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Den døde Zone.

Løsning at sammenholde disses 11-aarige Periode med de
Ændringer, der sker paa Bølgebaandene.

Enhver rigtig Amatør synes, at der er noget specielt
tiltrækkende ved de korte Bølger. Vi føler alle en Charme
ved Kortbølgearbejdet, som ikke er nem at forklare. Naar
vi i dette Tilfælde ser bort fra Kammeratskabet blanxlt
Amatørerne, saa er det utvivlsomt de korte Bølgers Egen
skaber, der virker saa tiltrækkende. De store Muligheder
ved Hjælp af billige Midler og Kortbølgernes ofte gaadefulde „Opførsel“ er her de vigtigste Faktorer. Det er
dette sidste, vi i det følgende skal se lidt nærmere paa,
idet vi samtidig henviser til Artiklen „Den døde Zones
Udstrækning" andet Sted i dette Numer.
Amatører, der „har Ørerne med sig“ vil have bemærket,
hvor store Ændringer der er i Forholdene paa de for
skellige Bølgebaand. De svinger med Dag og Nat, ja
fra Time til Time. Desuden spiller Aarstiden en stor
Rolle.
Man har forsøgt at opstille Regler for DX-Sæsonens
indtræden og Tidspunktet for den døde Zones Fremkomst,
men disse Beregninger slaar meget ofte fejl. Sagen er
den, at man glemmer bl. a. at tage den mærkelige og
højst interessante Kendsgerning i Betragtning, at For
holdene omkring samme Dato ikke er ens fra det ene
Aar til det andet.
Her kan der være Grund til at minde om, at dér endnu
ikke er givet nogen virkelig Forklaring paa det besynderlige
Forhold, at indenlandske Forbindelser for 4 Aar siden
bedst foregik paa 7 MC (40 m), mens det nu — bortset
fra enkelte Dage — er nødvendigt at sende paa 3,5 MC
(80 m). 3,5 MC Baandet har næsten fuldstændig faaet
7 MC Baandets Egenskaber. Det maa anses for givet,
at Solpletterne har en vis indflydelse, men Erfaringen
synes dog at vise, at det ikke giver en helt tilfredsstillende

For længere Tid siden har vi foreslaaet Lederen af
„Forsøgskreds 1“ daglig at bestemme den døde Zones
Udstrækning paa 7 MC, hvor Aktiviteten og de indtrædende
Ændringer er størst. Dette kunde gøres paa Grundlag
af de maanedlige Rapporter fra Amatørerne, hvorefter
Materialet skulde sammenholdes med Svingninger i Baro
meterstand, Temperatur og Mængden af Solpletter m. m.
Men desværre synes det at være vanskeligt at holde Liv
i baade denne og de to andre Forsøgskredse. Ogsaa paa
dette Omraade er det blevet bekræftet, at grundigt og
systematisk Forskerarbejde — selv i det jævne Amatør
format — ikke ligger for Gennemsnits-Danskeren. Her
staar bl. a. Tyskerne langt over os.
Netop paa denne Aarstid kan man gøre yderst inter
essante Studier vedrørende den døde Zone. Det er slet
ikke nødvendigt at gaa ud paa DX-Afstandene. Fænomenet
'sker hver Aften indenfor vort eget Lands Grænser paa
3,5 MC.
Allerede nu kan danske Amatører ikke regelmæssigt
høre hinanden paa nævnte Bølgebaand efter Radiofonitid,
medmindre de bor i hver sin Ende af Landet. Paa de
korte Afstande »fader“ Signalerne ud faa Timer efter
Mørkets Frembrud. Naar disse Linjer kommer ud til
Læserne, vil.Amatører, der bor 50—100 km fra hinanden,
antagelig ikke kunne gennemføre QSO efter Kl. 19,30.
Det vil være nødvendigt at bruge 1,7 MC (160 m). Tids
punktet kan dog variere en Del fra den ene Dag til den
anden, og her er vi netop ved Kærnen i det interessante
Spørgsmaal: Hvad er Grunden til, at de reflekterende
„Lag“, som besørger Tilbagekastningen af Radiobølgerne,
har saa forskellig Højde over Jorden fra Dag til Dag?
Vi ved, at Sollyset har en meget stor Indflydelse, men
da Solens „Nedgangstid' ikke forskydes ret meget i Løbet
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af et Døgn, hvad er det saa, der kan forhale den døde
Zones Indtræden f. Eks. 1 Time enkelte Aftener?
Det er højst interessant at overvære det Øjeblik, hvor
den døde Zone fremkommer, og særlig lærerigt er det
under en Ringtest. Signalstyrken naar som Regel et
Maksimum, kort før Fadingen indtræder. Ofte kommer
der et Par meget kraftige Fading-Perioder, hvorefter den
gode Signalstyrke en kort Tid vender tilbage, men saa
kan det hele ogsaa forsvinde ganske pludseligt. Mens
de Amatører, der bor nær hinanden, maa opgive at videre
føre Forbindelsen, kan de øvrige Deltagere i Ringtesten
endnu et Stykke Tid fortsætte Samtalerne.
Amatører, der har Interesse for matematiske Puslerier,
vil sandsynligvis kunne udregne, hvor mange km den døde
Zone „løber“ pr. Minut, naar de kender Afstanden mellem
de forskellige Sendere og faar opgivet paa hvilket Tids
punkt, de er „fadet“ ud for hinanden. Herved kan det
ogsaa forudsiges, paa hvilket Klokkeslet Signalerne mellem
givne Stationer skal forsvinde.
Selv om det ikke er behageligt at faa en QSO afbrudt
af den døde Zones Indtræden, saa bør alle Amatører med
Interesse for Naturens Luner tage denne Oplevelse med
i disse Aftener. Særlig karakteristisk er det, at Fænomenet
viser sig overordentlig brat, og i hvert Fald paa 3,5 MC
er det haabløst at prøve paa at gennemføre QSO’en.
Amatørerne giver sig ikke ud for at være Videnskabsmænd, men det udelukker ikke, at vi kan foretage et
Forskerarbejde paa egen Haand — selvfølgelig under jævne
Former. Vi Amatører har vor Styrke i vort store Antal.
Derfor kan vi ogsaa bedre end nogen anden Fraktion være
den videnskabelige Forskning til Nytte paa dette Felt,
hvis Sagen gribes rigtigt an. Denne Side af vor Amatør
virksomhed maa vi derfor vise lidt større Opmærksomhed
for Fremtiden, idet vi samtidig erindrer os, at den Dag
kan komme, hvor Myndighederne ønsker Amatørernes
fortsatte Eksistensberettigelse dokumenteret.
fi. F.

Kortbølgestation OZ2NF,

Nykøbing F.

Naar jeg nu, efter at have været aktiv Amatør i 2 Aar,
gennem „OZ" skal fortælle lidt om min Station, kan jeg
kun med Glæde se tilbage paa den Tid, der er gaaet,
siden jeg fik min første Interesse for Arbejdet paa de
korte Bølger.
I 1926, medens jeg endnu gik paa Nykøbing F. Katedral
skole, stiftedes her vist nok Landets første Skoleradioklub
af en Del Elever, som havde levende Interesse for Radioen
og dens Mysterier. Med Skolens Rektor og en Del Lærere
i Spidsen holdt Foreningen Møde en Qang ugentlig, og

her blev saavel Modtager- som Senderteknik og alm.
Radioteori gennemgaaet for Medlemmerne, saavel Lærer
som Elever af Fysiklærerne og andre, der var fortrolig
med Radioteknik. Desuden blev hele Skolens Beholdning
af Radiomateriale og Maaleinstrumenter stillet til Raadighed, naar vi skulde foretage vore Eksperimenter og Forsøg.
Fra disse Aftener, hvor der ogsaa blev foretaget lokale
Senderforsøg, stammer min første Interesse for de korte
Bølger. Af denne Radioklubs mange Medlemmer er vi
dog kun 2, der i Øjeblikket er aktive Amatører.
I Vinteren 1926 byggede jeg min første Kortbølge
modtager, O-V-l, og stiftede med denne Modtager Be
kendtskab med det Liv, der den Qang rørte sig paa de
korte Bølger, men paa Grund af Skolegang og Eksamen
blev Modtageren efter et Aars Tid gemt væk, og først i
1929 begyndte Interessen at komme igen, og Modtageren
blev hentet frem og befriet for Støv og Spindelvæv, men
ak og ve, hvor var den umoderne med sin „Sofafjeder“
á la Spole, og blev da ogsaa hurtig bygget om, og nu
begyndte Lytningen for Alvor, og der blev bygget en
Sender, der dog først kom i Brug senere.

I 1930 indtraadte jeg i E.D.R. og fik her gennem „OZ"
den Viden, jeg søgte om de korte Bølgers Mystik, og efter
endnu et Aar at have arbejdet med Modtageren, begyndte
jeg at sende Telefoni. Senderen var den Gang en Hartley
med Heising Modulation og 2 Stk. RE 604 „Lygter“ og ca.
12 Watts Input, og Antennen en 42 Meters spændingsfødet Hertz. Med denne Sender arbejdede jeg i 10 Mdr.,
og i denne Tid trænede jeg samtidig med Morse, og nogen
Tid før jeg skulde aflægge Prøve, fik jeg et lille Kursus
i-Telegrafi af Telegrafkontrolløren ved den herværende
Telefoni- og Telegrafiforstærkerstation. Min Licens fik jeg
den 1. April 1932. Med Hartley Senderen arbejdede jeg
det meste af Evropa paa 80 og 40 Meter, og nogle faa
QS’Oer paa 20 Meter, men fik Lyst til en CC-Station,
som jeg saa fik færdig i Løbet af Sommeren, og med
denne Station — en CO - (PA) - FD - PA med 40 og 80
Meter Krystal — opnaaede jeg mange gode Resultater
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Den ny „Telefunken“ kombinerede Kort- og
Langbølgemodtager.

paa de tre mest benyttede Bølgebaand, og var egentlig
udmærket tilfreds med Opstillingen, hvis den ikke havde
taget saa megen Plads. Derfor besluttede jeg at bygge
den om, men bibeholde det samme Diagram og Schafermodulation, som den gamle CC-Sender havde. Diagrammet
er iøvrigt det samme, som E.D.R.s Lejrsender var bygget
efter, blot har Senderen som omtalt Schäfermodulation.

Af OZ8J.

Telefunken har sendt en ny Mod
tager paa Markedet, nemlig en
2-Rørs Detektormodtager „Viking“
Stationen fremtræder nu som vist paa Billedet. Paa _
med indirekte opvarmede Rør.
Hylden over Bordet staar selve Senderen med sine 3
Udover, at det er en uhyre selektiv
Afstemningskredse, og fra Senderen fører Ledningerne
Detektormodtager, og at den er
ned til Afbryder og Omskifter, som er monteret paa et
forsynet med en særlig fiks Skala
lavt Panel midt paa Bordet. Bag dette Panel er ogsaa
med Stationernes Navne afsat, er
Filter for den 220 Volt kvægsølvensrettede Jævnstrøm,
der det særlige bemærkelsesværdige ved den, at den for
der bruges til Senderen, og Nøglefilter. Til venstre for uden at kunne modtage de almindelige Bølgelængder fra
Afbryderne staar en 3 Trins transformatorkoblet Mikrofon
200 til 2000 Meter tillige kan modtage fra 13 til 50 Meter.
forstærker, som ogsaa bruges som Grammofonforstærker.
Jeg har haft Lejlighed til at afprøve denne Modtager
Jeg har dog aldrig udsendt en eneste Plade, idet der er
og har opnaaet yderst fine Resultater med den paa KortMusik nok paa Amatør-Baandene. Til højre staar Mod
bølgeomraadet. En Mængde Broadcasting-Stationer gik
tageren, en alm. 0-V-1 Modtager med Schnell Kobling.
ind med god Højttalersityrke, og Indstillingen var ikke
Da jeg for et Par Maaneder siden tog denne Sender i
vanskelig. Haandkapacitet findes ikke. Paa 20 og 40
Brug, opsatte jeg en ny Hertz Antenne 21,36 Meter og
Meter gik en Mængde Amatørstationer ind med en ellers
beregnede dens Længde efter en Tabel, der stod i „OZ“
ukendt QRK ligeledes paa Højttaler, men selvfølgelig er
for et Par Aar siden. Denne Antenne har vist sig ud
der ikke nogen i Vejen for at skyde en Hovedtelefon ind
mærket, og jeg har i Løbet af den korte Tid, jeg har i Stedet. Nettonen var hos mig alligevel Minimum. Afstemarbejdet med min nye Sender, opnaaet meget fine Resul
ningsspolen er viklet af Sølvtraad, og Afstemningskondentater baade paa 20 og 40 Meter og mangler nu kun VK satoren har en behagelig stor Udveksling. Tillige er
i at have arbejdet alle fem Verdensdele, men jeg antager,
Bølgelængderne fra 13 til 50 Meter ogsaa afsat paa
det vil vare længe, inden jeg opnaar dette, idet jeg i
Skalaen. Modtageren er bygget ind i et fikst lille Bakelitede Aar, jeg har haft Kortbølgemodtager, aldrig har hørt
Kabinet og har et yderst tiltalende Ydre. Den indbyggede
hverken VK eller ZL her i Nykøbing.
Højttaler er elektrodynamisk.
Endelig lader det til, at Radiofabrikanterne har begyndt
Til mine Senderforsøg anvendte jeg det første 1 1/ 2 Aar
et Akkumulatorbatteri paa 250 Volt og dertil 110 Volt at faa Interesse for Kortbølge, og denne Modtager er jo
Jævnstrøm, men da det i det lange Løb blev for dyrt at som skabt for den Amatør, der ogsaa øn.'ker at være
arbejde med Akkumulatorer, naar de skal føde en
BCL en Gang imellem og som kan lide at give sin Station
CO-FD-PA Sender med 2 Rør i sidste Trin og en 3 Trins
et saa tiltalende Udseende som muligt. „Viking“ leveres
ogsaa til Vekselstrøm.
Forstærker, har jeg faaet indlagt 220 Volt, og selv om
Spændingen nu er ca. 150 Volt lavere, end jeg før har
haft, er jeg godt tilfreds med de Resultater, denne Sender
har givet i den ret korte Tid, jeg har haft den.
1 den Tid, jeg har været aktiv Amatør, har jeg kun haft
Besøg af siger og skriver 2 Amatører fra det øvrige Land,
men jeg haaber, at Storstrømsbroen, naar den bliver færdig,
maa gøre sit til, at flere danske Amatører maa finde Vejen
ned til vor smukke Landsdel, Lolland-Falster, med Østersøens
lokkende blaa Bølger.
De Amatører, der maatte finde Vejen herned, skal være
velkommen hos OZ2NF.
Frederik Jessen,
Vesterskovvej 37, Nykøbing F.

Modulation.
Af G6YJ i „T.

&

R. Bulletin“.

(Fortsat).

Heising Modulation er utvivlsomt det mest effektive og
populære System, der bruges i Dag. Det kræver derfor
en mere udførlig Behandling end de øvrige Principper.
Fig. 4 viser de tre almindeligste Varianter.
Det bestaar af et Kraftforstærkerrør koblet som Modulatorrør til Anodekredsen af det modulerede Rør ved Hjælp
af en LF-Drossel. Begge Rørene faar Anodespænding fra
samme Ledning, men der anbringes i Regelen en Modstand
i Senderrørets Tilledning for at opnaa et Spændingsfald i
Forhold til Modulatorrøret, hvad der er nødvendigt for at
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opnaa fuld Modulation. Modstanden skal shuntes med en
Kondensator (2—8 MF) af Hensyn til Talesvingningerne.
Kondensatoren skal være i Stand til at modstaa de ret
høje Spændinger, der kan opstaa ved denne Modulationsmetode. Til normalt Telefoniarbejde er en Værdi af 2 MF
tilstrækkelig, mens man ikke anser 8 MF for at være for
meget, naar det drejer sig om en Radiofonisender.
Modulatorrøret faar Qitterspænding saaledes, at det ar
bejder paa den retlinjede Del af Karakteristikken, altsaa
som LF-Forstærker. HF-Røret indstilles saaledes, at dets
HF-Output varierer proportionalt med dets Input — det
vil sige, at Antennestrømmen varierer proportionalt med
Anodespændingen.
Det er ligeledes vigtigt, at Modulatorens Outputvariationer
varierer nøje i Takt med de Svingninger, der paatrykkes
dens Gitter. Mens LF-Droslen maa have en saa lille
DC-Modstand som muligt, maa den samtidig ogsaa være
i Besiddelse af en yderst høj Impedans for lavfrekvente
Svingninger (100—3000 Perioder), saaledes at alle Varia
tioner i Modulatorrørets Anodestrøm fuldt ud kommer
Senderrøret tilgode.
Hvis Droslen har en høj Impedans, vil det være umuligt
at komme til at modulere Eliminatoren, idet høje Modulationsspændinger vi! bygges op over Droslen og derved
paatrykkes Senderrørets Anode, saa at man opnaar en god
Modulationsprocent. Det vil heraf fremgaa, at en god
Drossel er absolut nødvendig for Opnaaelse af en høj
Modulationsgrad.
Da vi nu har behandlet de vigtigste Detaljer, vil et
Resumé af Systemets Virkemaade være til Hjælp: Talefrekvenserne foraarsager Svingninger i Modulatorrørets
Gitterpotential, hvad der igen bevirker tilsvarende For
andringer i Rørets Output. Disse Variationer paatrykkes
Senderrørets Anode ved Droslens Hjælp, saaledes at dets
Output varieres. Sidstnævnte Rør har en saadan Gitterforspænding, at dets Output varierer proportionalt med dets
Input, saaledes at „lineær“ Modulation af Bærebølgen vil
finde Sted.
For at opnaa høje Modulationsgrader er der et bestemt
Forhold mellem Modulatorrørets og Senderrørets Anode
spændinger, der maa overholdes, nemlig ca. 5:3, mens
Rørenes Anodestrømme skal være nogenlunde lige store.
Hvis Senderrørets Anodespænding er for høj, vil dets
effektive indre Modstand aftage, hvad der umuliggør fuld
og uforvrænget Modulation, idet Modulatorrøret maa have
en passende ohmsk Belastning for Opnaaelse af „lineær“
Modulation.
Hvis man ikke tilsigter 100 % Modulation, kan Rørenes
Anodespændinger være lige høje, da der saa ikke skal be
handles saa store Spændingsvariationer. Strømmen til
Modulatoren skal saa være en lille Smule større end til
Senderrøret. Det øverst i Fig. 4 viste Kredsløb er pas
sende under saadanne Omstændigheder. De to andre

Diagrammer i Fig. 4 er beregnet til Anvendelse, naar der
skal opnaas en meget høj Modulationsprocent. Bemærk
Reduktormodstanden og den dobbelte Drossel nederst
i Fig. 4.

Som Regel vil det Rør, der er godt som Udgangsrør i
en LF-Forstærker, ogsaa være en god Modulator. Hvis
eet Rør er utilstrækkeligt til at opnaa en stor Modulations
grad, kan man bruge to Rør af samme Type i Push-pull,
men der maa i saa Fald anbringes en Modstand paa 100
Ohm i hvert Rørs Gitterledning, da der ellers er Fare for
Instabilitet.
Den korrekte Gitterspænding paa saavel Modulator- som
Senderrør er sommetider ret kritisk og kan være vanskelig
at finde. Senderrøret vil i Regelen være et PA-Trin,
skønt man ofte ser et Fordoblertrin, ja til Tider endog en
Selvsvinger moduleret med udmærket Resultat. (Men naar
Kvaliteten skal være absolut 1. Klasses, maa man aldrig
tage Modulation af en Selvsvinger i Betragtning!).
Sædvanligvis er det modulerede Trin skilt fra Oscillatoren
af en Mellemforstærker eller et Fordoblertrin. I hvert
Tilfælde er det absolut nødvendigt, at det modulerede Rør
i Senderen faar tilført netop den Styrespænding, der be
tinger den „lineære“ Modulation. Hvis Røret sidder i
et PA-Trin, skal dets Qitterforspænding være det dobbelte
af den Værdi, der vil reducere Pladestrømmen til 0,
naar Røret ingen Styrespænding faar. En simpel Metode
til Beregning af denne Værdi for 3-Elektroderør har man
i følgende Forme!:
Anodespændingén x 2
Den nødvendige Qitterforspænding = ------------- -— : —---- -------Forstærknmgsfaktoren
(De i Formlen nævnte Værdier refererer naturligvis til det
anvendte PA-Rør).
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I Praksis vil man finde, at den Værdi, man kommer til
ved Anvendelse af denne Formel, i Regelen ligger lidt
nedenfor den virkelige Værdi, saa at man helst skal gaa
lidt højere med Gitterspændingen. Selvjusterende Gitter
spænding kan arrangeres ved at anbringe en Modstand paa
ca. 10.000 Ohm i Serie med den gennem Formlen opnaaede Værdi. Som tidligere anført skal Modulatorrørets
Gitterspænding tilpasses saaledes, at det arbejder paa den
retlinjede Del-af Karakteristikken.
Hvis Mikrofonkredsløbets Output er utilstrækkeligt til
Udstyring af Modulatorrøret. kan Indsætning af Mikrofon
forstærkertrin være nødvendigt, idet disses Antal afhænger
af, hvor meget Modulatorrøret mangler i at være udstyret.
Disse Forstærkertrin kan være af den sædvanlige LF-Type,
men man maa passe godt paa, at de er fri for vagabonderende
HF-Strømme og Tilbagekoblingsvirkninger. Her er nogle
Tips i den Anledning:
1. Brug HF-Drosler overalt, hvor det er muligt og nød
vendigt. Brug ogsaa Gitterstopmodstande.
2.
jordforbind Transformatorkærner og -Hylstre, hvis
disse er af Metal.
3. Brug afskærmede Mikrofonledninger og forbind Skærmen
til Jord.
4. Hold de lavfrekvente Kredsløb godt borte fra de høj
frekvente og afskærm, hvis det bliver nødvendigt,
LF-Kredsløbene i en jordforbundet Metalkasse.
Hvis man undlader at tage disse Forholdsregler imod
de nævnte Forstyrrelser, kan der opstaa Forvrængning.
Hvert Forstærkertrin maa være i Stand til at udstyre det
følgende, og Rørene skal arbejde paa den retlinjede Del af
Karakteristikken. Mikrofontransformatorens Output bør være
variabelt, for at Forstærkerens Input kan reguleres (Fig. 5).

Naar man afstemmer en Telefonisender, bør man undgaa
maksimal Antennestrøm, da man ikke herved opnaar den
bedste Indstilling. Det modulerede Rørs Pladestrøm er
en mere værdifuld Indikator. Hvis det viser sig umuligt
at opnaa den rigtige Anodestrøm, maa Rørets Styrespæn
ding forøges ved at gøre Oscillatorens Output større.
Hvis det modulerede Rør arbejder i en Selvsvinger, kan
Styrespændingen forøges ved at forandre Gitterafledningens
Størrelse. Jo større Gitterafledningen er, jo større er
Styrespændingen. Hvis Antennestrømmen varierer i For
hold til en hvilkensomhelst Forandring i PA-Trinets
Anodespænding, saa er Styrespændingen tilstrækkelig.
Modulator- og Senderrørenes Milliamperemetere maa
ikke vise noget Udsving — heller ikke ved 100 °/ 0 Modu

lation. Hvis dette sker, betyder det Forvrængning
Modulatoren og Frekvensmodulation i HF-Røret. Derimod
kan Antenneamperemeteret variere indtil 25 °/ 0 ved fuld
Modulation — det vil sige, det kan variere indtil
25 % opad.
Hvis Antennestrømmen aftager ved Modulationen, er
enten Gitterspændingen paa Modulatoren forkert, Røret
defekt, eller der er Overbelastning tilstede. En daarlig
Modulatordrossel vil ogsaa frembringe en lignende Virk
ning. Stopkondensatoren i HF-Trinets Anodeledning bør
ikke være større end 2000 cm. I det hele taget er Sendere,
hvori denne Komponent ikke findes, bedre egnede — særlig
til Udsendelse af musikalske Frekvenser. Hvis et PA-Trin
følger efter det modulerede, er Fremgangsmaaden ved dettes
Afstemning i store Træk det samme, og hvis det er daarligt afstemt eller har forkert Gitterforspænding, kan det
bevirke de samme Fejl som ovenfor nævnt.
Højspændingen til en Telefonisender maa være ren DC
hvis man ønsker en god Kvalitet. Hvor det er muligt,
b’ør man bruge separate Eliminatorer for henholdsvis
Oscillatoren med eventuelle Mellemtrin og for PA-Trinet
med Modulator etc., da Modulationen nødvendigvis vil
bevirke Variationer i Eliminatorens Spænding, og dette
kan resultere i Frekvensmodulation. Tørbatterier og
Akkumulatorer er udmærkede til Gitterbatterier undtagen
i meget store Sendere, hvor Gitterspændingen aftages fra
Højspændingsgeneratorer. Selvregulerende Gitterspænding
bruges sommetider, men det kan ikke anbefales.
En Krystal- og en Heterodyn-Monitor er uundværlige t-il
Kontrolaflytning af Telefoniforsøg. Disse Apparater vil
give en nøjagtig Gengivelse af Kvaliteten. Frekvens
modulation kan nemt konstateres ved at finde Bærebølgen
i Heterodyn-Monitoren.
Naar man indstiller Senderen, er det — særlig for
Telefoniforsøg — kun fair mod vore Naboer at bruge en
eller anden Slags kunstig Antenne, da Modulationen breder
sig til Oversvingningerne paa et stort Bølgeomraade og
ogsaa foraarsager yderligere Interferens paa vore i For
vejen overfyldte Omraader. At bruge en saadan Antenne
er ikke aiene at udvise den sande Amatøraand, men ogsaa
Ens Omtanke for andre.
Tilslut nogle Ord om Antennen. Naar man bruger en
Antenne til Telefoni, maa dens Modstand ikke være for
stor. Hvis dette er Tilfældet, vil Svingningerne ikke for
plante sig og forsvinde hurtigt nok til at følge de for
Modulationen nødvendige Variationer i Senderens Output.
Dette vil bevirke Forvrængning. En god Illustration af
dette Tilfælde er det at anbringe en Modstand i Antennen
til en CW-Sender og lægge Mærke til, hvorledes der opstaar
Chirp i Tonen. Paa den anden Side maa Antennens
Modstand ogsaa være stor nok til en naturtro Gengivelse,
og man indskyder sommetider en Modstand for at forøge
Antennens Egenmodstand.
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Til almindeligt Telefoniarbejde bør Antennen saa vidt baandene ellers vil afskæres, hvad der som bekendt bevirker
muligt være vandret, og dens Afstemning bør være flad Forvrængning.
paa mindst 10 KCs til hver Side af Bærebølgen, da Side(Oversat af OZ5MK.)

Den døde Zones Udstrækning.
Efter nærmere Overvejelse er jeg kommet til det Resultat,
at der hver Maaned bør være et Kort i „OZ“, der ganske
nøje viser, hvorledes den døde Zone flytter sig paa de
forskellige Aarstider for de forskellige Bølgebaand.
Jeg vil gerne paatage mig Arbejdet med Udarbejdelsen
af Kortet, men det fordrer en Del Oplysninger om, hvor
ledes de forskellige Stationer gaar igennem paa forskellige
Tider af Døgnet fra Dag til Dag. Jeg vil derfor bede
alle, der har Interesse af et saadant Kort. om at indsende

Rapporter over, hvilke Nationer der kan høres paa et
givet Klokkesiet.
Da der ikke for Øjeblikket er andre Opgaver i Sving,
haaber jeg at modtage en Mængde Materiale, som kun skal
bestaa af en Liste i Stil med den her viste. Jeg haaber
at kunne faa nogle trykte Lister, som jeg kan sende til dem,
der vil være mig behjælpelig med denne interessante Opgave.
Vær venlig at sende Oplysningerne til mig inden den
25. i hver Maaned. Her er et Felt, hvor ikke mindst
DR-Amatørerne kan gøre stor Nytte.

Oplysninger til Kortet „Den døde Zone“.
Iagttager: OZ7KIS. QRA: København. Antenne: 41 m N—S. Modtager: 0-V-2.
Dato

QRH

9 /n

80

»

n

10 / 11

40

Tid

10,00
15,00
23,00
13,00

Station

OZ7ON

Senders
Input

QRA

25 W

Dronninglund

„

»

»»
SP1NT

lyst

+
+

»

tt

10 w

Warzawa

+

QRK

QRN

R7
R6
R8
R6

R0
R2
R5
RI

mørkt -r-

+

Temp,
Celc.

9°
10°
6°
9°

Baro
meter

wx

763 mm
769 mm
765 mm
764 mm

skyet
Sol
klart
Regn

OZ7KIS.
Da det er umuligt at overkomme at fastslaa den døde
Zones Udstrækning paa alle Tider af Døgnet, vil det være
mest praktisk, at alle Rapporter stammer fra samme Tids
rum, og til Gengæld kan de omfatte alle Bølgebaand. Vi
foreslaar fra Kl. 20,00—20,30. Det noteres saa, hvilke
Nationer der høres paa hvert Bølgebaand indenfor nævnte
Tidsrum og paa Grundlag heraf kan den døde Zones Ud-

Forslag til
rigtig Afstemning i Baandmodtagere.
Af Ing. cand. polyt. GERHARD HANSEN

Naar en Kortbølgeamatør skal have rigtig Fornøjelse
af sin Modtager, maa den helst være konstrueret efter
Baand-Princippet, hvormed menes, at dens Afstemningskreds
er saaledes indrettet, at der udelukkende høres over Amatørbaandene. Afstemningen bliver herved lige saa let som
for en Radiofonimodtager. Men hvor mange Amatører har
en saadan Modtager? Jeg har set ikke saa faa, hvør
f. Eks. 20-Meter Omraadet skulde høres paa mindre end
10 Grader paa en 180-Graders Skala, og hvor 40 m-Omraadet ikke var meget bedre. At Indstillingen er svær paa
Modtagere af den Art siger sig selv.

strækning fastslaas fra Dag til Dag. Netop fordi der er
Variationer fra den ene Dag til den anden, vil en Kurve
med Datoen afsat ad Abscissen og km ad Ordinaten vise
mere end et Kort. Det er de daglige Svingninger, som
kan sammenholdes med Temperatur, Barometerstand, Sol
pletter, Jordrystelser, Jordmagnetisme m. m., der virkelig
har Interesse.
Red.

Naar man spekulerer over Spørgsmaalet: Den rigtige
Baandmodtager, synes Opgaven at bygge den i Praksis
paa Forhaand noget haabløs. Simpelthen grundet paa de
meget varierende Baandbredder, Amatøren har til Raadighed.
Med en Kortbølgemodtager er her ment en Type, der kan
„høre“ paa følgende Baand:
1715— 2000 KC sv. t, 175— 150 Meter Bølgelængde
3500— 4000 KC - - 85,75—75,0 7000— 7300 KC - - 42,8 —40,6 14000—14400 KC - - 21,4 —20,86 Derimod skal den ikke tage 10 m, 5 m og 3 / 4 m-Omraaderne, der bedst henvises til en særlig konstrueret
Ultrakortbølgemodtager.
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til

4

mHy

og

Et Thermo-Tidsrelais,

eller 27 cm, naar de 15 mmF over den nederste Trediedel
af

Afstemningsspolen

nøjagtigt

skal

give

Baandafstem-

Af OZ2P.

ning (Fig. 3).

Et Tidsrelais er et meget nyttigt instrument, som —
antagelig paa Grand af den høje Pris hidtil har været
betragtet som Luksus paa danske Amatør stationer. Vor
Medarbejder beskriver her en Nykonstruktion, der helt
igennem er hans eget Værk. Takket være den meget
enkle Løsning og Prisbilligheden kan enhver Amatør nu
komme i Besiddelse af et Tidsrelais og derved forlænge
sine Sender- og Ensretterrørs Levetid.
Red.
—

Det
Tids

her

beskrevne

Overvejelser

Tidsrelais

og

Forsøg

er
i

Resultatet
forskellige

af

nogen

Retninger.

Relais’et, som jeg haaber vil kunne afhjælpe en Mangel
hos adskillige, er beregnet specielt for Anvendelse i For
bindelse med Kraftanlæg til Sendere. Princippet er, som
det vil fremgaa af det følgende, ikke nyt, men det er —
tør jeg vel i al Beskedenhed formode — en ganske god
Løsning

blandt

de

mange,

der

i

Tidens

Løb

er

frem

kommet.
Teknisk set er det meget utiltalende at tilslutte Glødestrøm og Pladespænding samtidig paa et Rør, hvilket dog
meget

ofte

praktiseres

ved

Vekselstrøm.

Man

kunde

selvfølgelig føre Højspændingen gennem en Afbryder paa
Betjeningspanelet, men det er ofte ubekvemt og kan med
føre Ubehageligheder i andre Retninger.
Det vil derfor være nærliggende at lave et Arrangement,
saaledes at man uden videre kan -tilslutte Lysnettet, hvor
efter Rørene automatisk faar Pladespænding nogle Sekunder
efter, at Glødestrømmen er sat til. Dette kan med største
Lethed lade sig gøre ved Hjælp af det paa Tegningen viste
Fig. 4 viser et Forslag til Konstruktion af de fire Af-

Thermo-Tidsrelais.

stemningsspoler. Der maa ialt være 6 Spoleben, naar en
induktiv Antennekobling, særskilt Kobling samt Afstemningsaftrapning skal opnaas. Benene kan passende placeres som
vist i Lighed med Metoden i de tidligere saa ofte anvendte
Colvern-Spoleforme. Skitsen viser Ophængningen af Kon
densatoren Cx i Spolerørets Top, mens Vindingerne bedst
placeres som vist i Skitsen.
Ti) Slut lidt om Spolernes Vindingsantal:
Benyttes et Spolerør med Diameter 60 mm, vil følgende
Vindingstal passe ret nøje for de forskellige Spoler:
1 60
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fastloddet

Monteringstraad.

Derfra

Forudsætningen, for at de opgivne Vindingsantal skal

ført om en drejelig Ledeskive af varmebestandigt Materiale

give de rigtige Selvinduktioner, er, at Viklingshøjden for

saasom Fiber og i den anden Ende loddet til en Skrue.
Denne sidder i en kort Arm, mærket A og tjener samtidig

alle Spoler er overholdt.
Det skulde glæde mig at høre lidt her i Bladet om

som Stille- og Kontaktskrue. Desuden er den Støtte for

Resultaterne, hvis nogle kunde faa Lyst til at eksperi

Fjederen F, som stadig holder Traaden stramt udspændt.

mentere

Armen A er blot en Ombøjning paa en Ebonitstrimmel,

efter

de

viste

Retningslinier.

At

en

Modtager

1 1 5 X 6 X 6 mm drejelig om Punktet P.

efter Princippet bliver let at afstemme, kan der sikkert ikke
være

delte

Meninger

om, og

at en

Naar der nu tilsluttes en Spænding paa ca. 4 Volt ved

god Modtager kan

bygges efter Princippet er nogenlunde indlysende.

Ledningerne L T., vil der gennem Traaden passere en
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Strøm paa ca. 0,5 Ampere. Derved vil Traaden blive
proportional med Trykkets Størrelse. Ophører Trykket,
opvarmet og modtage en Længdeforøgelse, der under forsvinder Ladningen. Ved Træk opstaar en Ladning af
alm. Afkølingsforhold vi! andrage ca. 0,20 mm. Men da . modsat Karakter. Ved Trykkets pludselige Forsvinden
Fjederen F stadig holder Traaden stram, vil Armen A
kommer Krystallet dog ikke straks i Ro. Paa Grund af
bevæge sig de ca. 0,20 mm i den ved Pilen viste Retning,
dets Massetræghed udfører det Svingninger omkring Hvile
hvorved Enden af den lange Arm Al vil bevæge sig ca.
punktet og kommer først efterhaanden i Ro som Følge af
2,5 mm i den viste Retning, og derved sluttes Strømmen
Krystallets Egendæmpning. Under disse langsomt aftagende
gennem Kontaktsystemet K. Dette bestaar af en meget Svingninger optræder paa Fladerne en tilsvarende vekslende
blød Fjeder, som hviler paa Al og en haard Anslagsfjeder.
Ladning. Lægger man nu en Vekselspænding paa Krystallets
Begge maa helst være forsynet med et lille Stykke Sølv
Flader, udfører dette Svingninger i Takt med de vekslende
eller Platin.
Spændinger,
Traadens Opvarmning tager en vis Tid, afhængigt af
Disse Svingningers Amplitude (Størrelse) bliver særlig
Forholdene, men dog i de fleste Tilfælde længere end den
stor, hvis Vekselspændingens Frekvens falder sammen med
til Opvarmning af Glødetraadene medgaaede Tid. At det Krystallets mekaniske „Egenfrekvens“. Betegner man
tager ca. 3 Gange saa lang Tid for Relais’et al komme i
Længden af „Krystalstaben“ (Pladens Tykkelse) med L,
Hvilestilling, som naar det skal opvarmes, har ingen Be. Krystallets Elasticitetsmodul med E og Tætheden med T,
tydning her, da det jo ikke skal bryde nogen Strøm.
saa er Egenfrekvensen:
Man maa paase, at Traaden ikke bliver for stærkt op
varmet ved Overspænding eller ved Demonstration med
Hertz. For Kvarts er E = 785X 10
en Tændstik, da Traaden i saa Fald mister en stor Del
C. G. S.-Enheder, og T = 2,65 (lodret paa den elektriske
af sin Elasticitet. Friktionen i Lejerne maa formindskes
Akse). Det vil sige, at man med et 1 mm tykt Kvarts
det mest mulige ved Anvendelse af tynde Staalstifter el.
krystal faar en Bølgelængde paa ca. 100 m. For et
lign., da Relais’et maaske ellers vil vise sig at være i
Turmalinkrystal er Egenbølgen ved samme Tykkelse
Besiddelse af en vis Træghed og fordre hyppige Efterca. 80 m.
justeringer. Ebonit er selvfølgelig ikke noget godt Leje
Deraf ses, at Kvartsplader til direkte Styring af ultra
materiale, men det har visse praktiske Fordele her.
korte
Bølger bliver vanskelige at fremstille. Det er dog
Ved at anvende en langt tykkere Traad vil man kunne
lykkedes
at fremstille 3 m Kvarts, der arbejder ligesaa
opnaa større Bevægelse og Kraft, men saa mister Kon
stabilt som 80 m Kvarts. Specielle Anordninger for Ultrastruktionen en væsentlig Fordel — nemlig sin Simpelhed.
Jeg formoder da ogsaa, at det her opnaaede Kontakttryk kortbølgekrystaller bliver senere omtalt.
vil være tilstrækkeligt, da det jo er bestemt af Traadens
Elasticitets-Koefficient.

Krystalstyring.
Af OZ7WB.

En Senders Frekvenskonstans afhænger af flere Forhold.
Tilbagevirkninger fra en ustabil Antenne, Spændingsvariationer, Temperaturen af Svingningskredse og Rør er
nogle af disse.
Skal Senderens Frekvens holdes konstant, maa man
saaledes benytte sig af stabiliserende Anordninger. Af disse
er der foreslaaet adskillige, men den mest paalidelige er
vel nok Krystalstyringen. Krystallets stabiliserende Virk
ning skyldes den saakaldte piezoelektriske Effekt. For nye
Amatører vil det maaske være af Interesse at se nærmere
herpaa.
Trykker man en Plade af et Krystal (Kvarts eller
Turmalin), som er skaaret ud paa en bestemt Maade, sam
men i en bestemt Retning, opstaar paa visse Steder af
Krystallet en elektrisk Ladning, hvis Størrelse er direkte

Der gives to Maader at udskære et Krystal paa (Fig. 1).
Forskellen mellem de to Snit, hvis optiske Akse og Side
flader ligger vinkelret paa Papirets Plan, er, at de
har forskellig „Tykkelsesfaktor“. Da Bølgelængden staar
i et lineært Forhold til Krystaltykkelsen, er det muligt at
beregne den for en bestemt Bølgelængde nødvendige Tyk
kelse. Tykkelsesfaktoren regnes pr. 100 m Bølgelændge
og 1 mm Tykkelse og er ved R-Snittet 6,2—6,6 og ved
T-Snittet 9,5—10,4. Det vil sige, at man ved korte Bølger
med Fordel anvender R-Snittet, da det har en lavere Egen
bølge (højere Egenfrekvens) end T-Snittet.
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I den senere Tid har man haft Opmærksomheden hen
vendt paa Krystalpladens Form. Den almindelige Form
er jo en firkantet Plade ca. 2 0 X 2 0 mm. Ved Paapasselighed under Slibningen lader det sig gøre at fremstille
en jævn Flade, der ikke giver Anledning til Bisvingninger.

vil dels blive temmelig kostbart, og dels vil det ofte ikke
kunne benyttes under Tordenvejr, hvorunder Elektricitets
værkerne har allermest Brug for Telefonforbindelser, da
der netop under saadanne Forhold er størst Chance for
Forstyrrelser.
Ved at benytte sig af Højfrekvenstelefoni opnaar man
en Telefontrafik, der er praktisk talt uafhængig af atmosfæriske
Forstyrrelser, til en overkommelig Pris. Mellem ovennævnte
Værker har man valgt denne Form for Telefontrafik. Paa
hvert af Værkerne er opstillet en Højfrekvensstation bestaaende af en Sender og en Modtager samt nødvendige
Omformer- og Batterianlæg og Overspændingssikringer.
Fra Højfrekvensstationen vandrer de af Senderen frem
bragte højfrekvente Bølger — i Modsætning til, hvad Til
fældet er ved almindelige Radiostationer — langs en Ledning
til en Kondensator, ved Hjælp af hvilken de kobles over
paa Elektricitetsværkernes Højspændingsledninger. Langs
disse Ledninger forplanter Bølgerne sig til de forskellige
Modtagere, der er tilsluttet Ledningsnettet.

En Form, der ganske udelukker Bisvingninger, er for
kort Tid siden udviklet af Dr. Straubel, jena. Han be
tragter de Betingelser, hvorunder homogene Tykkelse
variationer optræder, idet han gaar ud fra Kvarts' alminde
lige Svingningsbillede. Herved kommer han til Formen, som
er afbildet i Fig. 2, hvor Afrundingsradierne er Kvadrat
roden af vedkommende Kvarts’ Elasticitetsmodul. I Praksis
er det imidlertid ikke nemt at opnaa den beregnede Form,
da Kvarts’ Konstanter er forskellige efter Raakvartsens
Findesteder. Afviger Formen fra den beregnede, opstaar
Bisvingninger, eller Krystallet svinger overhovedet ikke.
I
næste „OZ" tages Arbejdsmetoden og forskellige
Koblinger op til Behandling, hvilket muligvis vil interessere
Begyndere paa dette Felt.

Højfrekvenstelefoni
mellem samarbejdende Elektricitetsværker.

f/g /

Af Ing- cand. polyt- J. MØLLER, Aabenraa.

Naar flere elektriske Centraler skal arbejde sammen paa
et fælles Ledningsnet i et Samarbejde af den Art, der
finder Sted mellem Vereinigte Grosskraftwerke SchleswigHolstein og Sønderjyllands Højspændingsværk, er det absolut
nødvendigt at have en Telefonforbindelse mellem Værkerneog fra Belastningsfordelingsstedet til de forskellige Værker,
der virker hurtigt og paalideligt under alle Forhold for at
kunne dirigere Belastningsfordelingen mellem Værkerne, og
for at et Værk i Tilfælde af Havari øjeblikkelig kan rekvirere
Hjælp fra de øvrige samarbejdende Værker.
En saadan Telefonforbindelse kunde tænkes etableret
ved at leje et passende Antal Telefonkorer incl. Forstærker
anlæg af Telefonselskaberne, men et saadant Arrangement

Diagrammet viser Principskemaet af Sender- og Mod
tageranlægget med Overspændingsbeskyttelser. Til Frem
bringelse af Højfrekvensstrømmen tiener en Svingningskreds
med Generatorrør. Taleenergien fra den talendes Mikrofon
bliver forstærket i et Lavfrekvenstrin og i Modulationsrøret
blandet med Højfrekvensenergien.
Før den modulerede Højfrekvensenergi naar ud paa
Højspændingsledningen — i det omhandlede Tilfælde en
60.000 Volts Ledning — maa dens Effekt forstærkes.
Dette sker i et Højfrekvensforstærkertrin og i et Udgangs
forstærkertrin, der i de Sendere, der anvendes her, bestaar
af de parallelkoblede Udgangsforstærkerrør, der tilsammen
kan afgive en Højfrekvenseffekt paa 10 Watts. Sender
energien kan kontrolleres ved Hjæip af et Højfrekvensmilliamperemeter.
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Modtageren er en 3-Rørsmodtager, bestaaende af en
Detektor og 2 Lavfrekvenstrin, koblede som vist paa
Skemaet. For at Modtageren altid kan være klar til at
kaldes, brænder alle Rør til Stadighed. Saavel Senderen
som Modtageren er i Glødestrømskredsen forsynet med en
Jernbrintmodstand, der holder Glødestrømmen paa 1,1 Amp.
± 5 %. I Glødestrømskredsen er der indkoblet et Alarmrelais, der alarmerer Vagten, saafremt et Rør i Modtageren
skulde brænde over, eller der paa anden Maade sker en
Afbrydelse i Glødestrømskredsen.
Koblingskondensatoren, hvormed Højfrekvensenergien
kobles over paa 60.000 Volts Ledningen, er en Højspændings-Porcellænskondensator paa 0,0011 MF, der er
isoleret for 60.000 Volts Driftsspænding. For at forhindre,
at Højfrekvensenergien søger til Jord gennem de til 60.000
Volts Nettet sluttede Transformatorer og Kabler, er der
foran Tilledningerne til disse indskudt en Drosselspole, der
spærrer for Højfrekvensstrømmene.
Højfrekvensstrømmen er saaledes henvist til at følge
60.000 Volts Ledningen og kan kun blive sluttet igennem
de til Nettet koblede Højfrekvenstelefonianlæg. Imellem
Koblingskondensatoren og Højfrekvensstationen er der ind
skudt forskellige Overspændingssikringer til Beskyttelse af
den telefonerende, saafremt der skulde ske Overslag i
Koblingskondensatoren.
Virkemaaden i Anlægget er i Princippet følgende: Efter
at Senderen er sat i Virksomhed, sender man ved Hjælp
af en Vælgerskive, der er anbragt paa Højfrekvensstationen,
Impulser ud paa 60.000 Volts Ledningen, svarende til det
Nummer, man ønsker at tale med, og opnaar herved at
sætte Kaldesignalet paa vedkommende Station i Virksomhed.
Samtidig startes Senderen paa denne Station. Begge Stationer
er nu klar til Drift,
Senderen paa Sønderjyllands Højspændingsværk sender
med ca. 2850 m Bølgelængde, mens Modstationen i Flens
burg sender med 2070 m Bølgelængde. Modtagerens
Svingningskreds maa altsaa i Aabenraa være afstemt til
2070 og i Flensburg til 2850 m. Paa de forskellige
Værker, der arbejder sammen, er der indrettet automatisk
Lokaltelefonanlæg, som ved en særlig Relaisanordning er
sat i Forbindelse med Højfrekvenstelefonianlægget, saaledes
at man fra et vilkaarligt Telefonapparat i et Værk kan
kalde et vilkaarligt andet Apparat paa et af de andre
Værker. Endvidere er Højfrekvenstelefonanlægget delt op
i flere Samtalekredse i den Hensigt at opnaa, at der kan
føres flere Samtaler paa samme Tid, naar disse ikke finder
Sted indenfor samme Samtalekreds.
Ønsker man nu f. Eks. fra en Telefon paa Sønderjyllands
Højspændingsværk at tale med et Kontor i Neumünster,
„vælger" man først 2 Talcifre paa Telefonapparatets
Vælgerskive og sættes derved i Forbindelse med Højfrekvenstelefonistationen i Aabenraa, der samtidig startes. Derefter
„vælger“ man igen 2 Cifre og starter derved Stationen i

Flensburg uden dog at sætte Kaldesignalet i Virksomhed.
Hvis der ikke føres nogen Samtale i det Øjeblik, man
kalder, giver Apparatet Fritegn. Man „vælger“ da atter
2 Cifre og danner derved en Forbindelse mellem den
Samtalekreds, hvori Aabenraa ligger, til den hvortil Neumünster hører. Saafremt heller ikke denne Samtalekreds
er optaget, giver Apparatet igen Fritegn, og man
„vælger“ derefter endnu 2 Cifre, hvorved man sætter sig
i Forbindelse med Neumiinster Højfrekvenstelefonstation.
Ved endelig al „vælge“ endnu 2 Cifre sættes man i For
bindelse med det Telefonnummer paa Værket i Neumiinster,
som man ønsker at tale med. Saafremt Nummeret ikke
er optaget, gives Fritegn tilbage, og man venter da, til
der svares i Telefonen. Hvis en eller anden Del af An
lægget er optaget, giver Apparatet Tegn til den Kaldende
herom, og han ved da, at det vil være forgæves at „vælge“
videre og venter, til Strækningen er fri.
Den Tid, det tager at kalde et Telefonnummer f. Eks.
i Neumiinster, er næppe mere end 20 Sekunder, hvorfor
man ved Indretningen af et saadant Telefonanlæg opnaar
at kunne faa en udenbys Telefonforbindelse igennem paa
praktisk talt den samme Tid, som det tager at kalde et
Nummer indenfor selve Værkets Omraade.
Højfrekvensstationerne forsynes med Strøm fra et sær
ligt 32 Volts Batteri, der holdes automatisk opladet af en
Motor-Generator, der er tilsluttet Værkernes lokale
Elektricitetsforsyning. Motor-Generatoren startes og stoppes
af et Spændingsrelais, der henholdsvis slutter og afbryder
Strømmen til Motoren, eftersom Batterispændingen ligger
under en vis Minimumsværdi eller over en vis Maksimums
værdi.
Da det ikke kan undgaas, at en Del af Højfrekvens
energien udstraales undervejs, vi! Samtalerne kunne aflyttes
af Radiolyttere, der bor i Nærheden af 60.000 Volts Led
ningerne, naar Apparaterne stilles ind paa en af de Bølge
længder, der anvendes. Af samme Grund er Bølgelængden
valgt saa stor — 2070-2850 m — at den ligger betyde
ligt over de Bølgelængder, der sædvanligvis anvendes til
Radiofoni, idet man derved opnaar, at Aflytningen af den
almindelige Radiospredning generes saa lidt som muligt, og
at Radiolytterne ikke ligefrem tvinges til at aflytte de
Samtaler, der føres igennem Højfrekvenstelefonanlægget.

Advarsel!
Den ulicenserede Amatør, der misbruger Kaldesignalet
OZ7Z og opgiver sin QRA som København, opfordres her
ved til enten at ophøre med Brugen heraf eller bevisliggøre
sin Ret til samme.
il. Tscherning Petersen.
OZ7Z.
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Danske Hams.

Desuden vilde man foreslaa, at til fremtidige Generalfor
samlinger skulde Dagsordenen være offentliggjort i „OZ"
i Forvejen, saaledes at de enkelte Medlemmer kunde sende
deres Stemmeseddel ind. En saadan Stemmeseddel skulde
findes i „OZ“.
Om Aftenen forevistes E. D. R.s Propagandafilm, som
Herr Hammerich var kommet fra København med. Filmen
gjorde stor Lykke, ikke mindst da den blev forevist baade
forlæns og baglæns. Desuden fik man en ekstra Film som
Afslutning.
Dagen endte paa bedste Maade ved en Privatkoncert,,
hvortil alle Stævnedeltagerne var til Stede foruden andre
Indbudte. Herved fik OZ7WH Lejlighed til at vise, at han
behandlede et Klaver med mindst lige saa stor Virtuositet
som en Morsenøgle.
Alle var enige om at have tilbragt en fornøjelig og
udbytterig Dag.
H. T. P.

XII - OZ5R.

Kortbølgeamatøren:

OZ5R blev Radioamatør allerede i 1921, og i 1926

E.D.R.s Haandbog, Udgave 1933. Kr. i,00 faas nu ogsaa
følgende Steder:
i København hos: Paul Heinemann 138, Vanløse Allé.
Alfr. O. Hassing, Boghallen,
Raadhuspladsen.
i Nykøbing F. hos: OZ2NF.
i Nørre Sundby „ : OZ7Z.

foretog han nogle tvivlsomme Sendeeksperimenter paa lange
Bølger — hvad sikkert ogsaa mange andre Amatører i sin
Tid har prøvet.
Den

første

Kortbølgemodtager

blev

bygget

i

1928,

hvorefter Sending paa korte Bølger paabegyndtes — først
som unlis OZ2RD og fra 1. April 1932 som lic. OZ5R.
Han blev Medlem af E.D.R. 1. Januar 1931. Af Profes
sion er 5R Maskinsætter. Ogsaa som saadan har han en
Del Kolleger blandt E.D.R.s Medlemmer.

Referat af Mødet i den nordjydske Kreds
Søndag den 15. Oktbr. 1933.

Til det andet nordjydske Stævne var mødt en halv Snes
Medlemmer. Der blev naturligvis først og fremmest drøftet
det aktuelle Emne: Licens eller ikke Licens. Ikke saa
mærkeligt, da dette vil sige det samme som: At være
eller ikke være. Det viste sig, at der ikke var Klarhed
over forskellige vigtige Punkter, men efter en 3 Timers
Diskussion blev man klar over, at § 14 egentlig ikke vilde
være uden Betydning for E. D. R.s sunde Udvikling paa en
mere moralsk Basis, men for at være sikker paa, at det
virkelig var Flertallets Beslutning, vilde man støtte Kravet
om en ny Generalforsamling eller lettere en Urafstemning.
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Et Sommerminde.

KORRESPONDANCE
(I denne Rubrik skriver Læserne under eget Ansvar. Optagelse af Indlæg
behøver saaledes ikke at betyde, at Redaktionen støtter de fremsatte Anskuelser)

Paragraf 14 igen.
I sit Svar paa min Forespørgsel i sidste Nr. om, hvor
vidt de Omstændigheder, hvorunder den nye § 14 blev
vedtaget, borger for, at Vedtagelsen kan siges at være et
Udtryk for Medlemmernes Ønske, svarer OZ4H paa Be
styrelsens Vegne med et klart Ja, idet han tilføjer, at
nævnte Paragraf blev vedtaget med ca. 90 °/o af de tilstede
værendes Stemmer*).
I en privat Artikel i samme Nummer skriver OZ4H
ordret følgende: „Det er selvfølgelig uheldigt, at den
fulde Dagsorden paa den Maade ikke kan komme i „OZ“.
Dog er der allerede Arbejde i Gang for at faa Fejlen
rettet
Ja, men det var jo netop det, jeg havde gjort mig saa
megen Ulejlighed for at forklare d’Herrer. Og naar Be
styrelsen nu paastaar, at Lovændringen kan siges at være
et Udtryk for Medlemmernes Ønske, samtidig med at
Formanden indrømmer, at der er noget raaddent ved den
Omstændighed, at Dagsordenen ikke kan offentliggøres i
„OZ“, ja saa tør jeg maaske tillade mig at paastaa, at
d’Herrer er kommet ud, hvor de ikke mere kan bunde.
Det vil jo nemlig sige, at ca. 75 °/ 0 af E.D.R.s Medlemmer
ikke kendte Generalforsamlingens Dagsorden.
Den Omstændighed, at Formanden ligefrem desavouerer
sig selv og sine Kolleger i Bestyrelsen, kan vel nok siges
at være en veritabel Falliterklæring. Der staar nu kun
tilbage at opgøre Konkursboet, og jeg haaber ikke, at
„Skifteretten“ vil tøve for længe!
I sit Svar til Medlem Nr. 463 hævder OZ2E, at 463
¡har Uret i sin Paastand om, at § 14 er ganske ulovlig.
Heri har 2E tildels Ret. Det er utvivlsomt rigtigt, at § 14
ikke kan anfægtes paa det af 463 benyttede Grundlag.
Men lad os engang se nærmere paa Sagen. Det af
Københavnerne indsendte Forslag krævede kort og godt
Eksklusion af de ulicenserede, og det tjener til Ære for
de Tilstedeværende, at Forslaget forkastedes. Men hvad
sker? Paa selve Qeneralf 'orsamlingsdagen indkommer et nyt
selvstændigt Forslag, der bringer den helt nye Bestem
melse, at QSL-Kort for Fremtiden ikke kan ekspederes
til ulicenserede Amatører.
Til Trods for, at Medlemmerne godt ved, at Forslag
skal indsendes 10 Dage før Generalforsamlingen, lader de

*) Ved denne Afstemning blev Fuldmagterne mærkelig nok ikke taget i
Betragtning.

Red.

sig bluffe til at modtage Forslaget, behandle det — og
oven i Købet vedtage det!
D’Herrer vil maaske paastaa, at det drejer sig om et
Ændringsforslag til Ændringsforslaget, men hvis dette
bliver Praksis, bliver Generalforsamlingen jo den rene
Parodi. Vedtagelsen er i høj Grad ulovlig. Spørg Deres
Jurist, 2E! Erindre Dem, at det selvfølgelig ikke er
lovligt at erstatte et Forslag med et helt nyt paa selve
Generalforsamlingsdagen, naar vi stakkels Low-power-Folk
sidder rundt i Landet og ingenting aner. Det tillader selv
E.D.R.s Love ikke!
Under Rubrikken „CQ fra Sekretæren" læser jeg et
Citat af et Brev fra en Amatør, idet ID tilføjer, at det
er morsomt at erfare, hvor mange der billiger Udfaldet
af Generalforsamlingen. Vist er det sjovt, men rigtig grin
agtigt bliver det dog først, naar man paa næste Side læser,
at der har været afholdt Stævne i Aabenraa, hvor der
mødte en Snes Medlemmer, men kun 1 — een — kunde
billige § 14!
Formanden skriver som sagt, at der er Arbejde i Gang
for at faa Fejlen i E.D.R.s Love rettet. Ja — det er
meget godt, men saafremt Rettelserne skal være vidtgaaende
nok, var det dog vist bedst, om de blev formuleret af et
Medlem fra Provinsen. Jeg skal hermed tillade mig at
skitsere nogle Lovændringer, som jeg indsender til næste
ordinære eller ekstraordinære Generalforsamling.
§ 7 ændres saaledes: Den ordinære Generalforsamling,
der er Foreningens højeste Myndighed, afholdes hvert Aar
i September Maaned. Generalforsamlingen afholdes i en
af Landets større Byer, saaledes at der hvert Aar skiftes
mellem en af de tre Landsdele: Jylland, Fyn og Sjælland
med Lolland-Falster. Generalforsamlingen tager Bestem
melse om, hvor næste Aars Generalforsamling skal afholdes.
Resten af Paragraffen forbliver uændret med Undtagelse
af sidste Sætning, der ændres saaledes: Forslag til Lov
ændringer maa være Bestyrelsen i Hænde senest 1. August,
saaledes at de kan bekendtgøres i Medlemsbladets AugustNr. Saafremt de skulde blive vedtaget i ændret Form,
kan de kun ophøjes til Lov efter først at have været fore
lagt Medlemmerne til Godkendelse ved en Urafstemning.
I' Forbindelse med Lovene skal jeg forøvrigt bemærke,
at § 8 siger, at Dagsordenen skal meddeles i Medlems
bladet mindst 14 Dage før Generalforsamlingen. Denne
Lov er ikke overholdt for § 14’s Vedkommende, og altsaa
er Vedtagelsen ogsaa af den Grund ulovlig.
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Man vil maaske paastaa, at omtalte Ændringsforslag
skjulte sig under Betegnelsen „Eventuelt“. Men hvis saa
betydningsfulde Ting skal puttes ned i den Brokkasse, som
dette Ord dækker — ja, saa er vi jo igen ude i Parodien!
Nej, Ændringsforslag skal offentliggøres med deres fulde
Ordlyd, saa at vi alle kan tage Stilling til dem.
OZ4C flic).

Til engelsktalende OZ-Hams.
Som Svar paa min Anmodning i „OZ“ om at faa
fremskaffet en Liste over engelsktalende OZ-Hams, der vil
stille sig til Raadighed for eventuelle amerikanske og
canadiske Amatører, har jeg haft den Glæde at høre fra
følgende: OZ2Q, OZ7BR, OZ7F, OZ7PU og OZ8T.
Jeg takker for den Tilslutning, Forslaget har vundet.
Af „QST“ for September ser jeg desuden, at Tanken
ogsaa er blevet vel modtaget i andre europæiske Lande.
Det kunde altsaa se ud til, at en universel Gennemførelse
af Princippet er mulig, hvad der sikkert i væsentlig Grad
vilde bidrage til at fremme det internationale Hams-Venskab.
Blot savner jeg nogle flere paa min Liste. Jeg ved dog,
at der er mange flere end de ovenfor nævnte, der er
kvalificerede. Hvad siger OZ1D, 2K, 7PG og 7Z? Jeg
venter derfor med at afsende Listen til A.R.R.L.s Headquarter, indtil den 18. November for det Tilfælde, at flere
skulde melde sig — hvad jeg venter og haaber.
Samtidig vil jeg sende Listen til R.S.G.B. Man kan jo
snarere antage, at man vil faa Besøg af Englændere!
Iøvrigt slaar jeg til Lyd for, at den samme Tanke gøres
til Virkelighed for tyskkyndige Amatørers Vedkommende.
Hvem tager Initiativet?
OZ5MK.

Aarsagen ? ?
Med Interesse har jeg læst de mange Indlæg i OZ’s
Oktober Nr., men samtidig kan jeg ikke undgaa at lægge
Mærke til den skrappe, bidende Form, disse er præget af.
Jeg har grebet mig i at spørge, om det er Tonen blandt
Amatører, men saa har jeg tænkt tilbage paa de mange
glade og fornøjelige Timer, jeg har tilbragt i Amatørernes
Selskab ved Stævner og Møder og ikke mindst i Sommer
lejren. Jeg er kommet til den Slutning, at Aarsagen maa
være at finde andet Sted.
Grunden er Generalforsamlingens Lovændringer. Lad mig
sige det straks: jeg — og ved min Side en Jurist — er
af den Formening, at Generalforsamlingens Forsøg paa at
ændre Lovene ikke kan staa for Domstolens Prøvelse. Saa
vidt skulde det nødigt gaa.
Ifølge Lovens § 8 — nu taler jeg om den bestaaende
Lov, altsaa Loven af 1932 — skal Dagsordenen bekendtgøres 14 Dage før en Generalforsamlings Afholdelse. Dette
har fundet Sted. Kun er Dagsordenen ikke bekendtgjort
i den Skikkelse, hvorunder Generalforsamlingen forløb.

Jeg savner et Punkt: Forslag til Lovændringer. Et saa
vigtigt Punkt kan Generalforsamlingen — ja, den maa ikke
— vedtage, før det er kommet til samtlige Medlemmers
Kendskab, at et saadant Punkt skal forhandles paa General
forsamlingen.
Generalforsamlingen erkender selv Fejlen, idet den i de
Lovændringer, den foreslaar, netop i den nye § 7 indsætter
Punkt 4.
Hele Miseren bunder i — hvad OZ4H i sit Indlæg
rigtigt erkender — at Dagsordenen bekendtgøres, før Fristen
for Forslagets Indsendelse slutter. Paa den Maade kan en
enkelt Gruppe af Medlemmer — hvad vi har set — fuld
stændig overrumple Generalforsamlingen.
Jeg har faaet det Indtryk af Generalforsamlingen, at
Foreningen i Fremtiden skal følge de rene Linier. Det
tror jeg vi alle, baade licenserede og ulicenserede, kvali
ficerede og ukvalificerede Amatører kan gaa med til, men
saalænge vi indadtil bevæger os i Cirkler og Kruseduller,,
kan vi udadtil ikke forlange den rene Linie. Det er mit
Indtryk, at der er ikke mange Amatører, der vil modsætte
sig den foreslaaede § 14. Det er ikke Kosten, der ikke
smager, men det er Maaden, hvorpaa Kosten bliver ser
veret, der vækker Afsky.
Da nu Stormsignalerne er hejst, maa det være den nye
Bestyrelses Opgave først at skaffe Ro, og det bliver der
næppe, før en ekstraordinær Generalforsamling er blevet
indkaldt, hvor de Linier og den Politik, Foreningen i Frem
tiden agter at følge, og hvor den Dagsorden, hvorom vi
skal forhandle, bliver forsvarlig bekendtgjort. Bestyrelsen
kan iflg. Lovens § 12, om den finder det fornødent, ind
kalde, og nu finder jeg Tidspunktet er inde. Men det haster,,
om ikke for meget skal ødelægges.
Foreningens Levedygtighed er samtidig vor, og glem ikke,
at der selv i Bestyrelsen findes Mænd, der ofrer Tid,,
Kræfter, og som ikke skyer økonomiske Ofre for at tjene:
en Sag, som kun har Utak at lønne dem med.
OZ-DRO53.
, Brædstrup..

Til de ulicenserede.
Ved det sidste nordjydske Stævne viste det sig, at man'
slet ikke var klar over de Aarsager, der ligger til Grund
for Vedtagelse af den nu meget omtalte § 14, og jeg;
mener det derfor paa sin Plads her at komme med nogle
Oplysninger.
For det bør de nu ulicenserede Amatører gøre sig klart,
at de, der stemte for § 14, ikke selv kunde have nogen
Gavn af dette, og at paastaa, at det skyldes Misundelse
fra de licenseredes Side, synes mig saa latterligt, at jeg
ikke finder Grund til at dementere.
Lige før Generalforsamlingen kom det ud, at Statstelegrafen omgikkes med Tanker om helt at forbyde
Amatørsending her i Landet. Naturligvis var det kun.
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Rygter, men i Betragtning af, at det er konstateret, at
der er ca. 85 ulicenserede Kaldesignaler i Luften, (dette
er kontrolleret af Statstelegrafens Lytterpost) saa maa det
ikke undre de ulicenserede, at man paa Generalforsamlin
gen var yderst betænkelige ved at fortsætte i et Spor, der
kunde føre til et Forbud mod Amatørsending. Flertallet
mente derfor ikke mere at kunne være ulicenserede Ama
tører til Støtte ved at befordre QSL-Kort til ulovlige Sta
tioner, hvorved Foreningen jo var med til at opretholde
en ulovlig Tilstand. Om Foreningens Medlemmer her ud
over sender uden Licens eller foretager andre ulovlige Ting,
kommer naturligvis ikke Foreningen ved, og den har hel
ler ikke i Sinde paa nogen Maade at blande sig heri.
Det maa blive Myndighedernes Sag at tage sig af dette.
Skulde der blive indkaldt til en ekstraordinær General
forsamling, saa bør de nu utilfredse være klar over, at
E.D.R. kun kan bestaa paa de licenseredes Grundlag, og
det viser sig sikkert, at der selv blandt de ulicenserede er
saa mange fornuftige Mennesker, at de er klar over dette.
§ 14 blev ikke vedtaget af Misundelse eller for at skade,
men for at faa E.D.R.s Fremtid ind paa et forsvarligt
moralsk Grundlag. Medlemmernes Moral derimod inter
esserer for saa vidt ikke Foreningen, og det maa være den
enkeltes Sag at afgøre, om han vil sende med eller uden
Licens, men saa maa han naturligvis ogsaa være klar
over, at han kun har sig selv at takke for de Ubehagelig
heder, der kan blive Følgen af at sende uden Tilladelse.
Ikke saaledes at forstaa, at Foreningen vil foretage sig
noget. Det maa være Myndighedernes eg eventuelle licenserede Amatørers Sag, hvis disse sidste skulde finde sig i
den Grad generet, at de ikke kan arbejde. Foreningen
vedkommer det i hvert Fald ikke.
De faa, der har meldt sig ud af E.D.R. som en Følge
af § 14’s Vedtagelse, har kun vist deres manglende Evne
til at forstaa, at Udvikling ogsaa gør sig gældende i Ama
tørernes Verden. Det kan ikke nytte at paapege, at før
gik det hele saa let, før kunde alle sende uden Licens,
før de fik en saadan. Saadan har det ganske vist været,
men naturligvis er det, der var fyldestgørende for fem Aar
siden, ikke tidssvarende i Dag. Der er mange flere Ama
tører — — — og endnu mange flere Lyttere, der skal
tages Hensyn til.
Det er her i Landet lettere end noget andet Sted at
faa Licens. E.D.R. vil gøre, hvad der er muligt for at
hjælpe Begyndere. Den, der fra først af indstiller sig paa
at faa Licens før han sender, gør baade sig selv og E.D.R.
en Tjeneste.
H. Tscherniag Petersen.

Hr. H. Tscherning Petersens besindige Ord vil de fleste
sikkert kunne give deres Tilslutning. Dog forekommer det
os, at vi her i Medlemsbladet burde være sparet for den
Krønike, der fra anden Side blev serveret paa General

forsamlingen, gaaende ud paa, at vi kunde risikere Ama
tørsending forbudt. Vi lever dog i et Land med demokra
tisk Styre, og ingen vilde finde paa at forbyde Bilkørsel,
fordi det har vist sig, at der stadig er nogen, der fører
Bil uden at være i Besiddelse af Kørekort. Som vi tid
ligere har sagt, saa tror vi ikke, at Amatørsenderne kan
udryddes blot ved et Pennestrøg fra Myndighedernes Side.
Der vilde blot blive Kaos til Skade for alle Parter.
Red.

Den skæbnesvangre Paragraf.
Som nyt Medlem tillader jeg mig paa dette Sted at
fremkomme med min Mening om den for E.D.R skæbne
svangre § 14. Jeg er af den Formening, at Paragraffen
stopper for Tilgang af Medlemmer, naar vi Begyndere ikke
kan opnaa den Opmuntring til at arbejde videre paa, sotn
det er at faa de første QSL-Kort.
Jeg mener ikke, at nogen Mennesker har Taalmodighed
til at vente de 5 a 6 Maaneder eller mere, det varer at
tilegne sig de tilstrækkelige Evner i Morse uden i denne
Tid at kunne arbejde med Senderen og faa Resultater,
evt. ved først at indøve Opkaldning med Nøgle, hvori man
kan anmode om Fone. Alene dette med Mellemrum at
faa et lille Kig ind i den store Verden, som er Kortbølge
amatørens, er saa stor en Opmuntring, at der næppe er
nogen, som ikke ønsker hurtigst muligt at kunne blive
licenseret.
Derfor mener jeg, at E.D.R. gør klogt i at gøre Uretten
god igen ved at lempe Paragraffen saaledes, at Begyndere
igennem ca. 6 Maaneder kan faa tilstillet de Par indkomne
QSL-Kort, der kan blive Tale om, idet man kan gaa ud fra,
at efter denne Tid kan man have tilegnet sig de Evner,
som kræves for at blive licenseret. Man kan nemlig ikke
sidestille Begyndere med de ukollegiale, som forsømmer
Pligten til Overholdelse af Myndighedernes Krav om
Afgift.
Det er en absolut Forhaaneise mod nye Medlemmer at
nægte dem den store Opmuntring, som det er at mod
tage synlige Beviser for deres begyndende Medleven i
Kortbølgeamatørernes Verden — de samme Opmuntringer,
som Størstedelen af nu licenserede Hams har haft i deres
første Amatørtilværelse, og som de nu vil berøve andre,
dækket af den nu opnaaede store Udmærkelse (at være
licenseret), som jeg kan forstaa i Fremtiden skal være
E.D.R.s Kvalitetsdiplom.
Derfor lad os ulic. faa en Lejlighed til at mærke den
Kammeratskabsaand, der bør bestaa indenfor E.D.R. og i
Særdeleshed overfor Begyndere og nye Medlemmer, evt.
ved at E.D.R. gør et Arbejde for at faa f. Eks. det Baand,
der er bestemt for Amatører med Begynderlicens, helt
uafhængig af nogle Kvalifikationer i Morse, saa vi kan
løse Licens og faa et ønsket Oplæringsarbejde i Gang og
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J
med Tiden kan blive fuldt ud kvalificeret til at kaldes
viderekomne.
OZ-DR 141.
Der findes særlige Telefonicertifikater, som tildeles Styr
mænd eller andre indenfor Skibsfarten, men der kendes
vist ingen Eksempler paa, at et saadant er tildelt Amatører.
Iøvrigt faar man først det rigtige Udbytte af sin Sender,
naar man ogsaa kan morse.
Hermed betragter vi al Diskussion her i „OZ“ om
Generalforsamlingen og § 14 som afsluttet.
Red.

Distriktsstævne.
Den midtjydske Afdeling afholder Stævne
i Silkeborg Søndag den 26. November

paa Hotel „Silkeborg“. Mødetid Kl. 14,00.
Jeg

haaber,

at

saa

mange

Medlemmer

som muligt vil give Møde, og jeg tilføjer
for Fuldstændigheds Skyld, at ogsaa Med
lemmer fra andre Afdelinger er velkomne.
Man bedes indtrængende om at anmelde
Deltagelse i Forvejen.
— Vel mødt i Silkeborg Søndag d. 26.!

OZ5MK.

Meddelelse fra Forsøgskreds 2.
Efter nogle Maaneders forenede Anstrengelser er det nu
lykkedes G6XN og mig at faa startet et europæisk
„Circular letter“. Vi har allerede faaet en Del „Group
Managers“ til at deltage, og forhaabentlig kan vi i Løbet
af nogen Tid faa endnu større Tilslutning. Resultatet af
de første Breve var ret magert, men jeg var ogsaa en-af
de første i Cirklen.
Nedenstaaende er bragt et lille Uddrag af Indholdet,
jeg har bestræbt mig for at udsøge det, der har størst
Interesse for os.
Et af de mest populære Antennesystemer for 56 MC
er en vertikal Halvbølge Antenne med Senderen i umiddel
bar Nærhed og direkte tilkoblet. I Stedet for at anvende

lange Feedere og korte Strømtilførselsledninger benyttes
fortrinsvis korte Feedere og længere Tilførselsledninger.
Skønt den vertikale Antenne er den mest populære, maa
vertikale og horisontale Antenner dog anses for værende
lige gode. Den førstnævnte behøver strengt taget ikke at
overstige 1/4 Bølgelængde, hvorimod den sidstnævnte med
Fordel kan være adskillige Bølgelængder lang.
Der bør anvendes horisontal Modtagerantenne, hvis
Senderantennen er horisontal — tilsvarende for vertikal
Antenne. Dog menes det, at en horisontal Anlenne ved
større Afstande er ligesaa god eller endog bedre, idet
vertikalt polariserede Bølger har overvejende Tilbøjelighed
til at blive horisontale i nogen Afstand. Dette gælder
især, hvor Sender og Modtager er skærmet fra hinanden.
Ved Ormale af Skærmning maa jeg indskyde, at hvis
man har Senderen anbragt paa en Bakke, kan der opnaas
en ikke ubetydelig Retningsvirkning ved at placere Antennen
paa Siden og benytte Bakken som Skærm. Ti! disse korte
Antenner kan man med Fordel anvende Messing- eller
Kobberrør, som jo er ret stift og altsaa ikke kræver
væsentlig Støtte.
Det er med meget stor Beklagelse, at jeg maa med
dele, at jeg paa Grund af manglende Tid til Forsøg ikke
kan fortsætte som „Manager“ for Forsøgskreds 2. Jeg
har stor Interesse for dette Arbejde, men jeg vil meget
hellere se FK2 svulme op til at blive en betydelig For
søgskreds i Europa under en energisk Mand, som har
den fornødne Fritid til Raadighed, i Stedet for som nu at
føre en ret betydningsløs Tilværelse.
Jeg forsøgte for lang Tid siden at faa en Vandremappe
i Gang, men den Gang var Interessen for svag, selv om
det var ca. et Aar efter, at Interesse for 56 og 112 MC:
var blusset op i næsten eventyrlig Grad i England og
Holland for ikke at tale om U. S. A. Nu har jeg Grund
til at formode, at der — særlig i København — er tilstrække
lig Interesse til, at en saadan Vandremappe kan holdes i
Gang. Naar „Manageren“ saa samtidig tager Del i den.
internationale Vandremappe, skulde Udbyttet kunne blive
ret betydeligt.
Med Glæde vilde jeg ofre en Time daglig for FK2,.
hvis blot min Arbejdsdag ikke var paa 17 Timer, for 18
Timer kan jeg ifølge tidligere Erfaringer ikke holde til.
Jeg ønsker og haaber af hele min Kortbølgesjæl, at FK2
vil opnaa den Betydning og Tilslutning, som dens Arbejds
felt har Krav paa og som i saa høj Grad har manglet
herhjemme hidtil.
Poul Poulsen, OZ2P.
Det er med stor Beklagelse, vi ser OZ2P nedlægge
Arbejdet for FK2, men de angivne Grunde er jo ikke til
at komme uden om. Vi takker 2P for det gode Arbejde,
han har gjort ved Starten og Videreførelsen af FK2 i den.
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forløbne Tid og haaber, at hans Afløser hurtigt vil melde
sig. Det er os bekendt, at en Del københavnske Amatører
er i Qang med 56 MC Forsøg, og vi venter derfor, at
der heriblandt er en Mand, der vil tage Tøjlerne.
Red.

Ekstraordinær
Generalforsamling
afholdes i København paa Polyteknisk Læreanstalt, Øster
Farimagsgade 2 C, Søndag den 3. December 1933 Kl. 14,00.
Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Behandling af § 14 i Følge Anmodning fra 20 Med
lemmer.
-3. Valg af ny Medlemmer til Bestyrelsen. Følgende ned
lægger deres Mandater og ønsker ikke at modtage
Genvalg: Paul Heinemann, Formand, Fr. Flensborg(
Sekretær, K. I. Schmidt, Kasserer, H. V. Flansen,
OZ2VH og St. Hasselbalch, OZ7T.

Fuldmagter er gyldige ved Afstemning. Det bedes be
mærket, at de maa være paaført tydeligt Medlemsnummer
og Navn. (Sidste Kontingent-Kvittering).
Desuden kan det meddeles, at OZ4H nedlægger sit Hverv
som QSL-Manager fra og med den 4. Decbr. Den nye
QSL-Manager vælges paa Generalforsamlingen.
Bestyrelsen.

Mandatnedlaeggelsen.
Ovenstaaende Meddelelse om den ekstraordinære Gene
ralforsamling modtog vi Lørdag den 11. ds. — samme
Dag som „OZ“ gik i Trykken. Det er saaledes ikke
muligt paa fyldestgørende Maade at kommentere den
opsigtsvækkende Mandatnedlæggelse, der synes at skulle
blive Følgen. Det er kommet den resterende Del af Be
styrelsen ligesaa overraskende, som det vil være for alle
Medlemmerne.
Beslutningen maa være taget paa et Bestyrelsesmøde
den 9. ds., og i Stedet for at konferere med de fraværende
Bestyrelsesmedlemmer har man fundet det mere korrekt
ganske roligt at forlade Skuden. Selvfølgelig maa vi, der
er tilbage, modtage en saadan Meddelelse med et Chok,
idet det hele ikke blot føles pinligt overraskende, men
tillige i allerhøjeste Grad er umotiveret.
Den ekstraordinære Generalforsamling er et Medlemsønske, og eftersom ingen af Bestyrelsesmedlemmerne har
haft med Indkaldelsen af denne at gøre, maa det synes

ufatteligt, at en Gruppe af Bestyrelsen tager en saa
skæbnesvanger Beslutning uden at konferere med de
resterende Bestyrelsesmedlemmer. Men der er ingen Tid
at spilde. „OZ“ skal ud til Tiden, og saa maa vi afsløre
Kendsgerningerne i al deres Uforstaaelighed.
Mandatnedlæggelsen kan kun opfattes som en Demon
stration i Anledning af Medlemmernes Ønske om ekstra
ordinær Generalforsamling. Men en saadan Demonstration
maa synes temmelig malplaceret, eftersom Afholdelsen af
Generalforsamlingen har til Formaal at skaffe Ro i For
eningen. Al Uroen stammer som bekendt fra, at man
paa den ordinære Generalforsamling vedtog Lovændringer,
der ikke var opført paa Dagsordenen.
Hvis den ordinære Generalforsamlings Dagsorden havde
Mangler, kan det kun lægges den gamle Bestyrelse til
Last. Det vil derfor forekomme alle uforstaaeligt, hvorfor
de nyvalgte Bestyrelsesmedlemmer g3ar deres Vej. Det er
en ikke helt almindelig Tak for den Tillid, Medlemmerne
viste dem den 3. September i Aar, hvor de blev valgt til
at lede Foreningen de første 2 Aar.
Vi kender de paagældende Bestyrelsesmedlemmers
Kvalifikationer, og vi har hele Tiden haft en sikker Følelse
af, at Medlemmerne valgte rigtigt den 3. Septbr. E.D.R.
er en Forening i stærk Vækst, og Fremtiden tegner sig
lyst. Men selv om Foreningens Velfærd ikke er afhængig
af nogle enkelte Mennesker, saa haaber vi dog, at Med
lemmerne i stort Tal møder op den 3. December, saa vi
ved fælles Hjælp kan faa overtalt de afgaaende Bestyrelses
medlemmer til at fortsætte deres værdifulde Arbejde
for E.D.R.
Sluttelig kan vi ikke undlade at beklage, at man ikke
har ment at kunne vente med at afholde Generalforsam
lingen sammen med det store aarlige Nytaarsstævne, som
den fynske Afdeling holder i Odense i Begyndelsen af
Januar. Herved vilde Medlemmerne kunne slaa to Fluer
i eet Smæk, og samtidig var der blevet taget Hensyn til
et berettiget Ønske fra Provinsen, gaaende ud paa, at
Generalforsamlingen ikke altid afholdes i en bestemt Ende
af Landet.
Red.

QSL-Centralen.
Vinteren nærmer sig og Aktiviteten forøges. Der er i
Oktober ekspederet 1240 QSL til OZ-Amatører og 1056
fra OZ-Amatører.
Adskillige Amatører mangler igen Kuverter. D’Herrer
anmodes om at indhente det forsømte. Det bemærkes, at
Standardkuverter stadig har Størrelsen 20X13 cm.
1 Maanedens Løb er der igen returneret mange QSLKort. Grunden er, at de forskellige Calls ikke er indregi
strerede. Det bedes bemærket, at al Forespørgsel an-
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gaaende Calls og DR-Numre rettes til QSL-Centralen. Det
nytter ikke at give Meddelelse til Redaktøren eller andre
Steder end netop ovennævnte.
Jeg maa indstændigt advare mod Misbrug af licenserede
Kaldesignaler. Saaledes klager OZ7X, 7XX og 2Q over,
at deres Kaldesigna! misbruges. Det bemærkes, at Statstelegrafen yderst sjældent igen tildeler Kaldesignaler, der
tidligere har været benyttet, til nye Ansøgere.
Fra Polen kommer Meddelelse om, at QSL-Kort ikke
mere ekspederes til ulicenserede Stationer.
OZ4H.

Hvor er de danske QSL-Kort dog stereotype, fantasi
løse, uoriginale, ideforladte og rent ud sagt bund
kedelige. Der er selvfølgelig enkelte Undtagelser, men
det
kan
ikke forandre
Helhedsindtrykket
i
Udlandets
Øjne.
Standard-Kortene kan være meget gode for de Ama
tører, som ikke har Raad til at ofre dyre Tryksager.
Men enhver, der ser den mindste Udvej til at faa lavet
noget ud over det almindelige, har ligefrem en Pligt
til at gøre det. Gennemgaaende er Danskerne jo hverken
fantasiløse eller aandeligt smalsporede.
Lad os for Fremtiden se QSL-Kort med kraftige
Farver, barokke Tegninger eller kunstneriske Arbejder.
VI mangler i høj Grad de originale Indfald, der skal
hæve Kortene op paa et højere Plan. Som de er nu,
minder de altfor meget om den graa Hverdag. Og et
Blik paa dem virker paa lignende Maade, som naar
man rækker Tungen ud af et aabentstaaende Vindue.
Bare jeg vidste —
Hvordan Statsradiofonien vil bære sig ad med de
aarlige Udvidelser i Sendetimernes Antal, naar man om
kort Tid faar taget samtlige Døgnets 24 Timer i Brug.
— Hvorfor de Mennesker, der for W Aar siden be
skyldte de første Amatører for at have Radio paa Hjernen,
nu selv ønsker at have Højttaleren gaaende fra tidlig
Morgen til sen Nat.
— om den generende Over svingning, en af Skamlebæksenderne har paa 3,5 MC, er absolut nødvendig.

„Færgernes Radio forstyrrer Lytterne*, skriver et af
Nyborgbladene og fortsætter: ,Baade i Nyborg og Korsør
klager Radiolytterne jævnligt over, at Storebæltsfærgernes
Radio
virker
forstyrrende
paa
Lytningen.
Arbejdernes
Radioklub i Nyborg har i den Anledning rettet en Hen
vendelse
til
Myndighederne
for
at
søge
Ulemperne
fjernet“.

Det er vel nok, hvad man kalder Begrebsforvirring.
Som tidligere hævdet her i Bladet, skyldes Miseren
Lytternes antikke Hylekasser og ikke Færgernes tip top
moderne Senderne. De Bølgelængder, der benyttes af
Færgernes Sendere, er saa langt fjernet fra Radiofonibølgerne, at der ikke kan blive Tale om Forstyrrelser
paa moderne Modtagere. Dette ogsaa til Underretning
for
Bladet
„Radioteknikeren",
som
grundet
paa
vor
Omtale af de i teknisk Henseende tarvelige Detektor
modtagere har startet en Diskussion om denne Modtager
types Berettigelse.
Statsbanerne har altsaa nu faaet den samme Ballade
med
Lytterne,
som
mange
Amatørsendere
længe
har haft. Det skal nu blive interessant at se, hvad
Myndighederne svarer paa Henvendelsen. Man kan selv
følgelig lade Lytterne blive i Illusionen om, at deres
Modtagere er, som de bør være - og saa iøvrigt fort
sætte med at frede den forældede Teknik. Antagelig gør
det ikke Spor, hvis en kostbar Ombygning af Færgernes
Sendere bliver Resultatet. Det har man jo Skatteyderne
til at betale.
Den sørgmuntre.

Erik Elnegaard, Bernstoffsvej 115, Charlottenlund.
Dynafon A/S, Danasvej 38, København V.
A. Sengpiel A/S, Kompagnistræde 22, København K.
Dansk Kondensatorfabrik, Glostrup.
Elektro-Isola, Vejle.
Ludvig H. Weischer, St. Pederstræde 31, København K.
Hede Nielsens Fabriker A/S. Horsens.
Magasin du Nord, Kongens Nytorv, København K.
H. Larsen, Svanegade 16, Nyboder, København K.
N. C. F. Lings, Lunderskov St.
Svend J. Nielsen, Ingerslevgade 192, København V.
Jens Kjær, Nørrehøjgade 9, Randers.
Aage Petersen, Gilleleje.
Rudolph Rivond, GI. Kongevej 130, København V.
V. L. Trane Nielsen, Boulevarden, Vordingborg.
Mogens Bang, Solsortvej 2, København F.
Knud Lægring, Klitmøllersvej 41, Vanløse.
Franz Mervelskemper, Christiansfeld.

OZ3L - Johs. Frøkjær Larsen, Gasværksvej 3, København V.
Ændret Adresse: OZ2VH - H. V. Ravnholt Hansen,
Katholmvej 7, Vanløse.
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OZ-DR140 - O. Nielsen, Guldbergsgade 81, København N.
OZ-DR141 - Aage Hansen Paaske, Bergittevej 11, Maribo.
OZ-DR142 - Sigvard Jensen, Vester Alle 7, Aarhus.
OZ DR143 - William Olsen, Tordenskjoldsgade 16, Aarhus.
OZ-DR144 - Ludvig Weischer, St. Pederstræde 31,
København K.
OZ-DR145 - N. Hørup, Vejlegade 7, Aarhus.
OZ-DR146 - Martin Brogaard, Langelinie 107, Odense.
OZ-DR147 - H. Larsen, Svanegade 16, Nyboder,
København K.
OZ-DR148 - E. Elnegaard.Bernstorffsvej 155,CharIottenlund.
OZ-DR149 - Hans Lou, Bækken 14, Rønne.
OZ-DR150 - J. Carlsen, Thorsgade 48, København N.
OZ-DR151 - H. Andersen, Quldbergsgade 96, København N.
OZ-DR152 - K. Lægring, Klitmøllervej 41, Vanløse.

Generalforsamlingen.
I Anledning af den ekstraordinære Generalforsamling
bedes de Medlemmer, der ikke selv kan møde, men som
ønsker § 14 bevaret, sende et Brevkort med Underskrift
til Formanden for den københavnske Afdeling.
Kaj Larsen,
Maagevej 83, København N.
Ovenstaaende har vi i sidste Øjeblik modtaget med An
modning om Optagelse. For en Ordens Skyld gør vi
opmærksom paa, at saafremt de nævnte Brevkort ønskes
.anvendt som Fuldmagter, maa de være bilagt sidste
Kontingent-Kvittering i Overensstemmelse med Reglerne.
Red.

TRAFFIC NOTES.
OZ3FL har ikke haft Tid til at gøre meget ved DXForsøgene i den forløbne Maaned, men en FMS gav dog
R7, skønt Input kun var 6 Watts. Der høres iøvrigt en
Mængde DX fra alle Verdensdele. For ogsaa at faa noget
for Øjnene, har 3FL forsynet Stationen med „Strømpanel“,
der bærer 4 store, flotte Omskiftere.

(København).
OZ4H har travlt med Stationseftersyn, assisteret
OZ7CV, med Transmission over Statsradiofonien for Øje.

af

Ved en „Prøvekørsel■“ paa 7 MC fik han 3 W-Stationer
til „at bide paa“ i Løbet af 40 Minutter; fb, OB!
OZ7B er meget aktiv paa 3,5 MC med Fone og Nøgle.
-Senderen er MO-PA med et Input paa ca. 20 Watts.
OZ7BO bebuder fornyet Aktivitet paa alle Baand med
CO-PA og et nyt 15 Watts Oxytron Rør.
OZ7KG’s store Sender prøves nu med Schåfermodula.tion. Input er ca. 100 Watts, og hele Europa er snart
worked med Fone. Det bedste Resultat er CT1AH, der
gav R8-9 paa Fonen. Desværre har det ene Ensretterrør
,opgivet Aanden“. Dog er der nu bestilt 3 Kviksølvensretterrør fra U. S. A. samt nye 60 Watts Klasse B
Rør.
OZ7SS er for Tiden „closed down“ grundet paa Flyt
ning, men haaber snart at være klar til Sending fra sin
nye QRA.
OZ7CV,

OZ7PU finder, at det er svært at kalde DX op i Øje
blikket. Han har dog haft QSO med Sibirien med 5,5
Watts Input.
OZ8G kører for Tiden med 10 Watts paa en Hartley
og Schafermodulation. Antennen er 42 m lang spændingsfødet Hertz med kapacitiv Kobling. Pladespændingen tages
fra en DC-Dynamo, der kan give 240 Volt, og Filteret
bestaar af 2 B&O Drosler paa 150 Ohm og en 1 MF
Blokkondensator i Parallel.

OZ1NW er færdig med ny Ombygning og har allerede
flere Gange været i Luften med Kvalitets-Telefoni.
OZ2SS har faaet et nyt Oxytron Rør, som han er
meget tilfreds med. Ved 220 Volt giver det helt op til
18 Watts Input i en Hartley. 2SS er aktiv paa 3,5 MC
hver Dag, hvor hans Fone snart er velkendt. Modulati
onen er Heising.
OZ4N bygger om for Tiden. Desuden er han lige
blevet gift, saa han har nok at tænke paa.
OZ7ON er ganske tavs, skønt han har bebudet fornyet
Aktivitet.
OZ7Z har været lidt i Luften og har arbejdet et Par
ny Lande, nemlig Sudan og Sahara Ørkenen.
OZ8D er en ny licenseret Amatør i Nørresundby. Han
arbejder med krystalstyret Sender, baade Fone og CW.
Han er i Gang med Fone paa 3,5 MC hver Søndag Morgen.
OZ7Z,
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OZ7F er ved at gøre sig klar til 160 m Sæsonen og
haaber at træffe mange OZ-Hams paa det Bølgebaand.
OZ8J afholder Morsekursus for nogle nye Amatører i
Faaborg.

Nyt paa affe Frekvenser.
P.Z.K. — l.A.R.U.s polske Afdeling — arrangerer en
international Test fra 17. December til 30. December 1933.
Det drejer sig om at faa saa mange QSOer som muligt
med polske Amatører i det angivne Tidsrum. Alle Bølge
baand maa benyttes, men kun een QSO med hver enkelt
polsk Amatør giver Point. For Danmarks Vedkommende
giver det 1 Point (dog 4 Gange saa meget paa 28 MC).
Polske Deltagere giver en Kode, bestaaende af 2 Tal og
3 Bogstaver i vilkaarlig Orden. Det er forskelligt for hver
Amatør, og Koden skal anføres paa QSL-Kortet, som maa
være den polske QSL-Central i Hænde senest den 30.
April 1934. Specielle Diplomer vil blive givet til de tre
udenlandske Deltagere, der opnaar flest Points.

OZ7GL er flyttet til Langvaddam 11, Valby, Telefon:
Damsø 2433. Han meddeler, at han den 13. April skal
ind som Soldat i Telegrafbataljonen og saaledes faar OZ7T
og OZ7DV til Soldaterkammerater.

OZ2Z (Ole Winstedt, Strandvej 149, Hellerup) arbejder
paa en Artikel til „OZ“ om sine Oplevelser i Thule. Der
mangler dog endnu at blive indsamlet forskelligtMateriale, og
2Z beder derfor om at faa QSL-Kort fra QSOer samt
eventuelle DR-Rapporter tilsendt snarest. Alle Rapporter
vil blive besvaret, men lidt Taalmodighed udbedes.

I hvert Fald for Kortbølgeamatørerne har de politiske
Omvæltninger i Tyskland været en Fordel. Der tildeles
stadig nye Sendetilladelser, saaledes at ialt 180 Amatører
havde faaet Licens den 27. August.

af de sidste 6 Aar er over 50 af disse Senderes Opera
tører blevet licenseret, og deres gennemsnitlige Alder er
16 Aar. Englænderne ser mere paa Dygtigheden end
Alderen. Her i Landet trænger vi til at gøre det samme.

Artiklen om Højfrekvenstelefoni paaHøjspændingsledninger,
som vi bringer i dette Nummer, er velvilligst stillet til
vor Disposition uden Honorar. Selv om Emnet falder lidt
udenfor dette Tidsskrifts Rammer, tvivler vi ikke om, at
det interessante Princip vil blive grundig studeret af
Læserne. Anlægget blev forevist for Deltagerne i den
sønderjydske Afdelings sidste Stævne.

En Del Læsere har bebrejdet os, at vi har optaget de
mange Indlæg i Korrespondance-Rubrikken. Redaktionen
er ikke blind for, at Bladets Standard har lidt derunder..
Men paa den anden Side maa det erindres, at „OZ“ for
uden at være et teknisk Tidsskrift tillige er et Medlems
blad. Derfor maa Sol og Vind deles lige. Som en Er
statning har vi udvidet dette Nummer til 20 Sider — for
første Gang i Bladets Levetid — og de forøgede Udgifter
skal ikke dækkes af E.D.R.

Vi erindrer om, at der bestilles Klicheer den 1., og
Redaktionen slutter den 5. i hver Maaned. Det sker Gang
paa Gang, at Artikler maa udskydes en Maaned paa
Grund af for sen Indsendelse.
H. F.

„OZ“
udgives
af
Landsforeningen
„EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ringsted. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: Knud Schsnidt, Tranegaardsvej 29 C, Hellerup.
QSL-Manager: Paul Heinetnann, Vanløse Allé 138, Vanløse.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.

King Edward’s School i Stourbridge har to Sendere,
G6OI og G6OJ, som betjenes af Storbritaniens yngste licenserede Amatør, der kun er 14 Aar gammel. I Løbet

Afleveret tjl Postvæsenet Tirsdag den 14 . Novbr .

_____
Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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