikke meget. Deltatilpasning 
1,45 m, Afstand til Feederne 1,40 m.

c. Dipol med Reflektor og Retningsviser, close 
spaced. Antennen er 4,96 m, Reflektoren er 5,24 m 
i 1,5 m Afstand, og Retningsviseren er 4,78 m i 1 m 
Afstand. Deltatilpasningen er 1,55 m, Afstand til 
Feederne 1,40 m.

Denne Antenneform er den mest anvendte Ret
ningsantenne for 28 MHz. „Tre element rotatable 
beam” har alle Senderamatører paa 10 Meter hørt 
omtale. Antennen giver et betydeligt større „gain“ 
end de foran omtalte Antenner og et betydeligt 
bedre Forhold mellem Front- og Bagstraaling. 
Straalingsdiagrammet er forholdsvis bredt, saale- 
des at der inden for en Vinkel paa ca. 70 Grader 
vinkelret paa Antennen er en god Signalstyrke. Der 
er kun angivet Resultat for „close spacing”, d. v. s. 
tæt Beliggenhed af henholdsvis Reflektor og Ret
ningsviser. Ved Forsøgene har det vist sig, at Re
flektorbeliggenheden i ca. 1,5 m Afstand giver op
timal Udstraaling, medens den her anvendte tætte 
Beliggenhed af Retningsviseren, ca. 1 m, er lidt 
for tæt (selvom der mange Steder i Litteratur ang. 
Retningsantenner er angivet 0,1 Gange Bølgelæng
den som Optimum). Optimum ligger mellem 1,5 
og 2,5 m og er meget uskarpt. Naar der alligevel 
er maalt paa den saakaldte „close spaced beam” 
skyldes det, at vi var interesseret i Sammenligning 
med de andre maalte Antennetyper. Nogle Maaler- 
resultater ses af nedenstaaende:

Tabel 3.
Dipol, 4.96 m, Reflektor 5,24 m i 1,5 m Afstand.

Retningsviser 4,78 i 1 m Afstand. Frekvens 28,3 MHz.
Grader. HF. Spæn dir

0 3,38
10 3,30
20 2,90
30 2,42
60 0,72
90 0,05

120 0,10
150 0.40
180 0,56

Ogsaa paa denne Antenne kan Diskriminationen, 
Forholdet mellem Front- og Bagstraalingen, forbed
res indtil 50 pCt. ved at gøre Reflektoren ca. 5 cm 
længere og Retningsviseren ca. 5 cm kortere, men 
det gaar ca. 15 pCt. ud over Frontstraalingen, sam
tidig med at Straalingsdiagrammet bliver lidt bre
dere. Forbedringen er dog saa betydelig, at den kan 
betale sig, naar man bor i et Omraade med Auto
mobilstøj, f. Eks. fra nordlig Retning, idet man saa
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faar bedre Signal/Støj-Forhold i Øst-Syd-Vest, hvor 
de mest interessante DX-Stationer for 28 MHz 
ligger.

d. Dipol med Reflektor og 2 Retningsvisere. An
tennen 4,96 m, Reflektoren 5,25 i 1,5 m Afstand, 
l’Retningsviser 4,82 m i 1,2 m Afstand, 2’Retnings- 
viser 4,72 m i yderligere 1,3 m Afstand. Denne An
tenne benyttes for Øjeblikket paa OZ7G’s Station, 
og er en virkelig god Antennetype. Mange Ameri
kanere er i den sidste Tid gaaet over til at bruge 

„4-element beams“. Som vist er Antennen ikke „close 
spaced”, men har de gunstigste Afstande indenfor
i Meters Afstand. Antennen vil utvivlsomt blive 
endnu bedre med lidt større Retningsviser-Afstande, 
medens Reflektoren stadig ligger paa Optimum. 
Deltatilpasningen er 1,60 m bred og har 1,4 m Af
stand fra Feederne.

Straalingsdiagrammet ses af Fig. 1, d. Udstraalin- 
gen er en Del kraftigere end for 3-element-beam’en, 
og giver mere udtalt Retningsvirkning og bedre 
Forhold mellem Front- og Bagstraalingen. Nogle 
Maaleresultater ses nedenfor:

Tabel 4.
Dipol med Reflektor og 2 Retningsvisere.

Maal som ovenfor.
Grader. HF. Spænding i Volt.

0 4.04
10 3,82
20 3.17
30 2,11
60 0,33
90 0.05

120 0,08
150 0,29
180 0,39

Indenfor 40 Grader vinkelret paa Antennen giver 
denne Antennetype god Udstraaling, men Straa- 
angsdiagrammets ringe Bredde gør det nødvendigt 
at dreje Antennen ret nøjagtigt i Retning af den 
Station, der skal arbejdes med. Forholdet mellem 
Front og Bagstraaling kan forbedres noget ved 
•Justering af Reflektorlængden, der gøres lidt læn
gere, og ved at gøre den inderste Retningsviser lidt 
kortere. Men det gaar ud over Effekten.

e. Dipol med Reflektor plus tre Retningsvisere. 
Dipolen 4,96 m, Reflektoren 5,25 m i 1,5 m Afstand, 

inderste Retningsviser 4,80 m i 1 m Afstand; mel
lemste Retningsviser 4,75 m i yderligere 0,8 m Af
stand; yderste Retningsviser 4,70 m i yderligere 0,7 
m Afstand. Deltamatch 1,65 m Bredde og 1,4 m 
Højde over Feederne. Frekvens 28,3 MHz.

Maaleresultaterne svarer omtrentlig til de, der er 
offentliggjort i OZ, August 1946. Disse Maalinger 
blev foretaget i Juni i en tør Periode, medens de 
nuværende er maalt i Oktober, hvor Jordfugtighe-

den og Træværks Fugtighed er større. Heraf for
mentlig den lille Variation. Det vil ses, at der ikke 
vindes meget ved at anvende 5 Antennerør i Stedet 
for 4. Straalingsdiagrammet bliver en lille Smule 
mere langstrakt, men Forskellen i maksimal Straa- 
ling er meget lille. Utvivlsomt vilde Antennen blive 
bedre, saafremt Afstandene mellem Retningsviserne 
var en hel Del større, men Antennen bliver i det 
Tilfælde et Monstrum, som er vanskeligt at haand- 
tere. Maalingerne gav følgende Resultater:

Tabel 5.
Dipol med 1 Reflektor og 3 Retningsvisere.

Maal som ovenfor.
Grader. HF. Spænding i Volt.

0 4,24
10 4,0
20 3,15
30 1,75
60 0,21
90 0.05

120 0,08
150 0.22
180 0,32

Antennen med ialt 5 Elementer giver et lidt 
bedre Forhold mellem Front- og Bagstraalingen 
end med 4 Elementer, men Forskellen er ringe.

Sammenfatning. Effektforøgelse i db.
I Litteraturen opgives ofte, at Yagiantenner med

2 Elementer giver 4—5 db mere end en Halvbølge- 
antenne, at „3-element close spaced beams” giver 
6—-7 db mere, og at „4-element beams” giver 7—9 db 
mere end Dipolen. Ud fra Maalingerne kan findes, 
at de opnaaede E f f e k t f o r ø g e l s e r  i de oven
for maalte Antennetyper i db bliver:

db over Dipol:
For Dipol med Reflektor ..................................................  3,9 db
For Dipol med Retningsviser ........................................... 4,4 db
For Dipol med Reflektor + Retningsviser .. 7,9 db 
For Dipol med Reflektor + 2 Retningsvisere 9,5 db 
For Dipol med Reflektor + 3 Retningsvisere 9,9 db

De maalte Værdier passer ganske godt med de 
oven for opgivne Resultater, som sikkert er frem- 
gaaet fortrinsvis af praktiske Resultater ved Sen
ding og Modtagning over lange Distancer. I The 
Radio Handbook, 1946, staar der dog for „3-element 
close spaced beams“ opgivet, at de teoretisk skal 
kunne komme op paa 8 db over Dipolen, men at de 
ofte i Praksis viser sig at give 10 db over en Di
pols Udstraaling, naar begge er anbragt horisontalt 
i samme Højde (paa 28 og 14 MHz).

Til almindeligt Brug kan anbefales Antenner med
3 Elementer, enten „close spaced“ eller — saafremt
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Forudsigelse af Frekvenser for Kortbølgeforbindelser.
Af H. C. Jørgensen, OZ7N.

Under Krigen er man naaet saa vidt med 
Studiet af Radiobølgernes Udbredelsesfor
hold, at man 3. Maaneder i Forvejen med 
ret stor Sikkerhed kan forudsige, hvilke 
Frekvenser man bør anvende ved Forbin
delse mellem to bestemte Punkter af Jord
overfladen paa et bestemt Tidspunkt. OZ7N 
fortæller her om det teoretiske Grundlag 
for disse Forudsigelser.

Det er almindelig kendt, at Kortbølgeforbindelser 
over større Afstande kommer i Stand derved, at 
Radiobølgerne reflekteres fra Luftlag, som befinder 
sig over den egentlige Atmosfære. Disse højere 
liggende Luftlag benævnes Ionosfæren, og denne 
bestaar ligesom Atmosfæren af en Blanding af 
Luftarterne Kvælstof og Ilt.

Under Indflydelse af Solbestraalingen fremkaldes 
i Ionosfærens Luftlag en Ionisationsproces, idet de 
ultraviolette Straaler spalter Kvælstof- og Iltmole
kylerne, hvorved der dannes frie Elektroner samt 
positive opladende Molekyler, som benævnes Ioner. 
Naar et Luftlag befinder sig i denne Tilstand, er

*
det ioniseret, og det er da i Stand til at afbøje og 
reflektere korte Radiobølger, som rammer det. De 
frie Elektroner vil dog søge atter at knyttes til et 
Molekyle, som har mistet en Elektron, men paa 
Grund af den ringe Tæthed i Ionosfæren vil Chan
cen for at finde et saadant Molekyle være langt 
ringere her end ved Jordoverfladen, og saafremt 
Molekylerne stadig bombarderes med ultraviolet 
Lys, vil der dannes flere frie Elektroner, end der 
gaar tabt, og Ionisationsgraden vil forøges. De 
ioniserede Lag vil derfor være tættest om Dagen, 
hvor Solen skinner, medens Ionisationsgraden vil 
aftage om Natten.

Naar de ultraviolette Straaler fra Solen bevæger 
sig mod Jorden, vil Antallet af de frembragte 
frie Elektroner først forøges, da Luftlagets Tæthed 
er voksende, men efterhaanden mister Straalerne 
deres Energi, og Luftlagets Ionisationsgrad vil igen 
aftage. Der er derfor ikke samme Elektrontæthed 
tværs gennem en ioniseret Lag, men Antallet af 
frie Elektroner er størst i Midten af Laget og af
tager mod Enderne.

Da, som nævnt, Ionosfæren bestaar af flere Luft

man ønsker at eksperimentere og eventuelt vil op- 
naa lidt bedre Udstraaling — med lidt større Af
stand mellem Antenne og Retnings viser. Ønsker! 
endnu lidt større Udstraaling og lidt bedre For
hold mellem Front- og Bagstraaling, benyttes An

tenner med 4 Elementer. Antenner med 5 og flere 
Elementer er rigelig skarpe i Udstraalingen.

De maalte Antennetyper er alle byggede af Alu- 
miniumsrør, 25 mm Diameter. Almindelige Staalrør 
kan ogsaa benyttes, og disse Rør kan svejses sam
men (eller loddes sammen, Skrueforbindelser kan 
ikke anbefales). Vandrør eller almindelige „elek
triske“ Staalrør kan benyttes. En Opstilling paa 
drejelig Mast ses af Fig. 2. Der er anvendt Delta- 
matching som angivet i Artiklen i OZ’s August- 
nummer. Sammen med OZ6AA har jeg maalt paa 
600’s Antenne (i Langerød ved Fredensborg). An
tennen er en Treelementer af svejsede Jernrør, og 
Diagrammet svarer til Fig. 1, C. Matchingen er her 
en enkel Form for T-Tilpasning, idet der fra de 
yderste Ender af Antenne-Røret gar ca. 2 mm 
tykke Kobbertraade ind til et 70 Ohms Koaksial- 
kabel, der føres til en Linkspole til Senderens Ano
despole. Antennen kan drejes med Elektromotor 
fra Senderlokalet. En tilsvarende Antenne har 
OZ1WP i Meløse, som har gode Resultater med 
den. Staalrørsforbindelsen mellem de 3 Antenne
elementers Midtpunkter influerer overhovedet ikke 
paa Straalingen fra Antennen.
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arter, vil der dannes flere ioniserede Lag, de saa- 
kaldte E- og F-Lag. F-Laget, som væsentligst er 
opbygget af Kvælstofmolekyler, fremtræder om 
Dagen ikke som eet men som to Lag, der benævnes 
F - og F--Lagene. Ligeledes optræder hyppigt 
under E-Laget, der bestaar af ioniserede Iltmole
kyler, et stærkt ioniseret Lag, som kaldes det spo-

Fig. 1. De ioniserede Lags Højde over Jord
overfladen.

radiske E-Lag (Es-Laget). Fig. 1 viser Strukturen 
af Ionosfæren paa en Sommerdag med angiven 
Højde over Jordoverfladen for de forskellige Lag.

For en given Ionisationsgrad bliver Afbøjningen 
(Refraktionen) af en Radiobølge formindsket, naar 
Frekvensen forøges, og ved en tiistækkelig høj Fre
kvens er Refraktionen for ringe til, at Bølgen kan 
reflekteres tilbage til Jorden. Vokser Ionisationsgra- 
den, bliver Refraktionen større, og den Grænsefre
kvens, hvorved Bølgerne netop kan reflekteres til
bage til Jorden, forøges.

Naar Frekvensen er tilstrækkelig lav, vil en Bølge, 
som sendes lodret op imod Ionosfæren, blive af
bøjet saa meget, at den igen vender tilbage til Sen
destedet. For en givet Tilstand af Ionosfæren, kal
des den højeste Frekvens, ved hvilken en saadan 
Reflektion kan opnaas, for den kritiske Frekvens, 
og den kan tjene som et Maal for Lagets Ionisati
onsgrad og tillige benyttes til Bestemmelse af 
Lagets Højde over Jordoverfladen, idet man maaler 
Transmissionstiden for Bølgen. Naar en Bølge ram
mer et ioniseret Lag, nedsættes dens Transmissions
hastighed efterhaanden, som den trænger ind i 
Laget og gradvis afbøjes i dette, men da der regnes 
med konstant Bølgehastighed for hele Transmis
sionsvejen, bliver den herved bestemte Højde noget

større end den virkelige. Den kritiske Frekvens 
er en velbestemt Størrelse til Angivelse af Trans- 
missionsbetingelserne, men den er ikke den højeste 
Frekvens, der kan benyttes til Etablering af en 
Kortbølgeforbindelse, idet Bølger af højere Fre
kvens, som rammer Ionosfæren under en Vinkel, 
der er mindre end 90°, vil blive refrakteret til
strækkeligt til, at de kan vende tilbage til Jorden. 
Maksimumsfrekvensen for Bølger, som udstraales 
saa horisontalt som muligt, er ca. tre Gange den 
kritiske Frekvens.

Da Lagenes Ionisationsgrad afhænger af den 
ultraviolette Bestraaling, vil de ionosfæriske For
hold følge Ændringer i Solintensiteten. Foruden den 
daglige Variation er der sæsonbestemte Forandrin
ger, som eksempelvis resulterer i højere kritiske 
Frekvenser for E-Laget om Sommeren end om 
Vinteren. De kritiske Frekvenser for F2-Laget er 
derimod noget større om Vinteren end om Som
meren.

Styrken af den ultraviolette Bestraaling og der
med Ionosfærens Tilstand er afhængig af Antallet 
af Solpletter, som varierer i en 11-aarig Periode, 
og de forskellige Lags Ionisationsgrad følger denne 
Periode. Som det maatte forventes, følger den kri
tiske Frekvens denne Variation, og for en given 
Kortbølgeforbindelse maa man i Perioder med vok
sende Solpletantal anvende stigende Arbejdsfre- 
kvenser. Det sidste Solpletmaksimum var i Aaret 
1937, og det næste Maksimum kan forventes i 1948- 
49. Paa Figur 2 er angivet Antallet af Solpletter 
for de senere Aar, og selv om der er maanedlige 
Variationer i Solpletantallet, ses det dog tydeligt, 
at vi bevæger os mod Maksimum.

Allerede før Krigen havde man et godt Kendskab 
til de ionosfæriske Forhold, ligesom der var fore
taget mange Bestemmelser af de kritiske Frekven
ser, men Erfaringsmaterialet var dog for ringe til, 
at der kunde skabes paalidelige Forudsigelser for 
Arbejdsfrekvenser til Kortbølgeforbindelser. Under 
Krigen, hvor det var af største Betydning at have 
sikre Forbindelser, blev Arbejdet taget op med for-

Fig. 2.
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Fig. 3.
nyet Kraft, og Antallet af Observationsstationer, 
som i 1939 var nogle faa Stykker, er nu vokset til 
op mod 3 Snese, fordelt over hele Jorden. Allerede 
i Krigens sidste Aar havde man et saa stort Obser
vationsmateriale, at man kunde udsende Frekvens
blade, af hvilke der nogle Maaneder i Forvejen 
kunde bestemmes de sandsynlige gunstigste Ar- 
bejdsfrekvenser for forskellige Kortbølgeforbindel
ser. Disse Frekvenskurveblade, der oprindelig var 
bestemt for militært Brug, er fra Oktober 1946 
blevet frigivet og udsendes under Navnet „Basic 
Radio Propagation Prédictions“ af National Bureau 
of Standards, Washington.

Frekvenskurvebladene, som minder om Vejrkort, 
giver Mulighed for at bestemme indtil 3 Maaneder 
forud de Frekvenser, der paa Døgnets forskellige 
Timer skal anvendes ved en Kortbølgeforbindelse 
for at sikre bedst mulig Transmission, og de er ud
arbejdet paa Basis af det Observationsmateriale, 
man fra tidligere Aar indsamlet paa de forskellige 
Observationsstationer, idet der er foretaget de 
Korrektioner, som kan forudsiges ved Undersøgelse 
af Forløbet af Solpletperioden og Solens aarstidsbe- 
stemte Op- og Nedgang. Da man ikke til Arbejds- 
brug er interesseret i de kritiske Frekvenser, men 
derimod i de højeste Frekvenser, som sikrer For
bindelsen mellem to givne Punkter paa Jordkloden, 
er det Kurver for Maksimumsfrekvenserne, der for

hver Time af Døgnet er vist paa Frekvenskurve
bladene.

Ved Bestemmelse af Arbejdsfrekvenser skelnes 
der mellem Forbindelser, hvor Afstanden mellem 
de to Transmissionssteder er over 4000 km, og 
Forbindelser over kortere Afstande, idet 4000 km 
har vist sig at danne Grænsen for Forbindelser, der 
kan opnaas ved en enkel Reflektion fra F„-Laget, 
En Transmission over store Afstande kan derfor 
kun etableres, naar der finder gentagne Reflektioner 
Sted mellem Jorden og Ionosfærens F2-Lag.

Som omtalt ovenfor, veksler F„Lagets Ionisations- 
grad ikke blot med Aarstiderne og Døgnets Timer 
men er desuden afhængig af Reflektionsstedets geo
grafiske Beliggenhed, saavel af Breddegraden, hvil
ket man umiddelbart maatte forvente, som af 
Længdegraden, hvorfor det har været nødvendigt 
at opdele Jorden i tre Zoner (Længdegradsindde- 
ling) og udarbejde Kurver for Maksimumsfrekven
serne for hver af disse Zoner. Fig. 3 viser et Fre- 
kvenskurveblad for den vestlige Zone, W-Zonen, af 
Fo-Lagets Maksimumsfrekvenser for Februar 1947.

Skal man bestemme Arbejdsfrekvenserne for en 
Langdistanceforbindelse f. Eks. fra København til 
Chicago, gaas der frem paa den Maade, at man 
først paa et Kort tegner Transmissionsvejen som 
Del af en Storcirkel, som det er angivet paa Fig. 4. 
Dernæst afsættes de to „fjernest beliggende“ første
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Reflektionspunkter A og B, der befinder sig i 2000 
km Afstand fra Transmissionsstederne T og T., 
og det er nu Ionisationsgraden eller Maksimums- 
frekvenserne for A og B, som bliver bestemmende 
for Transmissionsvejens Arbejdsfrekvenser.

Ved at afsætte A og B paa Transparentpapir og 
forskyde dette over Frekvenskurvebladet Fig. 3 kan 
man for alle Døgnets Timer bestemme den sand
synlige Maksimumsfrekvens for Punktet B. Paa Til
svarende Maade finder man Maksimumsfrekvens en 
for Punktet A, idet man dog hertil ikke kan an
vende Fig. 3, men maa have det tilsvarende Fre- 
kvenskurveblad for Zone I, i hvilken A befinder 
sig. Den laveste af de for A og B bestemte Fre
kvenser for hver af Døgnets Timer vælges til 
Transmissionsvejens Maksimumsfrekvens, og paa 
Fig. 5 er for ovennævnte Transmissionsvej vist 
stiplet den højeste Frekvens (Maksimumsfrekven- 
sen), der kan anvendes paa Døgnets forskellige 
Timer.

Som det fremgaar af Fig. 2, er Solpletantallet og 
dermed F„-Lagets Ionisationsgrad noget varierende 
i Løbet af en Maaned, og man kan derfor ikke paa 
samme Tidspunkt af Dagen forvente at opnaa sam
me Maksimumsfrekvens indenfor en Maaned. Der 
er paa Fig. 5 tegnet en fuldt optrukket Kurve, som

angiver den Frekvens, der maa forventes at være 
gunstigst (den optimale Arbejdsfrekvens). Værdien 
for denne Frekvens kan man i Reglen anslaa til at 
ligge 15 pCt. lavere end Værdien for Maksimums- 
frekvensen. Den bedste Forbindelse kan paaregnes, 
naar der arbejdes saa nær den optimale Arbejds
frekvens som muligt, men man kan i kortere Tids
rum arbejde med en Frekvens, der er højere end 
den gunstigste, naar blot Kurven for Maksimums- 
frekvensen ikke overskrides. Hvilke Frekvenser en 
Kortbølgeamatør skulde vælge for at opretholde en 
Døgnforbindelse med Chicago, ses af den trappe
trinformede Kurve paa Fig. 5.

Selv om det ved Forbindelser over større Af
stande væsentligst bliver Reflektionspunkterne A’s 
og B’s Ionisationsgrad, som bliver bestemmende for 
Forbindelsens Godhed, saa udbreder Radiobølgerne 
sig fra Sende- til Modtagerstedet ad mange Veje, 
og der maa derfor ogsaa tages Hensyn til Reflek- 
tioner fra de andre ioniserede Lag. F - og E-Lagets 
Ionisationsgrad følges saa nogenlunde ad, og det 
har vist sig tilstrækkeligt at nøjes med at udarbejde 
Frekvenskurver for E-Laget. Saafremt dette Lag er 
saa kraftigt ioniseret, at det opviser højere kritisk 
Frekvens end F2-Laget, vil det overtage Reflektio- 
nen af Radiobølgerne, men da det ligger lavere
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end F„-Laget, vil dets „fjernest beliggende“ første 
Reflektionspunkter ligge væsentligt nærmere Trans
missionsstederne end A og B. E-Lagets Reflektions
punkter er paa Fig. 3 angivet ved A’ og B’, som 
ligger i en Afstand af 1000 km fra Punkterne T og 
T . Da E-Lagets Tilstedeværelse udelukkende skyl
des Solbestraalingen i Løbet af Døgnet, er Ionisa- 
tionsgraden i Reflektionspunkterne uafhængig af 
disse Punkters geografiske Beliggenhed, og man kan 
nøjes med at opgive et enkelt Frekvenskurveblad 
for E-Laget. Under Udarbejdelsen af den optimale 
Arbejdsfrekvens for Strækningen København-Chi- 
cago viste det sig, at E-Lagets Maksimumsfrekvens 
var lavere end Fo-Lagets for enhver af Døgnets 
Timer, hvorfor Reflektioner fra E-Laget ikke faar 
nogen Betydning i dette Tilfælde.

Ved Forbindelser over Afstande, som er mindre 
end 4000 km, regnes der kun med eet Reflektions- 
punkt, nemlig Midtpunktet mellem de to Trans- 
missionssteder. Maksimumsfrekvensen i dette Punkt 
bestemmes derved, at man benytter dels Frekvens- 
kurvebladet Fig. 3 (hvis Midtpunktet falder inden
for W-Zonen) og dels et Frekvenskurveblad, som 
viser Kurver fra den kritiske Frekvens i Reflek- 
tionspunktet (altsaa højeste reflekterbare Frekvens 
ved lodret Udstraaling). De af disse Kurveblade 
bestemte Frekvensværdier samt Afstanden mellem 
Transmissionsstederne benyttes til Bestemmelse af 
Transmissionsvejens Maksimumsfrekvens. Endvi
dere tages som ovenfor Hensyn til Reflektion fra 
E-Laget (og fra F1Laget).

-Frekvenskurvebladene kan anvendes til Forudbe-

-------Max. Frekv. ----------- Opt Arbejdsfrekv

Fig. 5.
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Fig. 6.
stemmelse af den optimale Arbejdsfrekvens for selv 
korte Transmissionsveje, og paa Fig. 6 er angivet 
Frekvensbestemmelser for Forbindelser her i Landet 
over Afstande paa 200-250 km, altsaa fra København 
til Midtjylland. Det ses at 7 MHz-Baandet vil være 
mest velegnet om Dagen, medens 3,5 MHz-Baandet 
er bedst om Natten. Nogen Usikkerhed følger 
naturligvis med Frekvensbestemmelse for saa korte 
Afstande, men det kunde være interessant at faa 
bekræftet, at den bedste Indenlandsforbindelse op- 
naas omkring Kl. 10 og Kl. 18 ved Anvendelse af 
7 MHz-Baandet.

Det har været nævnt, at der ikke sjældent i 
E-Lagets Højde optræder et meget kraftigt ioniseret 
Lag, som benævnes Es-Laget (sporadisk E-Lag). 
Tilsyneladende er der to Former for sporadisk E- 
Lag Ionisation, og den ene optræder med en saadan 
Regelmæssighed, at der er udarbejdet Frekvens- 
kurveblade for den. Dog kan der ikke paaregnes 
stadig Tilstedeværelse af dette Lag paa hver af 
Maanedens Dage, men naar det optræder, vil det 
paa Grund af n kraftige Ionisationsgrad overtage 
næsten hele Reflektionen af Radiobølger mellem 
Transmissionsstederne, hvorved det bliver muligt 
at anvende langt højere Arbejdsfrekvenser end de 
optimale Frekvenser, der er bestemt ved Reflektio
nen fra F„-Laget. Det er dette Lag, tom er Aarsag 
til, at 60 MHz-Signaler undertiden kan opfanges 
over store Afstande. Paa Grund af Lagets ustabile 
Karakter kan der næppe regnes med mere end een 
Reflektion, som vil kunne „række“ ca. 2500 km.

Es-Laget optræder paa vore Breddegrader kun om 
Dagen, men vil, naar Transmissionsvejen passerer 
Polaregnene, kunne faa Indflydelse i Morgen- og 
Aftentimerne. Paa Fig. 5 gør Reflektion fra Es-Laget 
sig gældende mellem Kl. 8 og 12, som angivet ved 
den punkterede Kurve.

De paa Fig. 5 og 6 viste Frekvenskort kan be
nyttes til Bestemmelse af den optimale Arbejds
frekvens saavel for Eenvejs- som for Tovejsfor- 
bindelse, selv om de to Transmissionsveje ved 
Langdistanceforbindelser ikke behøver at have fæl



les Ref'lektionspunkter. Den bedste Forbindelse op- 
naas, naar der arbejdes paa den højeste Frekvens, 
hvorfor man, som det fremgaar af Fig. 5, maa for
vente at etablere den gunstigste Forbindelse med 
Chicago mellem Kl. 14,45 og 18,15 ved Anvendelse 
af 28 MHz-Baandet. Hvor lav en Frekvens, man med 
Udbytte kan benytte, er endnu ikke tilstrækkeligt 
oplyst, men det kan siges, at Arbejdsfrekvensen 
i hvert Fald ikke maa være lavere end 50 pCt. af 
Maksimumsfrekvensen.

Selv om man med nogen Sikkerhed er i Stand til 
at forudsige de optimale Arbejdsfrekvenser, maa 
man ikke glemme, at der ikke sjældent optræder 
ionosfæriske Forstyrrelser, som bevirker, at man 
i hvert Fald i Perioder er nødt til at anvende be
tydeligt lavere Frekvenser end de, der bestemmes 
ud fra Frekvenskurvebladene. OZ7N.

Forudsigelser for Januar og Februar.
Tabellerne angiver, hvornaar Maksimalfrekven

sen (MUF) er højere end det tilsvarende Baands 
laveste Frekvens. Tallene er Gennemsnitsværdier 
for den paagældende Maaned. Da Absorptionen sti-

Gennemsnit for Januar:

Ved De det?
1) Har danske Radiofonilyttere Lov til at høre paa 

Radioamatørernes Udsendelser?
2) Hvad forstaar man ved lineær Forvrængning?
3) Hvad betyder cp cp OZ?
4) Hvor mange Picofarad svarer til 100 em?
5) Hvad mener en Amatør, naar han siger QMH? 
(Svarene findes Side 21.)

OZ-Ordsprog.
En Forte-Amatørs værste Fjende er hans gamle 

Taler.
CQ skal der til, sagde OZ’eren, han sendte 50 af 

dem ud i eet.
Jeg tager Friheden, saa maa de andre tage An

svaret, sagde OZ’eren, han lagde sig udenfor 
Baandet.

ger med aftagende Frekvens, vil den største Signal
styrke normalt kunne opnaas paa det af de aaone 
Baand, der har den højeste Frekvens.

Tal i Parentes gælder i Tilfælde af sporadisk E- 
Lag. — Alle Kommentarer og Oplysninger angaaen- 
de Erfaringer med Brugen af disse Data modtages 
med Tak. OZ8O.

Rute Afstand Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MHz

Kald.sSig. Mm Grader DNT DNT DNT

W2 6 295 1500 - 1700 1300 — 2030 hele Døgnet
W6 8,5 320 23 MHz 1700 1530 — 20C0 (0330) » >3

YV 8,5 265 1230 - 1830 1000 - 2130 •>) »

CP 11 250 1130 - 1800 1030 — 2130 »

SU 3,2 144 0800 - 1430 0700 — 1830 y>

ZS 9 170 0800 - 1600 0700 — 1900 » »

VU 7 102 0800 - 1400 0530 — 1800 » »

VK6 13,5 90 24 MHz 1300 1000 — 2300 » »

J, UØ 8 40 26 MHz 0900 (0030)0630 — 1100 » »

ZL 18 48 1000 - 1300 0600 — 1600 og »
(2130) - (0400) »

ZL 22 228 22 MHz 1030 0830 — 2030 » »
TF 2,1 310 21 MHz 1300 1000 — 1800 (0000)0800 -2030(2400)

Gennemsnit for Februar:

Rute Afstand Pejling 28 MHz 14 MHz

Kald =Sig. Mm Grader DNT DNT

W2 6 295 1400 1900 1200 - 2230
W6 8,5 320 1730 1500 - 2100

og (0130)-(0600)
YV 8,5 265 1130 — 1930 1000 - 2400
CP 11 250 1130 — 1800 0830 - 2400
SU 3,2 144 0800 — 1700 0700 - 2100
ZS 9 170 0730 — 1800 0630 - 2230’*)
VU 7 102 0700 — 1530 0500 - 2000
VK6 13,5 90 27 MHz — 1200 0930 - 0100
J, UØ 8 40 0830 — 0930 (0000) 0500 - 1330
ZL 18 48 0800 — 1800 0530 - 2200
ZL 22 228 22 MHz — 1030 0830 - 2030
TF 2,1 310 23 MHz 1200 1600 0830 - 1930

*) Ofte aabent hele Døgnet.
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Amatørens mekaniske Arbejde.

OZ7EU fortsætter her med Færdiggørel

sen af Chassiset og fortæller endvidere om 
Ledningsføringen.

Naar Chassiset er boret, Huller til Rørfat
ninger etc. lavet, skal det bukkes, Det faar 
man bedst gjort paa et mekanisk Værksted 
eller hos en Blikkenslager. Naar De mærker 
op til Bukningen, saa husk paa. at der altid 
bukkes e f t e r  Stregen, man skal altsaa ved 
et almindeligt Chassis, som det vi omtalte 
sidst, have Bukkestregerne i n d v e n d i g .  I 
modsat Fald risikerer vi at faa det leveret til
bage spejlvendt, og det er jo ikke altid lige 
godt.

For at gøre Chassiset endnu mere stabilt 
end de ombukkede Kanter bevirker, vil jeg 
anbefale at lave Endestykker til det, som saa 
fastspændes indvendig. Man kan ogsaa lave 
et Par Bøjler fra For- til Bagkant, og saa- 
fremt Chassiset ikke skal monteres i Kasse 
men staa frit, kan man under disse Bøjler an
bringe fire Gummiben. Saa staar Chassiset 
godt og skraber ikke Lakken af Bordet.

Men Chassisets Overflade er ikke altid lige 
pæn og skal maaske behandles. Noget Alu
minium er kønt blankt, og det kan man fak
tisk godt lade staa in natura. Andet Alumi
nium faas med en mørk og fedtet Overflade, 
som næsten ikke er til at rense. Her kan 
Gnidning med en Tot Staaluld gøre Under
værker, og man kan saa evt. lakere bagefter 
med tynd, klar Celluloselak. Zink kan man 
ogsaa godt behandle paa denne Maade. Ved 
Brug af Staaluld: pas saa endelig paa ikke at 
komme i Nærheden af Deres permadynamiske 
Højttaler, den vil nemlig ikke lyde særlig godt 
bagefter. Jern skal man helst lade lakere 
af en Fagmand. Der findes ogsaa forskellige 
kemiske Behandlingsmaader til Metaller. De 
har før været omtalt i OZ, og jeg skal ikke 
her komme ind paa disse.

Naar nu Chassiset er helt færdigt, de for
skellige altid manglende Huller boret, kan 
man spænde Delene paa, og dernæst kommer 
saa selve Ledningstrækningen. Sørg nu ogsaa 
for at have gode Stelforbindelser de rigtige 
Steder. Ved de rigtige Steder forstaas cen
trale Punkter for de forskellige Kredse, eet 
Punkt for hver Kreds. Hertil kan bruges Lod- 
delapper, der spændes fast med 1/8 Skruer og 
Møttrikker- Men pas nu paa at faa gode For
bindelser til Chassis’et under Loddelappen, 
evt. maa Lakken skrabes lidt af. Og brug 
aldrig til . dette Formaal Skruer, der fasthol

der Rørfatninger og andre ikke metalliske 
Ting. Disse Ting vil nemlig Tid efter anden 
„sætte sig“, og Resultatet er saa svigtende 
Stelforbindelse med paafølgende Ustabilitet 
og Knas. I Særdeleshed maa man passe paa 
Stelforbindelserne paa Aluminium, her skal 
man helst bruge en Stjerneskive eller Fjeder
skive under Møttrikken for at være helt sik
ker. Selv om Overfladen tilsyneladende er 
pæn blank, kan den nemlig godt svigte for 
Højfrekvens.

Ledningerne lægges gerne paa den Maade, 
at evt. Ledninger, der skal gaa i Skaermflex, 
lægges i Bunden. Naar alle disse er lagt, lod
der man Stelledninger paa dem, men pas her 
paa ikke at varme Flexet for meget op, det 
taaler det ikke, og der kan nemt blive Kort
slutning til Ledningen. Dernæst lægger man 
Glødestrømmen, Anodestrømmen og diverse 
andre Ledninger fra en Ende af, følg med paa 
Diagrammet og kryds de Ledninger af, der er 
lagt. Saa behøver De ikke bagefter at staa paa 
Hovedet i Apparatet, naar det ikke virker. Til 
Slut lægges diverse Blokke og Modstande i. 
Blokkondensatorerne er mærket med - eller 
en Ring i den ene Ende, det betyder, at den 
udvendige Folioende er tilsluttet her, og den
ne Ende skal til Stel for de Blokkes Vedkom
mende, der skal stelforbindes. Man ser ofte 
Blokke og Modstande anbragt paa Paneler 
Side om Side. Det ser ogsaa pænt og ordent
ligt ud, og er ogsaa udmærket, saafremt An
bringelsen er sket med Omhu og Omtanke. 
Gitterblokke og Gittermodstande skal man 
aldrig anbringe paa disse Paneler, men Kato
demodstande, Skærmgittermodstande og Fil
termodstande kan man udmærket anbringe 
herpaa. Katode- og Skærmgitterblokke skal 
helst anbringes direkte paa de paagældende 
Punkter, og ligeledes Afblokninger for HF- 
Kredsløb.

Lodningerne maa foretages med Omhu. 
Sørg altid for at Loddespidsen er godt for
tinnet. Det gøres ved at stryge den varme 
Kolbe med en Fil og saa holde Tinnet med 
Loddemiddel hen paa den, inden den igen 
anløber. Hold saa Tinnet og Loddespidsen paa 
Loddestedet og tag først Loddekolben derfra, 
naar Tinnet er flydt helt ud. Lodningerne 
skal være med en pæn, glat Overflade, ellers 
er de „kolde“, og man kan ikke være sikker 
paa god Forbindelse. Hvis De undtagelsesvis 
bruger Loddefedt, saa brug saa lidt som mu
ligt. Selv om Fedtet er garanteret syrefrit, 
kan der godt være andre Stoffer i det, som 
giver Anledning til Ødelæggelse af Lednin
ger, særlig hvis det drejer sig om tynde Spo- 
letraade.
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5AB 3FM 2AV 2KG 3TM            7MP 7PH

Nytaarsstævnet i Odense.
Mere end to Hundrede Amatører mødtes Søndag 

den 5. Januar til det traditionelle Nytaarsstævne 
i Odense, der iik det sædvanlige fornøjelige Forløb. 
Om Formiddagen var der Trængsel om de udstillede 
Genstande, der alle var amatørbyggede. Forman
den for Odense-Afd., OZ2KG, og OZ2R uddelte 
Præmierne for de udstillede Ting, og det vakte 
almindeligt Bifald, da OZ2ED fik overrakt et stort 
Sølvfad som 1. Præmie for en ualmindelig nydelig 
Sender. OZ7HL, der bl. a. havde udstillet en fin 
Kondensatormikrofon, fik 2. Præmien, og OZ5Y fik 
3. Præmien for en meget smuk Montering af en 
Sender. Desuden uddeltes Præmierne for EDR’s 
Juletest. 1. Præmien gik til OZ2XL, 2. Pr. til OZ1W 
og 3. Pr. til OZ5Y.

Forinden OZ7T begyndte paa sit Foredrag, var der 
nogle Minutters. Diskussion om forskellige Emner, 
som interesserede Amatørerne. Der blev fra flere 
Sider fremsat Krav om en Udvidelse af Amatører
nes Frekvenser, saa vi kom paa Linie med Tiden 
fra før Krigen. Formanden svarede de forskellige 
og oplyste, at Bestyrelsen arbejder paa at faa 80 m 
Baandet opdelt i et Fone- og et CW-Baand, 40 m 
Baandet udvidet og 20 m Baandet taget op til 
Drøftelse med IARU. — Formanden oplyste, at 
EDR i første Omgang har tabt Sagen om de depo
nerede Sendere, men at Sagen vil blive indbragt 
for Landsretten. Bestyrelsen lover at gøre sit yder
ste for at følge Sagen til Bunds. — 8T gjorde 
opmærksom paa Licensbestemmelserne, der bl. a. 
siger, at den tilladte Effekt nøje maa overholdes. 
Endnu flere Deltagere havde Ordet, og derefter 
holdt OZ7T et meget interessant og lærerigt Fore
drag om Stationsbetjening, ledsaget af en Del Opta
gelser paa Grammofonplader af forskellige kendte 
Amatørers QSO. Flere af Pladerne vakte stor Mun
terhed, og der er ikke Tvivl om, at 7Ts Foredrag 
har givet mange gode Tips til baade Fone- og 
CW-Amatører. Det vil sikkert i Fremtiden kunne 
høres — ikke mindst paa 80 m.

Efter en Spisepause samledes Amatørerne igen 
om Aftenen til en hyggelig Komsammen — OZ1W 
havde arrangeret en fornøjelig Hvem-ved-hvad 
Konkurrence mellem København og Provinsen.

Efter at denne var afviklet, samledes man i Smaa- 
klynger til Samtaler og Diskussion om de specielle 
Problemer, der optager Kortbølgeamatørerne.

Man skiltes i Bevidstheden om at have tilbragt 
en god Dag mellem Kammerater, og Stævnets 
Arrangører med 2KG, 2R og 1W i Spidsen kunde 
med Stolthed-konstatere Sukces’en, da de til hver 
enkelt Deltager i Nytaarsstævnet overrakte et 
smukt QSL-Kort med Tak for personlig QSO.

Generalforsamlingen den 5. Januar
Formanden, OZ8T, bød den store Forsamling vel

kommen, og efter at OZ7WJ var valgt til Dirigent, 
redegjorde 8T for Forslaget om Kontingentfor
højelsen samt de øvrige Paragrafer, der var til For
handling.

Før Afstemningen indledtes Diskussion af 5G, der 
anbefalede Kontingentforhøjelsen. 7HL henviste til 
Bestemmelsen om nyt Indskud for slettede Medlem
mer og anbefalede Medlemmerne at indløse Kasse
rerens Opkrævninger paa Kontingent rettidig. Kas
sereren, OZ3FL, gav forskellige Oplysninger om 
alle de mange — i sidste Kvartal mere end 200 
— Opkrævninger, der var kommet uindløst tilbage. 
Vilde godkende, at den 2. i Kvartalets første Maa- 
ned blev regnet for rettidig Indbetalingsdag. 2KG 
ønskede Oplysninger om Bestyrelsens Frikontingent 
og henstillede, at Bestyrelsesmøderne for Fremtiden 
holdtes i København.

Formanden takkede for Forslagenes velvillige 
Modtagelse og oplyste til 2KG, at Frikontingent ikke 
var vedtaget af den siddende Bestyrelse.

Der var ikke andre, der ønskede Ordet, og Diri
genten satte derfor § 6 under Afstemning. Denne 
vedtoges eenstemmigt, og Resultatet hilstes med 
Bifald. Paa samme Maade gik det med de øvrige 
Paragrafer, idet § 13, 14 og 15 ligeledes vedtoges 
eenstemmigt.

Til Slut ¡havde Formanden Ordet for nogle korte 
Bemærkninger, og Dirigenten sluttede derefter 
Generalforsamlingen med en Tak for den gode og 
saglige Maade, hvorpaa Dagsordenen var blevet 
afviklet. Med et Leve for EDR blev der sat Punk
tum for den ekstraordinære Generalforsamling, der 
var overstaaet paa mindre en tre Kvarter.

3HR 5Y 2ED 8T 7YL 7V 7 HL 3H
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3M. 7EV. 2R 1W       7HL 5AC

OZ2ED med 1. Præmien for sin flotte Sender. 

Alle Fotos fra Nytaarsstævnet er af OZ5BW.

Tips.
Naar man til Senderen vil bruge Schouboes Spole

form 6121 og stiller det Krav. at Spolerne skal være 
udskiftelige, bruger man gerne at paasætte en Lam
pesokkel som Stikben. Hvis man ærgrer sig over, 
at man bruger en tabsfri Form, men med mindre 
tabsfri Udførelse af Tilledningerne til Spolen, kan 
man i Stedet for en Lampesokkel tage en Stand-off 
og skrue fast paa Spoleformen. Fastgørelsen kan ske 
ved Hjælp af en Kobber- eller Messingbolt med 
Møtrik (ikke Jern). Man kan saa anbringe Stikben 
i Stand-off’ens Fastgørelseshuller. Hvis man ønsker 
3 Stikben. kan man bruge Stikbenet fra et gammelt 
Vinkelstik og lodde paa Samlingsbolten Afstanden 
mellem Fastgøringshulleme passer desværre ikke 
i et Trolitulpanel, men man kan saa bruge 2 Stk. 
ved Siden af hinanden. Ved dette har man opnaaet 
at faa en Spoleform. der er udskiftelig, og hvortil 
der kun er brugt tabsfri Materiale. OZ1AQ.

*
Der er sandsynligvis en Del Medlemmer, der i og 

for sig gerne vilde lytte til Kursuset paa 80 m, men 
endnu ikke har faaet bygget sig en Modtager. Saa- 
fremt man imidlertid er i Besiddelse af en almin
delig Modtager med baandspredte Omraader, altsaa 
med et 49 m eller 41—49 m Baand, er Sagen yderst 
let at klare., idet man da simpelthen kortslutter 
Baandspredningskondensatoren i saavel Forkreds- 
som Oscillatordelen.

Trimning af Forkredsen er selvfølgelig fordelagtig,, 
men ikke nødvendig, saafremt man ønsker at bibe
holde Trimningen af 49 m Baandet. Kortslutnings- 
ledningerne for hver af de to Kondensatorer skal 
være kortest mulige. P. Lehmbeck.

*
Tankmodtageren Type UKW. E. e. har en saa 

ringe Naboselektivitet, at den er næsten uanven
delig, naar 10 m Baandet er aabent.

En Forøgelse af Selektiviteten kan let opnaas, hvis 
man har en Modtager, der kan afstemmes til ca.;
3 MHz, idet man holder en Ledning fra denne Mod
tagers Antennebøsning til en af Tankmodtagerens 
MF-Transformatorer. Jeg har med godt Resultat 
anvendt en Koblingskondensator paa ca. 0,5 pF til 
Anoderi paa 1 MF-Rør. OZ6PX.

Præmieliste for Tips-Konkurrence.
Juli 1946. DR727: 1600 kHz MF-Transformator med 

Tilbagekobling. (Prahn).
August 1946. DR687: Engelsk MF-Transformator 

460 kHz.
September 1946. Ingen Præmie.
Oktober 1946. OZ2UA: Stabiliseringskonaensator 

(Model Hammarlund).
November 1946. OZ7SD: Standseværktøj 380.

(Sibborn).
December 1946. Ingen Præmie.

Præmietagerne vil faa Præmierne tilsendt.
T. R.

Hørt paa 80 m.
En Amatør ovre i det mørke. Jylland 

fortæller:

. . . jow, wed do wa: A fik QSO den anden 
Daw mæ en Amatør ovre i England, i den 
By der heer Nottingham. De waar en flinke' 
Mand, aa wi hade en fin QSO, men saa tøk- 
kedes de mæ mæ jet a Nottingham, det Navn- 
hade a da høe før . . . jow det waa da dær 
R o b i n  H o o d ,  han waa fra, aa saa spue a 
ham da, om han it kendt Robin Hood? . . . 
Aa saa bløw han helt rystet ve aa høer mæ 
spør om det, for han hade lig netop sin An
tenne bunden øwer te et Træ i æ Sherwood 
Skov, — aa ve de Træ hade Robin Hood 
haft sit Hovedkvarter!! — Neen under æ Træ 
ligger dæ ændno en stoe Steen, som hade 
waarn djæe Bord, nær de hold Krigsraad.

Ja, æn kan opløw møje aa di kort Bølger!
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Svar paa Ved De det:
] Nej. I de Bestemmelser, der findes trykt paa 

Licenskvitteringen, staar der udtrykkeligt, at 
Modtagelse af alt andet end „Radiospiednings- 
stof” er forbudt.

2) Lineær Forvrængning er den Forvrængning, der 
skyldes, at ikke alle ønskede Frekvenser overfø
res lige kraftigt. F. Eks. taler man om lineær For
vrængning, hvis en Lavfrekvensforstærker ikke 
kan overføre alle hørlige Frekvenser med samme 
Forstærkning.

3) cp er et Opkald, der svarer til cq, blot med den 
Forskel, at der ikke kræves Svar. cp OZ er altsaa 
et Opkald til danske Stationer uden Anmodning 
om Svar. (Radioreglementet Art. 19 Stk. 450).

4) 1 pF er 0,9 cm (EDRs Lærebog I Side 86). 100 cm 
er altsaa 111,1 pF. Enheden 1 cm for Kapacitet 
anvendes nu ikke meget i praktisk Radioteknik.

o) QMH er et af en Række uofficielle Kodeord, der 
er forsøgt indført af ARRL; det betyder: „Jeg lyt
ter Baandet igennem, idet jeg begynder i Midten 
og gaar mod højere Frekvenser. Tilsvarende an
vendes QML: „. . . fra Midten mod lavere Fre
kvenser“, og analogt QLM og QLH. Man har 
yderligere foxeslaaet QFH og QFL, idet F bety
der: „Jeg begynder at lytte paa min egen Fre
kvens“. (En Metode, som stadig bliver mere al
mindelig, og som har mange Fordele). Disse Be
tegnelser er egentlig ulieldige, maaske endog 
direkte ulovlige, da de er reserveret den særlige 
Luftfartskode.

Jeg kan ikke begribe...

hvorfor saa faa Fone-Stationer har opdaget, at der 
med Fone kan siges meget paa kort Tid. 

hvorfor saa mange Fone-Stationer er udrustet med 
en Brummetone af Arms Tykkelse, 

hvorfor „OZ" ikke var forsinket i December.

Huspedanten.

RADIO EKKO
bringer i sit Januar Nummer bl. a. følgende Ar

tikler: Transceiver for 144 MHz, — Etrørs ECO Sen
der for CW og Telefoni, — EF14 som Blandingsrør
i. KB Supere, — Nyt Tonekontrolsystem. Vagabun- 
dus om den tekniske Udvikling.

Fra Afdelingerne

KØBENHAVN
Formand: Henrik Nielsen, OZ9K, Søndergaardsvej 4, Søborg. 

Afdelingen har normalt Møde hver Mandag Aiten Kl 19,30 
i Foreningen af 1860’s Lokaler, Nørrevoldgade 92. Alie Op- 
lysniinger om Afdelingens Virksomhed faas paa Møde- 
aftenerne hos Formanden, OZ9R Henrik Nielsen.

Maanedens Program:
20. Januar: B. C. L.-Forstyrrelser.
27. Januar: Spørgetime.
3. Februar: Foredrag af OZ7N. — Radiobølgernes 

Udbredelsesforhold.
10. Februar: Kalibreringsaften. Kom med Absorb- 

tionsbølgemaaleren, Frekvensmetret o. lign. Maale- 
grej og teknisk Assistance vil forefindes.

17- Februar: Klubaften. Afslutning af Morsekur- 
sus. Interesserede bedes anmelde Deltagelse til Sty
relsen.

Afdelingens ordinær Generalforsamling afholdes 
den 3. Marts i Klublokalerne. Dagsorden i følge 
Vedtægterne.

Siden sidst.

2- December afholdt vor Afdeling sin aarlige Stif
telsesfest. der var tilrettelagt som et Pølsegilde med 
Underholdnng af forskellig Art.

9. December. Demonstration af Mikrofontyper. 
OZ2Q. gennemgik de forskellige Mikrofonsystemer 
fra den simpleste „Kulkasse“ til de mest moderne, 
som anvendes af Radiofonien

Ved den efterfølgende Demonstration blev 2Q as
sisteret af OZ8O samt af OZ7HL, der talte om de 
tekniske Detailler ved sin kendte, hjemmelavede 
Kondensatormikrofon.

Materiellet, der anvendtes, var velvilligst stillet 
til Raadighed, dels af forskellige Amatører, dels af 
Radiofonitjenesten samt af Firmaerne Neutrofon og 
Danavox. OZ3E.

AABENRAA
Formand: H. Gilleberg, GI. Kongevej 42, Aabenraa.

AALBORG
Formand: E. Keller, Helgolandsgade 56, Aalborg.

Aalborg Afdeling afholdt stor Julefest Lørdag den 
14- December paa Park Hotel. Der var mødt ca. 35 
Medlemmer med YL.

Efter at Formanden, OZ4CA, havde budt vel
kommen, blev EDR-Filmene vist.

Derefter serveredes Smørrebrød med 01> hvortil 
der blev sunget nogle glimrende Sange, der var 
skrevet af et Par af Medlemmerne. Der opførtes en 
Sketch, hvor forskellige Medlemmer medvirkede. 
Denne fremkaldte en stor Begejstring, for hvilket 
vi takker Chr. Madsen, 1890.

Derefter fik vi Kaffe, og Chr. Madsen og OZ5XY’s 
Orkester spillede op til Dans.

Det blev en rigtig Julefest, som sluttede hos Chr. 
Madsen paa Kastetvej, men da var det ogsaa langt 
hen paa de smaa Timer.

Afdelingen sender de bedste 73,s samt Ønsket om 
et godt og heldbringende Nytaar.

Husk Mødeaftenen hver Mandag og Onsdag i Val- 
demarksgade 10 o. G- OZ31.
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AARHUS
Formand: Knud Lægring, Sdr. Ringgade 19, Aarhus.

BOGENSE
Formand: Harling Jensen, Adelgade 86. Bogense,

BORNHOLM
Formand: II. O. Mikkelsen, OZ7HM, St. Torveg. 90. Rønne.
Telelon Rønne 1134,
E. D. R-s Afdeling paa Bornholm paatænker at 

afholde Rævejagt den 18 Januar 1947, ja, det lyder 
af en kold Omgang, men det skulde nu ikke blive 
saa slemt.

Jagten foregaar paa følgende Maade:
Pejleholdene, der forbliver paa samme Sted hele 

Tiden, deler sig i „Sjak“ paa to Pejlehold og kan, 
hvis de ønsker det, sidde hjemme ved Kakkelovnen 
og hygge sig; det er nemlig Ræven, der skal ud og 
lebe. Ræven er anbragt i en Vogn, og Senderanten
nen er monteret paa Vognen (Stavantenne). Udsen
delserne foregaar hvert 10. Minut fra Kl. 20,00 incl. 
paa 3,5 MHz, og Ræven bevæger sig i Omraadet 
ved Rønne i ikke større Afstand fra Byen end 3 
km. Ræven maa saaledes gerne køre rundt i selve 
Byen (og gør det sikkert ogsaa), og det vil ikke gøre 
Pejlingerne helt gode; men hvor tossede, de bliver, 
vil Jagten vise. Jagten slutter Kl. 21,30 DNT.

Naar et Pejlehold har foretaget en Pejling i Gra
der, henvender dette sig til sit Makkerhold og ud
veksler Pejling med dette, og Positionen afsættes 
paa Kortet. Endvidere føres paa et Skema: Pejle- 
sted, Tid, Grader og et konstrueret Mærke til Brug 
ved Dommerkomiteens Pointsberegning.

Udvekslingen af Pejleresultater tænkes i al Væ
sentlighed udført ved Hjælp af de lokale Amatør
stationer, f. Eks. vil 56 MHz være fortræffeligt til 
dette Brug.

Pointsberegningen er følgende:
Krydset ligger indenfor:

50 m fra Rævéris Position ......................................... 20 Points
over 50 m, men ikke over 100 .....................................10 —
over 100 m, men ikk£ over 200 ................................ ..5 —

 over 200, men ikke over 500 ..................................... ..1 —
over 500 m ....................................................................5 —
Manglende Pejling giver .............................................  0 —

P. B. V.: OZ4IM.

ESBJERG
Formand: A. Skelmose, OZ2XA, Vesterhavsg. 67. Esbjerg. 

FALSTER
Formand: J. Quistgaard, OZ7TQ. Væggerløse.

FREDERICIA
Formand: Aage Jasper, OZ5AJ, Elmevej 11, Fredericia.

GRENAA
Formand. Vagn Eilertsen, DR 727, Havnevejen 64. Grenaa.

HADERSLEV
Formand: A. Holstein Christensen, OZ4P, Ved Vendekaabe 
1, Haderslev. Telefon Haderslev 3317.

HERNING
Formand: Th. Mortensen, OZ3TM, Kibæk.
Lørdag den 1. Februar 1947 afholder Afdelingen 

stor Festaften paa Vestre Gæstgivergaard Kl. 17 
pr. Masser af Overraskelser i Aftenens Løb For at 
gøre Aftenen saa festlig som mulig indbydes herved

E. D. R. Medlemmer fra nær og fjern med xyl Og yl 
til at deltage, og vi haaber, at Indbydelsen vil blive 
efterkommet, og E. D. R-Medlemmerne vil strømme 
til Herning den Dag.

Af Hensyn til Programmets endelige Fastlæggelse 
bedes alle, der ønsker at deltage, give Besked skrift
lig eller pr. Telefon til Afdelingens Formand, 
OZ3TM Th. Mortensen, Kibæk, Telefon Kibæk 78 
mellem 8—12 og 13—17, senest den 22. januar.

Herning Afdelingen cr ellers kommet godt med, 
idet tre Mand, Th Mortenssh, S- Jacobsen og K- 
Duus, var oppe til teknisk Prøve i Aarhus og bestod, 
hvorefter de er blevet licenserede som OZ3TM, 
OZ1O og OZ6KA.

3TM og lO er forlængst kommet i Gang og worker 
paa 80 m, saa Antennerne er ved at gløde. 6KA har 
ladet vente paa sig, idet det har knebet med at faa 
en passende Mast til at hægte Antennen i, men nu 
er den dejligste Mast paa 14 m endelig rejst og en 
Zepp-Antenne gledet til Tops i den.

Paa Grund af up^alidelig Toggang har Afdelingens 
Mødeaftener været aflyst. Medlemmerne vil faa 
Besked, saa snart der igen tages fat. OZ3TM.

niLLERØD
Formand: Sv. Sørensen. Helsingørsgade 14.

HORSENS
Formand: Emil Frederiksen, OZ8FM, Nørretorv 15, Horsens.

KERTEMINDE
Formand: Aksel Madsen, OZ9AX, Langgade 45, Kerteminde.
Telefon Kerteminde 68u.

KOLDING
Formand: Hugo Vinderslev, OZ7MQ, Strandhuse pr. Kol
ding.

KORSØR
Formand: H. Rossen, OZ3HR, Obelsvej 9, Korsør.

LOLLAND
Formand: Aage Paaske, DR 141, Birgittevej 11, Maribo.

LÆSØ
Formand: Th. Bjørn Skou, DR 868, Byrum Læsø.

NYBORG
Formand: R. P. Hansen, Søndergade 15, Nyborg.
OZ5U træner tre ny Medlemmer hver Lørdag Af

ten, og det gaar godt fremad. De ny Medlemmer har 
snart hver en 1-V-l klar, saa de kan lytte paa Baan- 
dene. OZ5U kører paa 80 m med cw og Fone med 
en lille Push-Push med 10 Watt paa 2 Stk. CBL1 og 
faar gode Reprt! I ledige Stunder bygges der paa 
en ny ECO—PA med CL2 og P35.

ODENSE
Formand: Oskar Hansen, OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.

Næste Maanedsmøde afholdes det sædvanlige 
Sted Tirsdag den 28. Januar Kl. 20, hvor OZ2R, 
Driftsleder Reitz, vil demonstrere forskellige Maale- 
instrumenter. Bemærk: Mødet er den 2. Tirsdag efter 
den 15. OZ2KG.
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Resultat af Juletesten.
I EDR’s Julefest deltog 53 Medlemmer, men des

værre havde 21 ikke indsendt Log, saa en Del Æn
dringer i Resultatet fandt Sted. Følgende tre før
ste modtog de udsatte Præmier: Nr. 1: OZ2LX, en 
Sølv Cigarkasse. Nr. 2: OZ1W, et Sølv Askebæger. 
Nr. 3: OZ5Y, en Call Book. Hermed takker Odense 
Afdelingen alle for Deltagelse. Vi haaber at kunne 
gentage Testen en anden Gang. Ligeledes takker 
vi alle for Deltagelse i Udstillingen ved Nytaars- 
stævnet. Bestyrelsen.

Efterlysning.
En Pengepung er fundet ved Nytaarsstævnet Søn

dag Aften paa Restaurant „Skandia”. Ejeren vil 
mod Tilsendelse af sin Adresse til O. Hansen, Koehs- 
gade 73, Odense, faa Portemonnæen tilsendt.

RANDERS
Formand: J. P. Berg- Madsen. DR 319, Handelsbanken, 
Randers.

Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Torsdag 
den 23. Januar paa Wangs Hotel, Vestergade 40, 
Randers. DR319.

ROSKILDE
Formand: Ole Flensborg-, Dagmarvej 1, Roskilde.

RINGKØBING
Formand: S. Gaardsøe, Ringkøbing.

RY
Interesserede EDR-Medlemmer, som kunde tæn

ke sig at være med til at oprette en Afdeling i Ry, 
kan henvende sig. til DR655, Michaelsen, Ry, hvor 
Møde afholdes Lørdag den 18. Januar Kl. 19. Del
tagerne maa gerne møde før denne Tid. — Det be
mærkes, at Medlemmer fra Silkeborg og Skander
borg samt nærmeste Opland bliver under Afdelin
gen. Alle Medlemmer — ogsaa udenbys — er vel
kommen. DR655, Michaelsen, Ry.

STRUER
Formand: Bilsøe Hansen. OZ3LM, Gimsinge.
Onsdag den 18. December var der indbudt til

Møde i Struer for Oprettelse af en lokal Afd. af 
EDR. OZ3LM bød de 12 mødte velkommen, og efter 
at der var valgt en Dirigent, redegjorde han for 
Amatørarbejdet og de Fordele, som en Afdeling 
vil byde paa. Efter en livlig Diskussion blev Love 
vedtaget og Indskud og Kontingent fastsat. Indskud 
til 2,00 Kr. og Kontingent til 0,50 Kr. maanedlig. 
Til Formand valgtes OZ3LM. Til Bestyrelsen Med
lem Nr. 3457 og OZ7TS. Medlem Nr. 3457 blev Kas
serer og OZ7TS Sekretær.

OZ7TS.

SVENDBORG
Formand: A H. Vilsbøll, Set Jørgensvej 9, Svendborg.

Paa Mødet I December blev det vedtaget at be
gynde teknisk Kursus lige efter Nytaar. Kursus vil 
blive ledet af OZ6OK, og OZ8F har beredvilligt stil
let Lokale til Raadighed. Vi haaber paa en god Til
slutning og begynder Tirsdag den 7. Januar 1947. 
QTH er: Belvedere 21.

Næste ordinære Mødeaften bliver Torsdag den 6. 
Februar Kl. 20,00 i Borgerforeningen, og saa haaber 
Afdelingen paa et bedre Fremmøde til Aftenerne 
end i Aaret, der svandt.

Et godt Nyaar ønskes alle E. D. R.-Medlemmer af 
Svendborg Afdeling. OZ2AV.

SONDERBORG
Formand: P. Jørgensen. OZ5J. Kirkehørup. Als.

Afdelingen holder teknisk Kursus hver Lørdag 
Aften Kl. 19,00 paa Hotel Bjerggaarden, Sønderborg, 
ved I. Madsen, for alle Medlemmer, som ønsker at 
gaa op til teknisk Prøve for at faa Licens. Efter 
teknisk Kursus trænes der med Morse. OZ5J

THISTED

Mandag den 24. November afholdt Afdelingen 
Generalforsamling paa Hotel „Phønix”, efter at have 
ligget stille siden 1942. Der var mødt 15 Medlemmer. 
Formanden, Viggo Christensen, Snedsted, bød vel
kommen, hvorefter der blev foretaget Valg af Be
styrelse. Valget blev Genvalg for alle Poster og 
blev saaledes: Formand Viggo Christensen, Sned
sted, Sekretær DR-572, W. Lund Nielsen, Thisted, 
Kasserer P. Kaagaard Christensen, Thisted.

Det blev vedtaget at afholde Møder og Kursus en 
Gang om Ugen, men da det paa nuværende Tids
punkt ikke er helt tilrettelagt, vil de enkelte Med
lemmer faa nærmere Besked. Til Slut paa Mødet 
fik vi uventet Besøg af OZ2M, der var saa venlig 
at give en Omgang. Vi takker ham endnu engang 
for Besøget. DR-572.

TØNDER
Formand: M. Lehmann Poulsen. OZ3B. Søndergade 7,
Tønder.

VENDSYSSEI.
Formand: Mondrup Christensen, DR 623, Gartnergaarden, 
Hjørring

VIBORG
Formand: N. A. Ljørring. DR 560. Set. Mogensgade 45, 
Viborg.

Nye Medlemmer
Følgende har anmodet om Optagelse i EDR:
3472 - Erik Hedegaard Andersen, c/o Th. Mortensen,

Kibæk.
3473 - Børge Skovgaard, P & T Materieldepot,

Amager Fælled vej 52 Kbh S.
3474 - H. Veel Jeppe, Stengade 44, 2. S-, Kbh. N.
3475 - Søren Jensen, Valbyvej 44, 1. S., Slagelse.
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3476 - Vagn Frandsen. Carit Etlarsvej 7, St., Kbh. V.
3477 - Knud Weisberg, Grækenlandsvej 103, Kbh. S.
3478 - Kaj Barfoed, Højbovej 12, Kbh. Valby.
3479 - Erik Larsen, Ruds-Vedby.
3480 - Sv. Ove Petersen, Sommerlystvej, Gilleleje.
3481 - Poul Olsen, Nyby 7, Dragør.
3482 - Arthur Martinsson, Funkevej 5, Hillerød-
3483 - Hans Carl Nielsen, Violvej 9, Gentofte.
3484 - K. J. Bjerregaard, 0- Alling pr. Auning.
3485 - Kaj Jensen, Pensionatet, Vestergade, Sindal-
3486 - E. K Andersen, „Baunhuse“, Bække St.
3487 - Sven-Erik Jørgensen, Frederikssundsvej 323,

2. S., Brønshøj.
3488 - A. Clausen, Aalykkegade 20, Odense.
3489 - Kr. Kirkeby, Bredgade 7, Ikast.
3490 - Sv. Hakon Jørgensen, Sdr. Boulevaard 156 B,

Odense.
3491 - A. W. Back, C. K, Filialen, Søndergade 4,

Aarhus.
3492 - Erik Rasmussen, Vildbjerg.
3493 - David Larsen, Enderslev Ovd, Haarlev.

Tidligere Medlemmer:
251 - Aage Hansen, Ringkøbing.
662 - H. P. Christiansen, Vanløse Allé 53, 1. S., 

Kbh. F.
1148 - Harry Hansen, Søndergade 3, 1. S-, Odense. 
1508 - Carlo Ladegaard, Nürnberggade 18, Kbh, N. 
1815 - Knud Høgh, Suldrup pr. Støvring St,
2651 - M. Rendal, Fengersvej 41, Odense.
2690 - Egon Lykke Rasmussen, Juelsgade 18, Odense- 
2915 - Villy Jensen, Bremensgade 49, Kbh. S.

Saafremt der ikke senest den 31. ds. til Kassereren 
er fremsat motiveret Indvending mod de paagæl
dendes Optagelse i EDR, betragtes de som Medlem
mer af Foreningen.

QTH= Rubrikken
Nye Adresser:

123 - P. J. Jelgren, Sjælsøvej 42, Birkerød.
768 - Oluf Petersen, Nannasgade 21, 3. S. th., 

Kbh. N.
865 - Johannes Hansen, Klingegade 4, Rønne.
969 - Willy Nielsen, Kirkedalsvej 1. 1. S., Aalborg.

1230 - H. Sibborn Petersen, Bernstorfsvej 13 A, 
Hellerup.

1414 - Ole Ørnberg Johansen, Granvej 2, Svendborg.
1458 - Frode Christensen, Willemoesgade 54, 1. S., 

Kbh. 0.
1480 - Jens S. Hermansen, Villestofta.
1685 - L. Carstens. 3136 North Ave.W, Chicago 47. 

III, USA.
1695 - Gunnar Hermansen, c/o Walbom, Sdr. Boule- 

vard 3, Nykøbing F.
1760 - S- E. Svendsen, „Hedehuset”, Tolne, Frede

rikshavn.
1796 - Thorkild Kjeldgaard, Bakkelygade 39, Nørre

sundby.
1917 - Frede Strange Pedersen, Hospitalsvej 3, 1. S. 

tv., Kbh. F.
2011 - Ebbe Thure, Pensionatet Dania, Ringstedgade 

1, 1. S., Næstved.
2327 - Hansen, Hønsinge Nørremark, Vig.
2365 - Udesen, Haandværkerskolen, Sønderborg.

10 Aar siden
Januar 1937.

„OZ” 9. Aargang Nr. 1: Lederens Emne er „Hvor
for vi arrangerer Udstilling”. — Dette Nummer 
fremtræder som Katalog over E. D. R.s Landsud- 
stilling i Odense med Plan over Udstillingssalene 
og Fortegnelse over Standene. Dr. techn. Valdemar 
Poulsen er Udstillingens Protektor. OZ9Q og OZ2P 
kører med en komplet Radiostation rundt i Byen og 
holder Radioforbindelse med Udstillingen. OZ5Y har 
bygget en Sender, hvis Fremstillingenspris er min
dre end 2 Kr.

E. D R.s Formand, OZ1D, meddeler, at Forenin
gen anlægger et Billed-Arkiv samt et Films- og Lys- 
billed-Bibliotek. De skal finde Anvendelse paa 
Stævner og i Afdelingerne. — N. R. -A. U.s Kalibre- 
ringstjeneste paa 3,5 HMz foregaar over Station 
OZ2Q 1. og 3. Søndag i hver Maaned. — OZ7Z er 
udnævnt til „The World Friendship Society of Ra- 
dioamatuers” Sekretær for Danmark. OZ7F.

2423 - Kjeld Olsen, Rekrut 602/Olsen, 1. FpB. 1.
Komp., Kasernen, Tønder.

2540 - Kaj Behrendtz, Villa Aurora, Gimsing, Struer. 
2777 - Einar Olsen, Nürnberggade 40, 4. S., Kbh. S. 
2823 - J. Ulv Magnus, Oldermandsvej 29, Kbh. NV- 
2977 - Gustav Holmberg, Heibergvej 4, Silkeborg. 
2979 - Alf O. Jannick, Morlenesvej 6, Holte.
3235 - H. Poulsen, Østergade 13, Middelfart.
3366 - P. E. Lorentzen, Store Grundet, Vejle.
3391 - Ernst Madsen, Neckelmansgade 20, Nykø

bing F.
Rettelse:

3471 - Navnet rettes til: J. Prins-

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postbox 79, Københ. K.

Teknisk Redaktør: Aage Hansen, Hollandsvej 27, Lyngby. 
Hertil sendes alt teknisk Stof.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen, 
Enighedsvej 30, Odense, Telefon 10.439. Hertil sendes 
alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet.

Formand: Børge Otzen, OZ8T, Godthaabsvej 125, Kbhvn. F.
Sekretær: Math Paulsen, Mosebakken 2. Holte. Hertil sendes 

al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.
Kasserer: O. Havn Eriksen, Vibevej 10, Næstved. Hertil sen

des alt vedrørende Indmeldelser. Adresseændringer og 
Pengesager (Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Van
løse. — Telefon Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til 
Box 79, København K. Giro Nr. 25934.
Træffes i E. D. R.s Københavns Afdeling 1. og 3. 
Mandag i hver Maaned.

DR-Leder: C. U. Holten. OZ-DR 467, Phistervej 39, Helle
rup. Hertil sendes alt vedrørende DR-Afdelingens For
eningsforhold.

Udenlandskorrespondent: Mogens Kunst, Møllekrogen 11, 
Lyngby.

Annoncer: Dyva & Jeppesens Forlag, Akts., Sølvgade 10, 
København K. Tlf. Central 230.

Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet 
og hvis d^tte ikke hjælpp^ da til Kassereren.

Annoncepriser: Vi Side Side 150 ki.. Vi Side 80 Kr. lU Side 
45 Kr. og Vs Side 30 Kr. For 6 Indrykninger ydes 5 
pCt. Rabat, for 12 Indrykninger 10 pCt. Rabat.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt med tydelig Kilde
angivelse.

Fyns Tidendes Bogtrykkeri.
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