
Oplag: 1075 Eksemplarer.

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

79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Dansk offentlig Administration har tidligere været 
berygtet for at være et Hjemsted for talrige „Konto- 
rius’er“. Hvorvidt de mange sælsomme Beretninger om 
„Kontorvisdom“, der med Mellemrum forlyster Offent
ligheden, er overdrevne eller ej, skal vi ikke kunne sige, 
men en Kendsgerning er det, at Bureakratiet og „Kine
seriet“ stadig florerer.

Fornylig omtalte Dagspressen et Eksempel fra Nord
sjælland, som var baade til at le og græde over. En 
Mand, som har den i Øjeblikket tvivlsomme Fornøjelse 
at være Bilejer, skulde flytte, og han ansøgte derfor 
om at faa saa megen Benzin, at han kunde faa sin 
Vogn med sig. Men det kunde der ikke være Tale om. 
De vise Myndigheder gjorde det da nødvendigt for 
Manden at leje en Lastbil til at transportere Privat
vognen. Resultat: En unødvendig Udgift og flere Gange 
forøget Benzinforbrug!

Men ogsaa Kortbølgeamatørerne har mærket Udslag 
af den særegne Form for Logik, som en „Kontorius“ 
betjener sig af. Det er i dette Tilfælde Odense-Politiet, 
der har været ude paa slap Line uden at være i 
Besiddelse af den dertil nødvendige Elegance! Man 
har simpelthen været rundt til samtlige Odense-Ama- 
tører for at indpakke og forsegle deres Sendere, skønt 
dette store Arbejde er aldeles og komplet nytteløst. 
Delene, hvoraf en Sender er bygget, kan nemlig købes 
i enhver Radioforretning, saa man stopper ingen ulov
lige Sendere ved denne Fremgangsmaade.

Det eneste — absolut eneste — man har opnaaet, er 
at genere de Amatører, som gerne vil bruge Delene i 
de forbudte Sendere til Eksperimenter paa andre Om- 
raader. I de fleste Amatørsendere er 95 % af Kompo

nenterne jo almindelige Modtagerdele. Politiet i Odense 
har ganske vist stillet i Udsigt, at man er villige til at 
lukke op for Plomben, hver Gang Amatørerne skal 
bruge nogle af Delene, men dette gør jo blot Situati
onen om muligt endnu mere grotesk. Det kan give 
dagligt Arbejde til et Par Betjente, naar de stadig skal 
aabne Pakker for de mange eksperimenterende Odense- 
Amatører. Har Politiet virkelig ikke noget nyttigere at 
tage sig til?

Det er jo iøvrigt ikke første Gang, Amatørernes 
Organisation har maattet beskæftige sig med Odense- 
Politiet. I sin Tid maatte E.D.R. beklage sig til Justits
ministeriet, fordi vore Medlemmer i Odense fik deres 
Privatliv optrævlet hos Naboer og Arbejdsgivere af 
tjenstivrige Politifolk ved de Undersøgelser, der gaar 
forud for Tildeling af Sendetilladelse. Vi er naturligvis 
Tilhængere af Orden og fornuftige Principper, men
E.D.R. vil ikke finde sig i, at Medlemmerne behandles, 
som om de var halvvejs Forbrydere, fordi Myndighe
derne har pedantiske Tilbøjeligheder.

Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet, 
som Amatørsenderne sorterer under, har ikke ønsket 
den Politiundersøgelse, der har været gennemført Landet 
over, og som i Odense har givet sig saa drastiske 
Udslag. Det hele er saaledes foretaget paa Politiets 
eget Initiativ, og man forstaar derfor bedre den totale 
Blottelse for Fagkundskab, der præger hele denne Sag. 
Men hverken Fejlgreb paa Grund af manglende faglig 
Viden eller Udslag af „Kontorius“-Mentaliteten tjener 
til at bevare den Respekt for Myndighederne, som 
dog ellers maa findes ønskelig set fra et samfunds
mæssigt Synspunkt. H. F.

»Herr Kontorius« driller Kortbølgeamatørerne!
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En Stor-Super med 2 Mellemfrekvenser.

For at komme uden om de Vanskeligheder, der 
fremkommer ved Anvendelsen af en forholdsvis lav 
Mellemfrekvens paa 400 til 500 kHz i Kortbølge
supere (ringe Spejlselektivitet), anvendes ofte den høje 
Mellemfrekvens 1600 kHz. Denne giver en meget stor 
Spejlafstand 3200 kHz og deraf bedre Spejlselektivitet. 
Den højst opnaaelige Baandselektivitet er imidlertid 
meget ringere end ved den normale 400-500 kHz 
Mellemfrekvens, ligesom ogsaa Følsomheden synker

 AF HENRIK NIELSEN. OZ9R. 

samtidig bliver Modtageren yderst uselektiv og ufølsom
— selv ved Anvendelsen af mange 30Q0 kHz Kredse. 
Hvad ligger saa nærmere end at bygge 2 Supere, een 
med 3000 kHz Mellemfrekvens og en anden med 425 
kHz eller endnu lavere Mellemfrekvens og saa bruge 
den ene som „Superforsats" til den anden? En saadan 
Modtager er beskrevet i „QST“ for Juli 1939. Der 
er i denne Modtager yderligere gjort Brug af de efter - 
haanden meget populære Agern-Rør, der udmærker

stærkt ved Anvendelsen af den højere Mellemfrekvens. 
Som Følge af ovennævnte Fordele og Mangler kan 
det ofte være svært at bestemme sig for en Mellem
frekvens til sin Superkonstruktion.

Som Hovedregel maa imidlertid gælde, at ønsker 
man kun faa Rør i Modtageren, benytter man 400- 
500 kHz Mellemfrekvens og eventuelt eet Højfrekvens
trin. Har man derimod Raad til en større Super, kan 
det forsvares at anvende 1600 kHz Mellemfrekvens 
— idet det større Antal Mellemfrekvenskredse (mindst 
8) stiller denne Super op i Højde med den lille Super 
med 425 kHz Mellemfrekvens, hvad Baandselektivite
ten angaar. Den store Supers Fordel ligger saa i, at 
den er fuldstændig fri for Spejl, hvad man ikke kan 
sige om den lille. En Super med 6-8 Mellemfrekvens
kredse 1600 kHz har ca. samme Baandselektivitet 
(Selektiviteten mellem de enkelte Stationer) som den i 
August „OZ“ 1939 beskrevne lille Super med kun 2 
Mellemfrekvenskredse 425 kHz.

Ved Anvendelsen af endnu højere Mellemfrekvens, 
f. Eks. 3000 kHz, bliver Modtageren anvendelig og 
fri for Spejl helt op paa 56 MHz Baandene, men

sig ved deres overordentlige smaa Dimensioner og 
høje Indgangsimpedanser (ca. 5 Gange de „røde“ Rør).

Et saadant Agern-Rør (956 variabel mu.) bruges 
som fadingreguleret Højfrekvensrør. Et tilsvarende Rør 
(954 - ikke variabelt) bruges som Blandingsrør i 3000 
kHz Superen. Der bruges særskilt Oscillator (1852), 
og Oscillatorsvingningerne paatrykkes Skærmgitteret 
paa Blandingsrøret (Skærmgittermodulation). T4 og T5 
er Mellemfrekvenstransformatorer til 3000 kHz, medens 
en 6K7 er denne Mellemfrekvens’ eneste Forstærkerrør. 
Med T5 slutter den egentlige 3000 kHz Super, og den 
næste Modtager, der begynder med Blandingsrøret 
6L7, er fast indstillet til at modtage paa 3000 kHz 
(Oscillatorfrekvensen kan ikke varieres). Denne Mod
tagers Mellemfrekvens er 262 kHz (meget anvendt i 
U.S.A., hvor der ikke er Langbølgestationer). Paral
lelt med Signalgitteret paa 6L7 ligger en speciel Støj
forstærker, der forstærker og ensretter Støjimpulserne 
og sender dem ind paa Blandingsgitteret af 6L7.

Denne Metode er ikke almindelig kendt, idet den 
foruden at nedregulere 6L7’s Forstærkning, ogsaa ned
sætter Rørets Blandingsstejlhed, saaledes at Forstærk
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ningen yderligere nedsættes. Ved kraftige Støjimpulser 
ophører Blandingen fuldstændig, og der bliver et umær
keligt „Hul“ i Modtagningen i Stedet for en kraftig 
Støj. Den mest kendte Maade at dæmpe denne Støj 
paa er ved Anvendelsen af en 6L7 som Mellemfrekvens
forstærkerrør og saa regulere paa Blandingsgitteret, 
der da kun virker som almindelig Skærm- og Regule
ringsgitter, hvilket ikke er nær saa effektivt som den 
her anvendte Metode.

Der er anvendt 2 Trins Mellemfrekvensforstærkning 
paa Frekvens 262 kHz. Dette giver en meget stor 
Følsomhed og Selektivitet. Endvidere er T8 en 3-dob- 
belt Mellemfrekvenstransformator, hvilket ogsaa for
højer Selektiviteten. T9 er Mellemfrekvenstransformator 
med variabel Selektivitet i en speciel Kobling, der 
virker omtrent som Krystalfilter, medens T10 er en 
normal Diodetransformator. Der er anvendt A.V.C. 
paa alle Rør med Undtagelse af 3000 kHz Blandings
røret. Ved Telegrafimodtagning anvendes en Beat-

Oscillator med et 6J7, der er koblet meget løst til 
Fadingdioden (og dermed via C9 til Signaldioden). I 
sidste Mellemfrekvensrørs Anodeledning sidder et „S“- 
Meter, der bestaar af et følsomt Milliamperemeter 
(0-1 mA) i en Broopstilling.

Denne Modtager vidner om, at Konstruktørerne 
(W9CJJ og W9AUJ) har konstrueret adskillige Mod
tagere før denne, idet den kommer op paa nær Ide
alet af en S.W.-Super. Vi vilde dog ved Anvendelsen 
af europæiske Rør komme op paa adskillig større 
Følsomhed, idet vore „E“-Rør er de amerikanske 
Staalrør saa langt overlegne i Stejlhed. 6K7 har en 
Stejlhed paa 1,65 mA/Volt, medens EF9 har en Stejl
hed paa 2,1 mA/Volt, hvilket vil sige, at EF9 giver 
ca. 30 % mere Forstærkning. I Stedet for Agern-Rørene 
956 og 954 kunde man bruge „Philips" Agern-Rør 
4695 og 4672, der baade i Udseende og Data svarer 
til de amerikanske.

Stykliste,

Den 23. ds. fylder Opfinderen, Dr. techn. Valdemar 
Poulsen 70 Aar. Af Dr. Poulsens forskellige Opfin

delser blev Buegeneratoren, som han udarbejdede sammen 
med E.D.R.s Protektor, Professor P. O. Pedersen, den 
mest kendte. Buesenderen gjorde Dr. Vald. Poulsen 
verdenskendt, fordi den for første Gang muliggjorde 
traadløs Telefoni. Hidtil havde man jo kun haft Gnist
sendere. At Tiden efterhaanden løb fra Buesenderen 
som erstattedes af de mere praktiske Elektronrør, vi 
bruger i Dag, gør jo paa ingen Maade Dr. Poulsens 
Pionerarbejde mindre. Ogsaa Buesendere er blevet 
udført som Amatørarbejde, hvad Direktør Dessaus 
gamle Sender, der vistes paa E.D.R.s Landsudstilling 
i 1937, var et morsomt Eksempel paa.

De norske Amatører har heller ikke helt tabt Humø
ret i Anledning af Sendeforbudet. Sidste Num

mer af „LA“ bragte en Leder, hvor N.R.R.L.s. Besty
relse opfordrer Amatørerne til at skabe en regelmæssig 
Lyttetjeneste. Der er nemlig al Grund til at regne 
med, at kommercielle Stationer og illegale Sendere i det 
hele taget ganske roligt tager Amatørbaandene i Besid
delse. Noget saadant kan Amatørerne naturligvis ikke 
finde sig i, og alle mistænkelige Stationer bør derfor 
opnoteres. Det vilde vist være ganske nyttigt, om de 
danske Amatører ogsaa deltog i denne Kontrol. Vi 
opretter gerne en Rubrik her i „OZ“, hvor Resulta
terne kan offentliggøres.
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Cpl = 10 pF var. Kondensator 
Cp = 10 „ „
Cl = Baandsætningskondensatorer
C2 = Baandspredningskondensatorer
C3 = 0,01 μF Kondensator, Glimmer
C4 = 0,01 „ „ Papir
C5 = 0,05 „
C6 = 0,1
C7 = 0,005 „ „ Glimmer
C8 = 100 pF
C9 = 50
C10 -- 0,5 μF „ Papir
Cll =10 „ ,25 Volt Elektrolyt
C12 = 0,02 „ Kondensator, Glimmer

RI = 0,5 M.Ohm Modstand ½ W.
R2 = 0,1
R3 = 500 Ohm
R4 = 3000 „
R5 = 2500 „
R6 = 50.000 Ohm
R7 = 2000
R8 = 50.000 Ohm „ 1 W

R9 — 0,25 M. Ohm Modstand ½ W 
R10 == 3000 Ohm variabel 
R1 1 =  30.000 Ohm Modstand 2 W 
R12  =  10.000 „ „ variabel
R13  =  20.000 „
R14  =  300      „                        „ 1/2 W 
R15  =  1000    ,,                        ,, variabel 
R16  =  1 M.Ohm                       „ 1/2 W 
R17  =  2
R18  =  10.000 Ohm
R19  =  1 M.Ohm „ variabel
R20  =  30.000 Ohm                   „ 2 W.
R21  =  10.000  „
R22  =  4000      „                        „ 1/2 W
TI-2-3 = løse Spoler
T4-5 = 3000 kHz MF-Transformatorer
T6= Oscillator-Transformator
T7 = Speciel Diode-Transformator (fejl angivet

paa Diagram som T2) 
T8 = 3-dobbelt MF-Transformator, 262 kHz 
T9 = Speciel var. MF-Transformator, 262 kHz 
T10 = Normal Diodetransformator 
RFC = HF-Drosselspole



Naar man skal undersøge en Vekselspændings Kur
veform paa en Katodestraaleoscillograf, maa man have 
en Hjælpegenerator, der frembringer en Vekselspæn- 
ding, hvis Spænding stiger proportionalt med Tiden, 
indtil den naar den ønskede Værdi, for derfor straks at 
synke til Nul. Den simpleste Form for en saadan Genera
tor er vist paa Fig. 1. Kondensatoren oplades gennem den 
variable Modstand, som bestemmer Opladningens Hur
tighed. En mekanisk Kortslutningsanordning udlader Kon
densatoren, naar denne har faaet den ønskede Spænding.

Dette System anvendes yderst sjældent, bl. a. paa 
Grund af mekaniske Vanskeligheder ved Kortslutnings- 
mekanismen. Samtidig frembringer Kortslutningen ogsaa 
skarpt-kantede Vandrebølger, der bringer Forstyrrelser, 
særlig ved højfrekvente Maalinger. Et betydeligt Frem
skridt viser Fig. 3. Her er Kortslutningsmekanismen 
erstattet af en Glimlampe (uden Modstand i Soklen).

En Glimlampe har den mærkelige Egenskab, at dens 
Tændspænding ligger paa ca. 130 Volt, medens den 
slukkes ved ca. 90 Volt. Naar Kondensatoropladningen 
har naaet ca. 130 Volt, tænder Glimlampen. Da der 
ikte findes nogen Begrænsningsanordning mellem Kon
densator og Glimlampe, og da Glimlampens Impedans 
er lav, oplades Blokken ret hurtigt til Glimlampens 
Slukkespænding, ca. 90 Volt. Den af Glimlampen 
frembragte Vekselspænding har en Størrelse paa max. 
40 Volt. Denne Kippspænding er for lav til Anven
delse direkte paa Katodestraalerøret, og man maa der
for altid anvende en Forstærker i Forbindelse med en 
saadan Generator. Glimlampen har ogsaa den Mangel, 
at Tilbageløbstiden (Afladetiden) er ret lang.

Et stort Skridt fremad blev opnaaet ved Fremkomsten 
af Gastrioden (Relærøret). Disse Rør er fyldt med 
Kviksølvdamp eller en Luftart (Helium eller Argon). 
Rørets indre Opbygning minder iøvrigt meget om en 
almindelig indirekte opvarmet Triode, men her hører 
Ligheden ogsaa op, idet Røret ikke optager Anode

strøm, før Anodespændingen har naaet en vis Størrelse 
i Forhold' til den paa Gitteret paatrykte negative Spæn
ding. Forholdet mellem Gitter- og Anodespænding 
andrager f. Eks. ved Philips 4686 21 Gange og ved 
4690 35 Gange. Det vil sige, hvis en 4686 arbejder 
med 15 Volts negativ Spænding, vil Røret udlade 
Kondensatoren ved en Kondensatorspænding paa ca. 
315 Volt. Slukspændingen for dette Rør andrager 
17 Volt. Derfor vil den effektive Kippspænding andrage 
ca. 300 Volt, hvilket er den største tilladte Værdi for dette 
Rør. En Opstilling med Gastriode vises i Fig. 2. Oplad
ningen sker gennem en Modstand, som bestemmer Kipp
frekvensen, og i Følge det forudgaaende bestemmer Gas
triodens Gitterspænding Størrelsen af Kippspændingen.

De 3 nævnte Opstillinger har den samme Fejl. Der 
kræves en høj Jævnspænding (ca. 1500 Volt), for at 
Opladningen gennem Modstanden skal foregaa nogen
lunde lineært (Modstanden skal være stor). Derfor er
statter man nu næsten altid Modstanden med en Pen-

Den færdige Kipp-Generator.
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Den samlede Osciliograf 
parat til Brug.

KIPP-GENERATOR

Af

OZ9R og OZ-DRO84.



tode, hvorved man kan nøjes med langt mindre Jævn
spænding (500 Volt). Anodestrømmen i en Pentode er 
jo som bekendt konstant ved en given Skærmgitter
spænding, og dens indre Modstand kan varieres enten 
ved Skærmgitter- eller Styregitterspændingsændring. I 
de fleste Tilfælde foretrækker man at variere Skærm
gitterspændingen. Styregitter og Fanggitter forbindes 
da til Katoden, og Kippfrekvensen varieres ved at 
ændre Skærmgitterspændingen. En saadan Opstilling 
vises skematisk paa Fig. 4.

En Kippgenerator, som kan anvendes i Forbindelse med 
den i „OZ“ September 1939 beskrevne Oscillograf, 
beskrives i nedenstaaende Konstruktion. Som Basis for 
Konstruktionen anvendes Fig. 4; dog vil det straks be
mærkes, at Gastrioden og Pentodens Rækkefølge er 
ombyttet. Herved opnaaes, at man sparer de indtegnede 
Hjælpebatterier, hvorved Kippgeneratoren bliver fuld
stændig „self contained“.

Strømforsyningen sker fra en almindelig Nettrans
formator 2x400 Volt. Som Ensretterrør anvendes 
Dobbeltensretter AZ1, og Udglatningen foregaar ved 
Hjælp af et Filter bestaaende af en Drossel paa 
10-15 Hy og 2 Stk. 8 μF Kondensatorer. Det be
mærkes, at den positive Pol paa Ensretteren er Stel
forbunden, og ved alle Maalinger er Kippgenerator og 
Oscillograf-Chassis forbunden direkte. Da der skal an
vendes 3 Glødebeviklinger, og de fleste Transformatorer 
kun har 2 Stk., har vi her indført en lille Hjælpetrans
formator: 4 Volt til 4 Volt. Gastriodens Glødebevik
ling skal have en ringe Kapacitet i Forhold til Jord 
(eller andre Beviklinger), særlig ved høje Frekvenser, 
da denne Kapacitet altid ligger i Parallel med Oplad- 
ningskondensatoren.

Sekundærbeviklingen paa Hjælpetransformatoren er 
derfor viklet op paa et tyndt Pertinaxrør af en saadan 
Størrelse, at der mellem Primær og Sekundær frem
kommer et Luftmellemrum paa ca. 5 mm. Røret holdes 
paa Plads af et Par parafinerede Trækiler. Ved denne 
Fremgangsmaade opnaar man, at Kapaciteten mellem 
Sekundær og Omgivelserne reduceres til ca. 1/5. Trans
formatoren fremstiller man let selv paa en gammel Jern

kerne paa f. Eks. 4 cm2. Primær: 40 Vindinger 1 mm 
Emalje og Sekundær: 45 Vindinger 0,7 Emalje. Iøvrigt 
fremstiller baade Lübcke og Neutrofon Transformatorer 
beregnet til Katodestraaleoscillografer, forsynet med 
diverse Glødebeviklinger, Skærme o. s. v.

Ved Hjælp af en Spændingsdeler og den variable 
Modstand paa 0,5 M.Ohm tilføres Gastrioden en pas
sende negativ Spænding i Forhold til Anoden, hvorved 
Kondensatoren oplades gennem Pentoden AF3. Op
ladehastigheden bestemmes af Skærmgitterspændingen, 
som reguleres af et Potentiometer paa 0,05 M.Ohm, 
og som afkobles med en Blok paa ½ μF. Samtidig 
kan man groft ændre Kippfrekvensen ved at indskyde 
forskellige Kondensatorer (Cl til C2) fra 250 pF til 0,5 
μF mellem Gastriodens Anode og Katode. Under Blok
kens Opladning vil Gastriodens Katodespænding nærme 
sig Gitterspændingen, og i det Øjeblik, Blokken er 
opladet til den Spænding, som er 21 Gange Gitter
spændingen, vil Røret aflade Blokken.

Den Strøm, hvormed Røret aflader, maa ikke over
skride 300 mA; derfor maa der indskydes en Modstand 
paa 1000 Ohm i Gastriodens Anode. Det skal dog 
bemærkes, at hvis man kun ønsker en max. Kippspæn
ding paa 150 Volt, kan denne Modstand reduceres 
til det halve. Da man vanskeligt kan faa Kippfrekvens 
og den Frekvens, man skal undersøge, til at staa i

nøjagtigt konstant Forhold til hinanden, saa Billedet 
staar roligt paa Katodestraalerørets Skærm, maa man 
indføre saakaldt Synkronisering. Det vil sige, at man 
tilfører Gastriodens Gitter en Del af den undersøgte 
Spænding, hvorved man giver Styregitteret en Impuls, 
saa den vil svinge i Takt med den undersøgte Spæn
ding. Dog skal det bemærkes, at man bør indstille sin 
Kippfrekvens saa nøjagtigt som muligt og saa anvende 
ganske svag Synkronisering, da en kraftig Synkroni
sering kan have en uheldig Indflydelse paa Kippfre
kvensens Retliniethed.

Opbygningen af Kippgeneratoren volder ingen særlige 
Vanskeligheder. Delenes Placering er heller ikke særlig 
kritisk. Chassis’et laves af l½ mm Zink, og Maalene 
er 200><200X70 mm. Forpladen er ogsaa af ll/2 mm
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Zink, og Størrelsen er 200X200 mm. Der er 3 Bøsninger 
paa Forpladen: Stel, Kippspænding og Synkronisering. 
Stel forbindes til Oscillografens Stel, Kippspænding til 
det horisontale Pladesæt (Lavfrekvenstilslutningen), og 
Synkronisering forbindes til den undersøgte Spænding. 
Oscillografens 2 Indgangsblokke paa henholdsvis 500 
pF og 0,1 μF (C5 og C6) ændres til 0,5 μF. Den 
Spænding, man ønsker undersøgt, tilsluttes Klemmerne 
HF^ paa Oscillografen (vertikale Plader).

TI = Nettransformator 2 X 400 Volt — 4 Volt 2 Amp.— 
4 Volt 6 Amp , f. Eks. Lubcke 954.

T2 = Hjælpetransformator, Primær: 4 Volt, Sekundær 4
Volt (se Text).

I Stedet for T1 og T2 kan anvendes en speciel Transfor
mator tikke anvendt i Modellen), der kan levere Strøm til 
hele Anlæget.
Lubcke: Model KR 1007 — Neutrofon: 3888.
CH = Drosselspole, Lubcke Model E 300 — ell Neutrofon 815. 

Rør: LI = Philips Gastriode 4686.
L2 = AF3  Philips ell. Tungsram 
L3 = AZ1   „

Ude af Stand til at finde Plads paa det overfyldte 
Kortbølgeomraade er nogle af de krigsførende 

Lande iflg. „The Wireless World“ begyndt at sætte 
Sendere i Gang i det eneste ikke okkuperede Omraade 
.— nemlig Amatørbaandene! Denne uheldige Tendens, 
som begyndte allerede med den spanske Borgerkrig, 
kan desværre ventes videreført nu, da Amatørbaandene 
-— af sørgelige Grunde — er blevet saa dejligt fri for 
Interferens.

H
owok Kortbølge-Radio holder i disse Dage et lille 
Jubilæum, idet det er 5 Aar siden, Forretningen 

aabnedes. Den begyndte som et Kompagniskab mel
lem de to gamle og kendte Kortbølgeamatører OZ7WH 
og OZ7Z, hvorfor Firmanavnet blev M.W. Hamme
rich & Co. Senere trak OZ7Z sig ud af Virksomheden, 
der siden da er blevet videreført af OZ7WH alene.

Danske Hams.
80 - OZ3XA.

OZ3XA begyndte at eksperimentere med Krystalappa
rater i 1924 og tilføjede senere et Trin LF. Det viste sig 
dog hurtigt, at en Detektoropstilling var langt bedre, 
og Krystallet blev kasseret. Derefter blev der i Aare
nes Løb arbejdet med mange forskellige smaa og store 
Modtagere.

Interessen for de korte Bølger kom gradvis, men 
det var smaat med Resultaterne i Begyndelsen, da 
3XA ikke kendte andre Amatører. Han blev dog ved 
med at eksperimentere, og en skønne Dag reflekterede 
han paa en af E.D.R.s Annoncer i Radiobladene. Der 
kom et Prøvenummer at „OZ“, som førte til Indmel
delse i E.D.R. i Oktober 1935. Licensen kom i Sep
tember 1937.

Ved Indmeldelsen i E.D.R. kom 3XA ret hurtigt i 
Kontakt med Kammerater i Horsens og fik paa den 
Maade Eksperimenterne ind i den rigtige Skure. Den 
første Sender var naturligvis en Hartley, men den 
blev hurtigt lavet om, da 3XA altid har sværget 
til styrede Sendere. Den nuværende Sender er CO-PA- 
PA til saavel CW som Fone.

Som bekendt kom 3XA hurtigt med i Forenings
arbejdet. Først blev han Formand for Horsens-Afdelin- 
gen og kom senere i E.D.R.s Hovedbestyrelse, hvor 
han stadig har Sæde som Landsforeningens Næstfor
mand. Desuden er han Kredsleder i 7. Kreds og aflø
ste tillige OZ7GL som Landskredsleder. 3XA er saaledes 
hurtigt blevet en af de ledende Kræfter indenfor Ama
tørernes betydningsfulde Organisationsarbejde.
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Stykliste.
Cl    =  0,5 μF Kondensator 2000 Volt 
C2   =   0,1 „
C3   =   20.000 pF „
C4   =   3.000 „
C5   =   250 
C6   =   0,5 μF 
C8   =   0,5 „
C9   =   5.000 pF
C10-11 = 2X8 μF Elektrolyt 550 Volt 
R1   =   1000 Ohm Modstand 1 W.
R2   =   50 K.Ohm               „ 1/2 ..
R3   =   1 M.Ohm                „ 1/4 ..
R4   =   2500 Ohm               „ 1/2 „
R5   =   50 K.Ohm, Potentiometer 
R6   =   0,4 M.Ohm Modstand 1 W.
R7   =   0,2
R8   =   0,5 „ Potentiometer 
R9   =   0,1 „ Modstand, ½ W. 
R10 =   1 ., „ 1/4 „
R11 =   2 „ „ 1/4»



Af OZ9R og OZ-DR084.

I Maj „OZ“ 1939 blev en Forstærker med auto
matisk Modulationskontrol beskrevet. Denne automatiske 
Kontrol var for saa vidt meget simpel, idet den blot 
bestod af en Dobbeltdiode (6H6) der sendte en negativ 
Forspænding ind paa Fanggitteret af Indgangsrøret 
6J7 og derved skar Forstærkningen ned. Da der sikkert 
er mange, der gerne vilde have en saadan automatisk 
Modulationskontrol paa deres Sender og allerede har 
en Forstærker, der ikke uden videre kan laves om, 
bringer vi nedenfor en Konstruktion af en lille Enhed, 
der kan tilsluttes den allerede existerende Forstærker.

Enheden kræver tilført en Vekselspænding fra Mi
krofonen paa mindst 1/2 Volt, men saa holder den 
ogsaa Udgangsspændingen til den egentlige Forstærker 
konstant paa 2 Volt inden for meget vide Grænser. 
Hvis Mikrofonen ikke kan give denne Spænding (½ 
Volt), kan man indskyde en Triode i Modstandskob- 
ling (f. Eks. 6F5) foran Enheden. Der er rigelig Plads 
paa Chassis’et, og de derværende Spændinger passer

ogsaa til Formaalet. Vi har ikke indført dette Forrør, 
da det jo i høj Grad afhænger af, hvilken Mikrofon
type man har.

Indgangsspændingen paatrykkes via et Potentiometer 
henholdsvis 6L7 og 6J7's Gitre, idet 6L7 virker som 
Forrør og Reguleringsrør for Forstærkeren, medens 
6J7 virker som en selvstændig Forstærker, hvis for
stærkede Vekselspændinger paatrykkes 6H6, hvor de 
ensrettes. Over 6H6’s Anodemodstand frembringes en 
negativ Jævnspænding, stigende med Indgangsspæn
dingen og afhængig af 6J7’s Forstærkning. Denne 
Jævnspænding paatrykkes 6L7’s normale Styregitter, 
hvorved Forstærkningen reduceres i Forhold til den 
tilførte negative Spænding. Denne Regulering paa 
Styregitteret er betydelig mere effektiv end den sæd
vanlige Maade at sætte Reguleringsspændingen ind 
paa Blandingsgitteret og lade Styregitteret fungere som 
almindelig Forstærkergitter.

Potentiometeret i 6J7’s Gitter bestemmer den øn
skede Modulationsprocent. Kondensator og Modstand 
i 6H6’s Anoder er af en saadan Størrelse, at deres 
Tidskonstant er betydelig længere end den, der kræves 
for den Lavfrekvens-Spænding, der paatrykkes. Hvis 
dette ikke var Tilfældet, vilde den ensrettede Spænding 
variere i Takt med Indgangsvekselspændingen og for- 
aarsage stærk Forvrængning, En tilsvarende Virkning 
som 6H6’s Anodekondensator og Modstand har Mod
stands- og Kondensatorfilteret i 6L7’s Styregitter.

Enheden bevirker en „Udfladning“ af den udsendte 
Telefoni, d. v. s. der vil ikke være Perioder med svag 
eller for stor Modulationsgrad, selv naar man taler 
lige i Mikrofonen eller flytter sig et Par Meter fra 
den. Dette er dog forudsat, at der altid er mindst 0,5 
Volt paa Indgangsgitteret. Som Følge af denne „Ud
fladning“ egner Enheden sig ikke til Afspilning af 
Grammofonplader eller Musikforstærkning, da Dyna
miken saa bliver sat stærkt ned. Musik er jo netop 
karakteriseret ved store Kontraster, og disse vilde fuld-

207

Enhed for

Automatisk Modulationskontrol



Causerier under Antennen — lX.
Stratosfæren og Heaviside-Laget.

En uforklarlig Længsel driver altid paany Mennesker 
til at bestige Jordens højeste Bjergtoppe. Omend Van
skelighederne er nok saa store, og Forsøg paa Forsøg 
mislykkes, findes der altid paany forvovne Mænd, der 
sætter alt ind paa endelig at naa Toppen. Ogsaa i 
Luftens Erobring spiller den naaede Højde en særlig 
Rolle. Det er ikke Rekordjageri, der driver Flyverne 
frem til større og større Præstationer; Drivfjederen til de
res Stræben mod Højderne er videnskabelig Forskertrang-

Der, hvor Luften er saa tynd, at Mennesket ikke 
mere kan aande uden specielle Hjælpemidler, ophører 
for os Luftrummet; her begynder Stratosfæren. Da 
Luftrummet ikke længere har nogen Hemmeligheder, 
lokker Stratosfærens Erobring og Udforskning. Dristige 
Mænd har allerede i Stratosfæreballoner naaet Højder 
paa mere end 20 km over Jorden. Endnu ved vi ikke, 
hvilke særlige Fænomener der venter paa os i dette 
Omraade, og allerede stræber Menneskets Aand mod 
endnu højere Regioner!

Ejendommelige Refleksfænomener ved Udbredelsen 
af traadløs Energi lader formode, at der i en Højde 
paa ca. 200 km findes et Lag, der omgiver hele Jord
kloden som en gennemsigtig Skal. Dette Lag, der 
er opkaldt efter dets Opdager, Heaviside, dannes 
af de Elektroner, der fra Solen stormer frem 
mod Jorden. Naar disse Elektroner støder sammen med 
de enkelte Luftmolekyler, der i denne Højde har en

stændig elimineres, hvis der blev brugt automatisk 
Modulationskontrol fra denne Enhed. Dette er ogsaa 
Grunden til, at Statsradiofonien kun bruger gennem
snitlig 30 °/0 Modulation, for at man under kraftige 
Passager kan gaa op til ca. 80 °'u Modulation.

Stykliste.
Rl-3 = Potentiometer, 0,5 M. Ohm
R2-5 = Modstand 1 M. Ohm ½
R4 = ,, 2000 Ohm ½»
R7-8 0,25 M.Ohm ½..

R6-11 0,05 1
R9 150 Ohm 1 „

R10 12.000 „ 10 „
R12 25.000 „ ½..

R13 0,1 M. Ohm ½..

C1-7    = Kondensator 10.000 pF 
C2-10  = „                   0,1 μF 
C3-11   = Elektrolyt      25 uF/25 Volt 
C4-5-9 = Kondensator   1 μF 
C6        =     „                 20.000 pF 
C8        =    „ 0,5 μF
LI         =      6L7 „Sylvania“
L2        =      6J7 
L3        =      6H6
1 Chassis 150 X 100 X 50 mm

1½ mm Zink.

Eettaarns-Antenne i Breslau. Taarnet er bygget af Træ, og Antennen hænget 
lodret i Midten. I Toppen er Afskærmning mod vertikal Udstraaling.

indbyrdes Afstand paa ca. 10 cm, „ioniseres“ Laget, 
der hermed overtager en Slags metalliske Funktioner 
overfor Radiobølgerne. Dette Heaviside-Lag skylder vi 
Tak for, at alle Radiostationer med en Bølgelængde 
paa mindre end 1000 m kan høres over store Afstande.

I dette Lag reflekteres Radiostationens Udstraaling 
og vender tilbage til Jorden. I en Afstand paa 50—150 
km omkring Stationen returnerer Straalen, der havde 
Retning ud i Verdensrummet, for første Gang fra 
Heaviside-Laget til Jorden. Naar der samtidig fra Sta
tionen ankommer en direkte Jordbølge paa samme Sted, 
kan dette Sammenstød fremkalde Forstyrrelser, der 
kaldes for Nær-Fading. Rum- og Jordbølge kan sup
plere hinanden og fremkalder derved i Modtagerappa
ratet dobbelt Lydstyrke. Men paa den anden Side kan 
de, naar de støder sammen i en bestemt Vinkel, op
hæve hinanden, saa Modtageren bliver tavs.

For at udskyde denne Fading-Zone saa vidt som 
muligt har man med gode Resultater forsynet moderne 
Stationsantenner med en Indretning i Taarnets Top, 
der sætter Bom for en vertikal Udstraaling i Senderens 
Nærhed. Udstraalingen, der er rettet direkte mod 
Verdensrummet, afbøjes og strømmer ud i „Æteren“ 
med en betydelig fladere Vinkel end ved almindelige 
Antenner. Den vender derfor først tilbage til Jorden i 
en Afstand paa ca. 200 km.

F. R.

208



Radiobølgernes Udbredelse
Radiolytteren i de europæiske Lande regner i al 

Almindelighed med Langbølgerne (700 — 1900 m) og 
Mellembølgerne, det egentlige Baand for Underhold
nings-Radioen (200 — 580 m).. Den øvre Grænse har 
man fastlagt allerede ved 580 m for at holde den 
vigtige 600 m Bølge forstyrrelsesfri af Hensyn til 
det internationale SOS-Raab. Disse Radiobølger (Lang
bølger og Mellembølger), for hvilke der netop er 
opstillet en ny Fordelingsplan paa en intereuropæisk 
Konference i Montreux, kan opdeles i Europa uden 
Hensyn til oversøiske Lande, idet den udstraalede Energi 
ikke kan volde Forstyrrelser hinsides Verdenshavene.

Vanskeligheder bestaar kun mod Øst, hvor Europa 
direkte gaar over i det asiatiske Kontinent, og hvor 
Rusland er den store Fredsforstyrrer, der nægter at 
anerkende en europæisk Bølgefordelingsplan. Derfor 
optræder der i den europæiske Radiotrafik altid stærke 
Forstyrrelser fra russiske Radiostationer, som vælger 
deres Bølgelængde uden nogensomhelst international 
Hensyntagen. Paa Grund af den Energibegrænsning, 
der er fastlagt i Europa for de nævnte Bølgebaand
— 150 kW for Langbølgerne og 100 kW for Mel
lembølgerne — er Stationernes „Aktionsradius“ kun 
nogle Tusind Kilometer, saa alle de stærkeste Sendere 
vel kan høres i Europa, men uden at forstyrre de 
oversøiske Lande, der selv kan benytte de samme 
Bølger.

Anderledes er Forholdet ved Kortbølgerne, hvis 
Baand for Underholdningsradio er fastlagt mellem 15 
og 60 m. Disse Baand benyttes dog kun lidet til de 
intereuropæiske Radioudsendelser, derimod til Retnings- 
udsendelser fra Europa til oversøiske Lande.

Kortbølgerne har kun en ganske ringe Rækkevidde 
som „Jordbølge“; derimod er deres Rækkevidde som 
„Rumbølge“ overordentlig stor. Derfor giver Kortbøl
gerne speciel god Modtagning over de store Afstande 
fra 8-15.000 km og derudover (Rio de Janeiro 10.000, 
Buenos Aires 12.000, Japan 9.000, Batavia 11.000, 
Sidney 16.000 km). I oversøiske Lande benyttes Kort
bølgen derimod meget ofte til almindelig Radio, idet 
de for det meste private Radioselskaber indenfor deres 
lokale Omraade kan nøjes med Jordbølgens ringe Ræk
kevidde.

Endelig maa man paa Fjernsynets Omraade gribe til 
Ultrakortbølgernes Baand fra 10—4 Meter. Disse Bølger 
har et quasi-optisk Udbredelsesomraade, d. v. s., at 
deres Rækkevidde begrænses af Sendeantennens Hori
sont. De overvinder daarligt faste Forhindringer (store 
Huse, Bakker o. 1.) uden Forstyrrelser. At Ultrakort

bølgerne er specielt egnede for Fjernsynet, der kræver 
et meget bredt Baand, opdagedes af Prof. Schroter 
under sine Eksperimenter i Telefunken-Laboratoriet. 
Fjernsynet kræver nemlig en Baandbredde paa 3-4 
Millioner Hertz i Modsætning til almindelig Radio, 
der kan nøjes med en Baandbredde paa 9.000 Hertz 
for hver Sender.

Jo mindre Bølgen bliver, helt ned til den saakaldte 
„Decimeterbølge“ i Baandet fra 10 cm til 1 m, des 
mindre bliver ogsaa dens Rækkevidde, men des bedre 
kan man til Gengæld „knytte“ den sammen. Denne 
„Sammenknytning“ begynder allerede ved Kortbølgerne 
(Retningsstraaler). De helt korte Decimeterbølger, der 
kan virke med overordentlig smaa Energier, egner sig 
fremragende til en direkte Forbindelse mellem 2 Steder 
indenfor Synsvidde, som er adskilte ved dybe Forhin
dringer, navnlig altsaa som Erstatning for dyre Kabel
ledninger mellem Øer og Fastland, mellem hvilke der 
ofte ligger Havdybder paa flere Hundrede Meter, eller 
til at knytte en direkte Forbindelse over Dalene mellem 
høje Bjergtinder.

Jo kortere Bølgen og tilsvarende mindre dens Række
vidde er, des mindre er ogsaa den nødvendige Energi. 
I Modsætning til disse „Dværge“ blandt Radiobølgerne 
benyttes ogsaa de helt lange Bølger, dog kun til Tele
grafi. Saaledes arbejder f. Eks. den største europæiske 
Radiostation, Nauen, med Bølger paa indtil 28 km 
(ca. 11 kHz). Disse Bølger fremkaldes ikke ved Hjælp 
af Senderrør, men ved regulære Højfrekvensmaskiner. 
En saadan Maskine bruger rigtignok 400 kW; til Gen
gæld slaar en saadan Radiokæmpe igennem alt og er 
derfor blevet uundværlig i den internationale Efterret- 
nings-Radiotrafik. P. R.

Dansk Tidsskrift-lndex.
Fra Nyt nordisk Forlag har vi faaet tilsendt Dansk 

Tidsskrift-lndex for 1938 (24. Aargang). Dette omfangs
rige Værk paa 433 Sider, som udgives af Statens 
Bibliotekstilsyn, bringer en systematisk Fortegnelse 
over Indholdet af ca. 250 danske og en Del andre 
nordiske Tidsskrifter.

For den, der har specielle faglige Interesser og gerne 
vil vide, hvad Tidsskrifterne bringer om disse Emner, 
vil Dansk Tidsskrift-lndex være en meget nyttig Haand- 
bog. Det udmærkede Emneregister gør det nemt at 
finde, hvad man har Brug for. Som sædvanlig er „OZ“ 
et af de radiotekniske Tidsskrifter, der oftest henvises 
til. Bogens Pris er Kr. 6,00.
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D R . R U B R I K K E N
_____________________________________________________ Redigeret af Knud Lægring, OZ-DR152.

Om Maalinger i Kortbølgemodtagere.
Enhver Amatør kommer ud for at skulle maale noget 

i sin Modtager. Men som Regel er disse Maalinger 
Kontrollering af Spændinger og Strømme for at se, 
om de fornødne Rørdata er opfyldt. Nu er Situationen 
saaledes, at vi har rigelig Tid til at experimentere, og 
vi skulde gerne have det ud af den, at vore Modta
gere var blevet meget bedre, naar Forholdene igen 
bliver normale.

Nu forudsætter jeg, at Strøm- og Spændingsmaa- 
lingerne er bekendte Ting for DR-Amatørerne og vil 
prøve at skitsere, hvorledes man experimenterer sig 
til bedre Resultater. Det, vi gerne vil have, er max- 
imal Styrke og Selektivitet. Men lad os først se paa 
Styrken. Vi tænker os, vi vil bygge en 2-Rørs For
stærker, og vi vil have den til at give saa stor For
stærkning, som det er muligt med de benyttede Rør. 
Nu kan vi selvfølgelig gaa den letteste Vej og finde 
en Konstruktion i et eller andet Blad og bygge den 
derefter, men for det første er det jo ikke sikkert, at 
Bladet har faaet alt det ud af Rørene, som det er 
muligt, og for det andet er det meget mere interes
sant selv at finde ud af, hvor store de forskellige 
Komponenter skal være.

Med Komponenter tænker jeg i dette Tilfælde paa 
Modstande og Kondensatorer. Rørenes Data skal hol
des, d. v. s., at de skal have de af Rørfabrikken 
opgivne Glødespændinger og Strømme, og den tilladte 
Anodespænding ikke maa overskrides, ligesom Gitter
spændingen skal være af den Størrelse, som Fabrikken 
opgiver. Det, der bliver tilbage for os at experimen
tere med, bliver altsaa Koblingselementerne. Tænker 
vi os nu, at det er 2 Trioder, vi vil bruge, foreligger 
der følgende Muligheder: Modstands-Kondensator-Kob- 
ling, Transformatorkobling og Drosselspolekobling. Vi 
satte os for, at vi vilde have den største Forstærkning, 
som det var muligt at faa ud af de to Rør, og vi vil 
selv undersøge, hvilken af disse Muligheder der med 
vore Rør giver mest. Det gør vi paa følgende Maade,

Først sørger vi for, at de nødvendige Driftspændinger 
bliver tilsluttet samt en Højttaler. Over Højttalerens 
Transformator anbringer vi et Vekselstrøms-Voltmeter

i Serie med en stor Kondensator, og til Indgangsgit - 
teret sætter vi Vekselspændingen fra en lille Tonege
nerator (f. Eks. som dem, der benyttes til Morsetræ- 
ning). Derefter indsætter vi f. Eks. en Transformator 
som Kobling mellem Rørene, og vi vil se, at Instru
mentet viser en Spænding over Højttaleren. Denne 
aflæser vi og noterer op; den er f. Eks. 8,5 Volt.

Derefter indsætter vi en Gitterafleder og en Konden
sator samt en variabel Modstand som Anodemodstand 
i Stedet for Transformatoren. Nu aflæser vi igen en 
Spænding over Højttaleren, og den er maaske ikke ret 
stor. Vi gjorde med Vilje Anodemodstanden variabel, 
for at vi paa den letteste Maade kunde finde den 
bedste Størrelse, og vi indstiller den derfor, til Spæn
dingen over Højttaleren er størst, og denne er f. Eks. 
10,5 Volt, naar den rigtige Modstandsværdi er fundet.

Modstandskoblingen gav altsaa mest, og den rigtige 
Anodemodstand finder vi let ved at maale, hvilken 
Værdi den variable er indstillet til. Nu kunde vi prøve 
at erstatte Modstanden med en Drosselspole (Choke) 
og se, hvilket Resultat vi saa kom til. Ud af de aflæste 
Spændinger over Højttaleren faar vi et bedre Billede 
og et mere sikkert end ved udelukkende at „høre“ os 
til Resultatet. For nu at se, om det fundne Resultat er 
bundet til en bestemt Tone, forandrer vi Tonegenera
torens Svingningstal ved at tage Blokke af eller ved at 
sætte nogle paa, og vi gentager saa Maalingerne. Nu 
er det nok saaledes, at „Outputtet“ ikke er det samme 
fra Generatoren, men det spiller ingen Rolle, naar vi 
holder os til Sammenligninger indenfor samme Tone
højde.

Havde vi brugt en HF-Penthode som første Rør, 
vilde vi foruden Anodemodstanden ogsaa have faaet 
Skærmgitterspændingen at experimentere med. Har vi 
nu faaet LF-Forstærkeren i Orden paa denne Maade,. 
kan vi gaa over til Detektoren og eventuelle HF-Rør. 
Men for at kunne benytte den her skitserede Metode 
ogsaa for disse Rør maa vi erstatte Tonegeneratoren 
med en Maalesender, der giver et regulerbart moduleret 
Output. Og vi vil derfor næste Gang se lidt nærmere 
paa, hvorledes den skal være indrettet, og hvordan den. 
laves til Amatørbrug, OZ-DR152.

IA.R.R.L.s 11. internationale DX-Konkurrence i For- 
aaret deltog 4 danske Amatører (med CW). OZ9Q 

blev Nr. 1 med 61914 Points. 7CC, 8B og 7S fik hen
holdsvis 1545, 432 og 336 Points. Bedste Nordmand

og Svensker var LA2B og SM7MU med henholdsvis 
1265 og 27020 Points. W3CHE naaede højest af Ame
rikanerne med 178200 Points. I Telefoni-Afdelingen: 
deltog 3 LA og 2 SM, men ingen OZ.
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KORRESPONDANCE
Tanker omkring Redaktørskiftet.

Saa gik da 7F og med ham sikkert ogsaa en stor Del af 
E.D.R.s Fremgang i den kommende Tid. For vi kan 
vel, trods alt, alle være enige om, at havde vi ikke 
haft 7F til Redaktør af „OZ“, vilde E.D.R. uden 
Tvivl ikke være gaaet saadan frem med Stormskridt 
i de sidste Aar, som det har været Tilfældet. „OZ“ 
er jo E.D.R.s Ansigt udadtil, og det gælder vel ligesaa 
godt for en Forening som for et Menneske, at det er 
Udseendet, der foraarsager Tiltrækningen i langt de 
fleste Tilfælde.

Var det nu ogsaa nødvendigt, at vi skulde miste 
en saa uvurderlig Arbejdskraft? Set fra 7F’s Stand
punkt var der vel ikke noget at sige til det, naar 
Ens ærlige og velmente Arbejde maa udsættes for en 
Kritik, som det vil være ethvert nogenlunde sundt og 
fornuftigt tænkende Menneske vanskeligt at akceptere. 
Men dem, der har fremkaldt denne Kritik, hvad med 
dem? Mon de stadig gaar rundt i den Tro, at de har 
udført et genialt Stykke Samfundsarbejde ved at bremse 
den slemme 7F’s væmmelige og næsten uartige Skri
verier i vort pæne og aah saa ærbare „OZ“?

Jeg læste engang i en Anmeldelse af en Bog i et 
fynsk Dagblad, at vedkommende Bog ikke var af den 
Slags, man kunde have liggende paa sit Bord i Dag
ligstuen, Mon de gode „Oprørere“ har haft en lignende 
Mening om „OZ“ ? Vi var nogle Stykker efterhaanden, 
der glædede os over den Aand, der var kommet over 
„OZ“, dejlig frisk og uberørt af Bornerthed og Min
dreværdskomplekser. Den spores mange Steder i Dag
liglivet og var nu altsaa ogsaa naaet indenfor vort 
Kortbølgearbejde. I Sandhed en Fremgang skulde vi 
mene.

Ak, men vi glædede os for tidligt. Nogle smaat- 
kørende indenfor vore Rammer kunde ikke tage det. 
De fik bogstavelig talt moralske Opstød og tanteag- 
tige Angstfornemmelser. Sligt kunde rigtignok ikke gaa. 
Hvilket Morads af Daarligdom vilde „OZ“ ikke ende 
i? Skulde det mon være et Rudiment fra deres Skoletid, 
der har fulgt dem ud over Pubertetsalderen, denne 
Angst og Vægring for at have en Mening, der ikke 
helt skulde stemme overens med deres Herres og 
Mesters? Hvis det virkelig er Tilfældet, og anden 
Grund kan jeg med min bedste Villie ikke se, saa tag 
og vaagn, hvad! Er det mon ikke snart paa Tide at 
faa spærret Gluggerne lidt op og blive klar over, at 
indenfor Manchetskjorten ser vi nogenlunde ens ud 
alle sammen?

At 7F nu mistede Appetitten og sagde Farvel til 
Redaktørvirksomheden er for saa vidt slemt nok, men 
det kan overleves, ihvertfald af 7F og nogle Stykker 
af os, for ham kan der jo, efter hans eget Udsagn, 
ikke laves om paa. Men hvad med de andre og E.D.R.? 
Hvis disse Supermennesker med deres bemærkelses
værdige Moral bliver ved med deres Snurrepiberier, 
kan de let paavirke de svagere inden for vore Ræk
ker, som gaar med, fordi de ikke tør andet, og det 
vilde i Sandhed være Synd, for er der noget, man i

vore Tider trænger til, saa er det vel nok at tænke 
klart og fornuftigt, og vi kan vel ogsaa alle være 
enige om, at der er meget, der kunde være anderledes 
her i Verden.

Og lad saa være med at komme med flere Indlæg i 
denne Sag. Kommentarer er unødvendige; de, der vil 
give mig Ret, maa gøre det i Handling og i deres 
stille Sind, og de, der ikke vil gøre det, maa selv 
om det. Men det vilde ikke være Skade til, om de 
prøvede at tænke sig lidt om.

Knud Langå-Jensen, OZ8J.

Redaktørskiftet.
Medlemmer af E.D.R.s Haderslev-Afdeling forsam

lede til Møde i Haderslev den 17. Oktober 1939, 
ønsker gerne følgende optaget i „OZ“:

Det er med Sorg, at vi hernede har modtaget Med
delelsen om, at OZ7F vil trække sig tilbage som Red
aktør af „OZ“. Vi vil hermed bringe ham en Tak for 
det Arbejde, han har udført for E.D.R.

Da det kan tænkes, at E.D.R. vil gaa en svær Tid 
i Møde, og det ikke vil være let for en ny Redaktør 
at overtage Redaktionen af „OZ“, vil vi indtrængende 
bede ham fortsætte.

Tak for de venlige Ord, kære Venner. Denne Op
fordring er jo kun en af de mange, som er modtaget, 
men der er ikke noget at gøre. Nu maa det være en 
andens Tur til at overtage dette Arbejde. Og alle vi 
andre vil naturligvis hver paa sin Maade hjælpe til 
med at faa E.D.R. frelst gennem alle Vanskeligheder.

Red.
Til alle E.D.R.-Medlemmer.

Da Odense-Amatørerne gerne vil indkvartere de 
Amatører fra det øvrige Land, som kommer til Nytaars- 
stævnet, og da Indkvarterings-Arrangementet gerne 
skulde være færdigt i god Tid, anmodes d'Herrer, som 
paa nuværende Tidspunkt kan bestemme sig, om at 
meddele deres Ankomst til OZ2ED, hvadenten de nu 
kommer Lørdag Aften eller Søndag Formiddag. Der 
vil saa komme Svar fra den tildelte Vært.

Tag nu en rask Beslutning, og lad os det vide hur
tigst muligt, og saa velkommen til Nytaarsstævne i 
Odins By. Odense-Amatørerne,

I„The T.6R. Bulletin“ bragtes forleden en Artikel 
om Radiobølgernes mærkelige Opførsel ved forskel

lige Lejligheder. Man har f. Eks. en QSO paa 14 MHz, 
og Modparten beder om „stand by“, mens han for
øger Energien. Resultatet er maaske da, at Signalstyr
ken falder — ja i sjældnere Tilfælde, at Signalerne helt 
forsvinder og først kommer igen, naar Energien atter 
reduceres. Hvad er der sket? Har Signalet ændret den 
døde Zones Udstrækning, eller har den forøgede Energi 
ligefrem lavet Hul i de reflekterende Lag, saa det ud
sendte er gaaet tabt. Ja, hvem ved!
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Krigens Indvirkning
paa KORTBØLGE-ARBEJDET

ODENSE-POLITIETS drastiske Fremgangsmaade.

Politiets Segl i Nærbillede.
Senderens bedrøvede Ejer har 
paaskrevet: »Hvil i Fred *.

Der er nu gaaet 1½ Maaned, siden de danske 
Amatører fik deres Sendetilladelse suspenderet. Vi 
kigger hver Dag sørgmodigt paa de kære Apparater, 
som ikke maa benyttes, og vi tænker paa Kammera
terne baade her og i Udlandet, der er i samme Situ
ation. Senderen er begyndt at samle Støv, og Trist- 
heden breder sig overalt. Det hjælper ikke engang at 
bruge Kortbølgemodtageren, for enten forfærdes man 
over den Dødens Tavshed, som præger Amatørbaan
dene, eller ogsaa ærgrer vi os over de mange DX- 
Stationer, som vi ikke maa svare.

Saa vidt vi har kunnet konstatere, er det nærmest 
kun de europæiske Amatører, der er blevet stoppet. 
Dertil kommer dog ogsaa Amatørerne i de krigsførende 
Landes Kolonier. Men i de fleste andre Verdensdele 
fortsættes Amatørarbejdet altsaa uforandret. Vi Kort
bølgeamatører, som er internationalt indstillet, og som 
gennem hele vor Virksomhed har arbejdet for fredelig 
Forstaaelse mellem alle Nationer, konstaterer med Sorg, 
at Europa fremdeles er en uforbederlig Krudttønde.

Herhjemme gik det som forudsagt i sidste „OZ“, at 
Amatørerne fik Besøg af Kriminalpolitiet, der skulde 
konstatere, at Senderne — som det var krævet — ikke 
længer var i anvendelig Stand. Der er Grund til at 
gøre opmærksom paa, at denne Politiundersøgelse ikke 
er forlangt af Generaldirektoratet for Post- og Tele
grafvæsenet. Initiativet hertil er taget af Sikkerheds
politiet, som altsaa ogsaa har Ansvaret for hele det 
løjerlige og unyttige Paafund. Det synes at være et 
typisk Barn af den Panikstemning, som ved Krigens 
Udbrud fik en Del af Offentligheden herhjemme til at 
miste sin naturlige Værdighed.

Vi vilde dog ikke opholde os ved denne Politi
undersøgelse, saafremt den overalt havde faaet en Form, 
der svarer til hele Sagens ringe Betydning. Men da vi

har lovet vore Læsere Underretning om enhver Form 
for „Kontorvisdom“, som Amatørerne bliver udsat for, 
er vi nødt til at afsløre, hvad der er sket i Odense. 
Her er Politiet nemlig gaaet saa drastisk til Værks, at 
man har indpakket og forseglet Senderne. Ja — endog 
Løsdele har man sat Plombe for! De Fotografier, som 
hører til denne Artikel, beviser, at vi ikke overdriver. 
Odense-Politiets Nidkærhed er virkelig rørende — ikke?

Naturligvis satte E.D.R. sig straks i Bevægelse for 
at faa sat en Stopper for disse Uhyrligheder, der hin
drer vore Medlemmer i Odense i at bruge deres Kom
ponenter til lovlige Eksperimenter. Vor Formand har 
ført Forhandlinger med Politiet, som imidlertid syntes 
uvilligt til at indrømme, at der var gaaet for vidt, 
skønt E.D.R. har Generaldirektoratets Ord for, at en 
Fjernelse af Afstemningsspoler og Rørsokler i Sen
derne anses for at være tilstrækkeligt. Og hvorfor gaar 
man i det hele taget uden om Amatørernes Organisa
tion? En Forhandling med E.D.R. vilde være det eneste 
rette for at opnaa et godt og fredeligt Resultat. „Vi 
alene vide“-Mentaliteten er en demokratisk Befolkning 
ikke indstillet paa at goutere i 1939.

Da Odense-Politiet efter flere Henvendelser ikke 
vilde komme med reelle Svar, blev der fra E.D.R.s 
Side startet en Presse-Kampagne gennem de odense- 
anske Dagblade. Det har uden Tvivl vakt en vis Op
sigt, og Politikommissær Chr. Jørgensen blev da ogsaa 
kaldt frem med en offentlig Redegørelse. Det fremgaar 
heraf, at Politiet beklager, at Amatørerne føler, der er 
gaaet særlig strengt til Værks mod dem i Odense.

Paa „Fyens Stiftstidende“s Spørgsmaal, om man ikke 
kunde nøjes med at forbyde at anvende Apparaterne, 
svarede Politikommissæren følgende : „Et Paabud kunde 
man naturligvis give, og Hovedparten vilde utvivlsomt 
rette sig efter det, ja muligvis alle, men det tør man nu
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en Gang ikke løbe an paa. Der kunde jo være svage 
Karakterer, som lod sig friste, og der kunde ske ubo
delig Skade, hvis en eller anden gav efter for Fristelsen 
til f. Eks. at sende politisk Propaganda“.

Til Politikommissærens Udtalelse kan der være Grund 
til at bemærke, at de virkelige Kortbølgeamatører ikke 
giver sig af med politisk Propaganda, da deres Virk
somhed udelukkende er af teknisk og sportslig Natur. 
Og de, der virkelig ønsker at misbruge en Kortbølge
sender, hindres 
ikke ved de af 
Politiet benytte
de Metoder, ef
tersom de nød
vendige Dele til 
en Sender kan 
købes i enhver 
Radioforretning.
Man tager imid
lertid fejl, hvis 
man tror, at man 
kommer Spioner 
og andre lyssky 
Individer til Livs 
ved særlig at kon
trollere de lovly
dige og license- 
rede Amatører.

I Generaldirek
toratet for Post- 
og Telegrafvæse
net, hvor der er 
Sagkundskab tilstede, ved man meget godt, at et Forbud 
intet betyder overfor dem, der mangler Samfundssind 
og vil være Lovbrydere, idet en Sender er mange 
Gange nemmere at bygge end en Modtager. Kravet 
om at demontere Spoler og Rørsokler har derfor nær
mest psykologisk Betydning, idet en ubrugelig Sender 
frister den lovlydige Amatør mindre end en, der er 
startklar med Sekunders Varsel. Politimyndighederne 
derimod har i deres Naivitet troet, at de kunde hindre 
Amatørerne i at sende ved at forsegle de forefundne 
Apparater. Og hermed skulde „den hellige Grav være vel 
forvaret“! — E.D.R.s mange Henvendelser til de odense- 
anske Politimyndigheder har dog tilsyneladende gjort det

Vi ved alle, at naar vi svarer en Station, der kalder 
CQ-DX, bliver det ikke altid taget lige naadigt 

op, hvis den paagældende synes, at vi bor for nær ved 
ham. For at skabe Klarhed over, hvor store Krav den 
enkelte Amatør stiller til det, der kaldes DX, foreslaar

klart for de ansvarlige, at man er gaaet for vidt, og 
Amatørerne kan da ogsaa faa Plomben brudt, naar de 
skal bruge nogle af Delene. Det er dog naturligvis en 
besværlig Fremgangsmaade, naar der hver Gang skal 
tilkaldes en Kriminalbetjent. Der er iøvrigt Grund til 
at fremhæve, at de udsendte Betjente har været over
maade høflige og elskværdige, og de kan naturligvis 
ikke bebrejdes for deres overordnedes manglende Logik.

Naar Politimyndighederne nu har undladt at forhandle
med E.D.R. og 
derved fik for
kludret hele Sa
gen, burde de i 
det mindste have 
indrømmet og be
klaget det uhel
dige i deres Frem

gangsmaade 
overfor Odense- 
Amatørerne. I en 
vanskelig og ner
vøs Tid kan der 
begaas Fejl. Det 
er menneskeligt 
og vilde derfor 
ogsaa kunne til
gives, naar det 
blev omgaaende 
rettet. Men det 
Forsøg paa at 
opretholde Skin
net af Ufejlbar

lighed og Bedreviden, som vi i denne Sag har været 
præsenteret for, er yderst pinligt, fordi enhver kan 
se, at det er dømt til at mislykkes. Vi tror ikke, 
at det er paa det Grundlag (misforstaaet Forfænge
lighed), at Landets Myndigheder skal tilkæmpe sig 
Befolkningens Respekt.

Sagens videre Udvikling vil vi naturligvis holde 
vore Læsere underrettet om, og vi vil fremdeles 
uden smaalige Hensyn rette et kraftigt Projektørlys 
imod „Herr Kontorius“ og hans Genistreger. Det er 
en Type, som ikke bør taales i et moderne demo
kratisk Samfund.

Helmer Fogedgaard, OZ7F.

W3QP i „QST“,atder ved Opkaldningen bruges en Ska
la som følgende : CQ=ingen Begrænsning, CQl=over 
1000 miles, CQ2=over 2000 miles o. s. v. F. Eks. CQ5 
vil altsaa betyde: Svar ikke medmindre De bor over 
5000 miles fra mig. Det Forslag var maaske ikke saa ilde!

Her ses en af de Sendere, som Odense-Politiet har indpakket og forseglet. Paa den ene Seddel har 
Senderens Ejer skrevet: »Herunder hviler en kær og savnet Ven«.
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Fra KREDSE og AFDELINGER.
Kreds 1.

E.D.R.s københavnske Afdeling.
Klublokaler Fuglevangsvej 14, Telefon Nora 4466y. Afdelingens Formaal er 

at afholde Klubaftener, Morsekursus og Foredrag for E.D.R.s københavnske 
Medlemmer. Der er fri Adgang for alle Medlemmer af E.D.R. Klubaften 
afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 
20—22 Mandag fra Kl. 20 udleveres QSL-Kort. Alle Oplysninger faas hos Forman
den P. R. å Porta, OZ3AP, Hulkærsvej 22, Søborg, Tlf. Søborg 3327 eller gennem 

Afdelingens Telefon.

Siden sidst.
Den 23. Oktober holdt OZ2Q et meget interessant 

Foredrag over, hvordan man optager Grammofonplader, 
og samtidig demonstreredes et af Radiofoniens Skære- 
apparater. Der blev optaget flere Plader, og det var 
morsomt at se, hvordan Amatørene blev stumme, naar 
de stod overfor at skulle tale i Mikrofonen. De plejer 
jo ellers godt nok at kunne bruge Mundtøjet fra deres 
egen QRA.

Mandag den 30/10 holdt OZ9R Foredrag om Modu- 
lationsmaaling. Ogsaa 9R havde Demonstrationsmateri- 
alet i Orden.

Til Trods for, at der i Afdelingen gøres alt muligt 
for at skaffe Medlemmerne saa gode Foredrag som 
muligt, saa er det med Beklagelse, at vi ser Besøget 
stadig blive mindre og mindre. Ja, selv gamle „faste 
Hams“ ser man ikke noget til. Hvorfor? Jeg vilde 
ønske, at Medlemmerne vilde svare paa dette Spørgs- 
maal, om det er os, Sendetilladelsernes Inddragelse 
eller den tomme QSL-Kort Reol, der er Aarsag til 
denne Besøgs-Nedsættelse.

Program for næste Maaned;
Den 20. November taler OZ7UU om Retningslinjer 

for Modtagerkonstruktion, og den 4. December er der 
Foredrag af OZ9R og OZ-DR084 om Amatørernes 
Maalinger med Demonstrationer.

Stiftelsesfest.
Lørdag den 2. Decbr. afholder Københavns- 

kredsen sin 7-aarige Stiftelsesfest i Selskabsloka
lerne, Nørrebrogade 124 (Runddelen). Der bliver 
som sædvanlig fælles Kaffebord samt forskellig 
Underholdning. Endvidere vil det amerikanske 
Lotteri blive trukket denne Aften. Billetter faas 
paa Klubaftenerne samt hos Bestyrelsen. Prisen er 
Kr. 2,00, heri indbefattet Kaffe og Kager. Vi 
haaber paa stor Tilslutning denne Aften.

OZ3AP.

Kreds 3.

Lolland.
Møde afholdes Søndag den 26. November Kl. 19,30 

paa Hotel „Dana“ i Maribo. Emne: Eksperimenter 
for Vinteren. OZ8G.

Kreds 4.
Odense.

Afdelingen holdt Møde paa Park Hotel den 18. 
Oktober. Der forevistes Frekvensmaalere af OZ2I og 
OZ7EU. Sidstnævnte forklarede Virkemaaden og Bru
gen af disse.

Næste Møde afholdes Onsdag den 15. November 
paa Hotel „Windsor", Vindegade 45. Der bliver frem
vist Lysbilleder fra E.D.R.s Sommerlejr paa Born
holm. OZ5Y leverer Tekst til Billederne. Tag Damerne 
med. De vil sikkert glæde sig over de smukke Billeder 
og selv faa Lyst til at deltage i kommende Sommer
lejre. Hvis der bliver tilstrækkelig Tilslutning, slutter 
vi med en Svingom. OZ5V

Nytaarsstævne i Odense.
Det er vedtaget at afholde Nytaarsstævne her som 

sædvanligt. Det foreløbige Program er som følger: 
Om Formiddagen Besøg paa en industriel Virksomhed. 
Derefter Spisning hos odenseanske Værter. Om Efter
middagen mødes vi igen til et fælles Kaffebord, et eller 
to Foredrag, Spisning og derefter forskellig Underhold
ning (Sketches m. m.).

For at skaffe størst mulig Tilslutning til dette Stævne 
vil de odenseanske Amatører tilbyde Natlogi til de 
Amatører, der kunde ønske at komme til Byen allerede 
Lørdag. Ligeledes inviteres udenbys Gæster til Middag 
hjemme hos Odense-Amatørerne om Søndagen. Nær
mere Program i næste „OZ“. OZ5V.

Kreds 5.

Haderslev.
      Haderslev-Afdelingen holdt Møde den 17. Oktober 
hos OZ8V. OZ7MP holdt det lovede Foredrag over 
Emnet „Maaleinstrumenter og deres Anvendelse“. Paa 
Mødet vedtoges en Udtalelse angaaende Redaktørskif
tet, som findes aftrykt her i Bladet,

Næste Møde afholdes Tirsdag den 21. November 
Kl. 20 hos OZ7CN i Vojens. Der bliver Foredrag 
af Radiotekniker Christensen, Haderslev om Modtager
tips. Mød talrigt. OZ7CN.
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Kreds 7.
Horsens.

Afdelingen holdt den 26/l0 sin aarlige Generalforsamling, 
hvor Formanden gjorde Rede for Arbejdet i det sidste 
Aar og lidt om Hovedbestyrelsens Virksomhed under 
den nuværende Situation. Kassereren aflagde derefter 
Regnskabet, der enstemmig godkendtes.

Man gik derefter over til Valg af Bestyrelse, som 
genvalgtes med Undtagelse af, at OZ3FM nyvalgtes 
i Stedet for Svend Jørgensen, der ikke ønskede Gen
valg. Derefter var der lidt Diskussion vedrørende Af
delingen. Man var fast besluttet paa at slutte op om 
Afdelingen og E.D.R. Derefter var Dagsordenen ud- 
tømt, og Formanden takkede for god Ro og Orden,

OZ3XA.
Aarhus.

Der afholdes Møde Onsdag den 22. November Kl. 
19,30 i Folkebiblioteket. Da der ikke meldte sig til
strækkelig mange Deltagere til Morsekursus i Vinter 
ved vort sidste Møde, vil der blive taget en endelig 
Bestemmelse ved dette Mode, saa jeg henstiller til 
alle Interesserede at komme denne Aften.                    OZ9A.

Kreds 8.
Aalborg.

Søndag den 24. September var der Besøg paa Aal
borg Elektricitetsværk, hvor hele Værket blev beset. 
Søndag den 29. Oktober blev der afholdt Møde paa 
Konditoriet „Kristine“ i Aalborg. Der var 8 Deltagere.

Søndag den 26. November Kl. 14,30 er der Besøg 
paa Dansk Andels Cementfabrik i Lindholm. Møde
sted ved Fabrikkens Indgang. Det er blevet bestemt 
at afholde Møde den sidste Søndag i hver Maaned.

OZ-DR390.

Ved De det?
--------------------------------------------------------------Ved OZ8O.____
1. Hvad er Fasemodulation?
2. Hvad er en Windom-Antenne?
3. Hvad er Honeycombspoler for noget?
4. Hvad betyder db?
5. Hvad er en Gauss?

Svar paa Spørgsmaalene Side 216.

K
rigen paavirker Amatør-Radio i omkring 60 % af 
de Lande, der er tilsluttet I.A.R.U., skriver „QST“ 

og fortsætter: „Vi tager ikke Del i Nationernes og 
Folkenes Politik. Amatør-Radio har været —og er — 
et stort Demokrati, skabt af Mænd i alle Stillinger, i 
alle Aldre, med forskellige økonomiske Forhold, Farve 
og Tro, Det, vi har fælles, er Kærligheden til Amatør- 
Radio. Det er ikke muligt at skille os i Grupper med 
hvide og gule, rige og fattige eller paa nogen anden 
Maade, for vi er alle en Enhed i det specielle Broder
skab, vi selv har skabt“.

Som nævnt i sidste „OZ" fortsætter R.S.G.B. saa 
vidt muligt sit Arbejde under Krigen. Foreningen 

har dog været nødt til at reducere betalt Arbejde i 
Hovedkvarteret med 60 %• Ogsaa D.A.S.D. gør sit 
bedste for at fortsætte. „CQ“ vil alligevel blive ved 
med at udkomme, dog kun hveranden Maaned og kun 
med 8 Sider pr. Gang.

Meddelelser fra Bestyrelsen.

Der er endnu intet Nyt vedrørende vore Sendetil
ladelser, som jo blev suspenderet som et Led i Bestræ
belserne for at sikre Danmarks Neutralitet. E.D.R. 
har haft en Forhandling med Generaldirektoratet, men 
det er vort bestemte Indtryk, at det vil være skade
ligt for Opnaaelse af et godt Resultat senere, hvis vi 
allerede nu gør et større Fremstød for at opnaa 

'Lempelser i de øjeblikkelige Bestemmelser,
Det er ikke saa meget Generaldirektoratet som andre 

bestemte Myndigheder, der har ønsket Amatørsendin
gen stoppet, og det maa derfor anses for at være klogt 
af rent psykologiske Grunde at se Tiden lidt an endnu. 
Den Mulighed foreligger jo nemlig, at Suspensionen 
i nogen Grad er en Følge af en øjeblikkelig Panik
stemning, som ikke i det lange Løb viser sig at være 
berettiget. Naar der falder lidt Ro over Forholdene, 
vil Tiden være inde, hvor der kan søges om Lempel
ser. Det er en Selvfølge, at E.D.R.s Bestyrelse frem
deles vil holde sig i Kontakt med Myndighederne, saa 
Amatørbevægelsens vitale Interesser kan blive varetaget.

I Begyndelsen af December udsendes Kontingentop
krævningerne for Januar Kvartal. Vi beder indtræn
gende alle Medlemmer tage vel imod dem og betale 
rettidig. Det er af største Betydning for E.D.R. og 
„OZ“s Fremtid, at vi alle staar sammen og hver gør 
sin Part til at hjælpe Amatørbevægelsen uskadt gennem 
den vanskelige Periode. Medlemmer, som betaler for 
et Aar ad Gangen og ønsker at spare Opkrævnings
gebyr, bedes huske at indsende Kontingentet til Post
konto 22116, inden Opkrævningerne gaar ud.

Til at overtage Hovedredaktionen af „OZ“ fra 
Nytaar har der meldt sig 3-4 Ansøgere. Vi skal i 
næste Nummer meddele, hvem der har faaet Hvervet 
overdraget.

E.D.R. har anskaffet et Fremvisningsapparat og stil
ler saavel dette som Lysbilleder til Raadighed for 
Afdelingerne. Apparat og Billeder opbevares hos For
manden OZ5Y, hvortil Anmodninger om Udlaan rettes.

Det er interessant at lægge Mærke til, at alle Ama
tør-Organisationer, som hører under I.A.R.U. (paa 

nær W.I.A. i Australien) har Emblemer med samme 
Facon og store Ligheder i Tegningen. Det er næsten et 
Symbol paa Amatørernes internationale Broderskab, og 
det er tillige uhyre praktisk, idet man altid nemt kan kende 
en Kortbølgeamatør ogsaa i Udlandet. Disse Emblemer
— ikke mindst E.D.R.s — hører til de smukkeste og 
mest noble Forenings-Emblemer, der overhovedet eksi
sterer.
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QRA-RUBRIKKEN.
Indregistrerede Modtagerstationer.

OZ-DR542 - Johannes Jensen, Lembckesvej 1, Haderslev.

Nye Medlemmer.
1680 - H. E. Heyman, 52 Norrice Lea, London N 2.
1681 - Axel Riis Pedersen, Udbyhøjvej 3, Dronningborg, Randers.
1682 - Erik Rønne, Holsteinsgade 3,4, København Ø.
1683 - Kjeld Kjer, Sølyst, Skanderborg.
1684 - Johannes Jensen, Lembckesvej 1, Haderslev.
1685 - Louis Carstens, Østersøgade 98, København Ø.
1686 - Helge Steffensen, Thorsgade 72,3 th., København N.
1687 - Richard G. Nielsen, Tinggade 10, Ringsted.
1688 - Henning Leerbeck, Worsaaesvej 2, København V.

Atter Medlem.
1129 -' Leo Nielsen, Skovvangsvej 234,1, Aarhus,

Nye Adresser.
314 - H. Nielsen (OZ9A), Fredensgade 31,4, Aarhus.1 
389 - O. Nielsen (OZ7ON), Frederiksberg vej, Dronninglund,

585 - L. Riis Nielsen (OZ9L), Oppermannsvej 4, St., Odense.
640 - R. Priess Nielsen (OZ9N), Kabbelejevej 11, B, 1 tv„ Brønshøj. 
684 - Jens Kjær (OZ3G), Tøjhushavevej 3 A, Randerj.

742 - Johannes Lindhardt (OZ7L), Aalykkegade 10, Kolding.
768  - Oluf Petersen (OZ4R), Hjort Lorenzensgade 23,4 tv.,Kbhv. N. 
886 - Sigvald Elmkvist Sørensen (OZ1JW), Egtved Apotek, Egtved. 
966 - Aage Hass (OZ2US), Rolfsgade 40, Esbjerg.

1037 - H. Schrøder (OZ1S), Skamlebæk Radio, Faarevejle.
1048 - Chr. Jebsen (OZ5IJ), Sindingsgade, Kjellerup.
1134 - Wagner Pedersen (OZ7WP), Vølundsvej 15,t, Aabyhøj. 
1319 - H. Albrechtsen (OZ4A), c/o Fru Christiansen, Gardes Alle 7,

Hellerup.
1358 - Børge Nielsen 39/232, 10, Ingeniørkomp., Ingeniørkasernen,

København Ø.
1366 - Willy Zachariasen (OZ1AD), Radioforr. Turesensgade 30,

København K.
1438 - E. Andersen, Elmelundevej 24, St. th., Brønshøj.
1458 - Frode Christensen (OZ6D), Islandsgade 6, Esbjerg.
1460 - Holger Jepsen, Krusaagaard, Padborg.
1643 - Johannes Madsen, H. C. Andersensgade 10,2, København K. 
1665 - Egon Bogø Jacobsen, Bredgade 15, Kolind.

For 10 Aar siden.
November 1929.

„OZ" 1. Aargang Nr. 8: OZ7FK har holdt Ferie
i Nordtyskland i nogen Tid, og han havde Sender og 
Modtager med. Der opnaaedes QSO med en Mængde 
OZ-Stationer og flere andre Lande. Senderen var en 
Hartley med 2 Stk. RE134 i Parallel. — OZ7T arbej
der med en Armstrong Sender, der er blevet udstyret 
med „Hi-C‘‘ Kredsløb, hvorved Tonen er forbedret 
meget. Den 10. Novbr. opnaaede 7T QSO Nr. 1000. 
Der meldes om daarlige DX-Forhold paa alle Baand.

OZ7WH fortæller om en Ferierejse, han sammen 
med OZ1D har haft til Tyskland. Over D4QE i 
Hannover havde de flere Fone-QSO’er med danske 
Amatører. Endvidere har 7WH haft den mærkelige 
Oplevelse at faa QSO med en kommerciel engelsk 
Station, der sendte og modtog paa 10 m, mens han 
selv havde Modtager og Sender paa 20 m. Den Har
moniske gik saa godt igennem, at en Skiftning til 
Grundbølgen ikke gav større Signalstyrke. Derimod 
skete der en væsentlig Forbedring af Tonen.

OZ7Y og OZ7T havde i September Maaned QSO 
med hinanden paa 10 m. OZ7Y brugte en almindelig 
TPTG, saa der var jo godt med Haandkapacitet! — 
Fra Tyskland meddeles, at de tyske Amatører grundet 
paa Politi-QRM ikke længer tør QSP Msg’s. — 
QSL-Centralen meddeler, at der ligger 81 Kort til den

ukendte OZ1K, hvis Adresse efterlyses. (I det efter
følgende Nummer af „OZ“ findes han opført som ny 
licenseret Amatør).

SVAR paa Spørgsmaalene Side 115.
1. Fasemodulation er en Art Frekvensmodulation, 

der adskiller sig fra „ren" Frekvensmodulation, ved at 
Frekvensudsving^ts Størrelse ikke blot afhænger af 
Tonefrekvensens Amplitude, men ogsaa af dens Fre
kvens.1)

2. Windom-Antennen er en enkeltfødet Antenne, 
kendetegnet ved, at Fødeledningen forbindes til Antenne
toppen, dér hvor dennes Impedans svarer til Fødeled- 
ningens karakteristiske Modstand. Herved undgaas Ud- 
straaling fra Fødeledningen. Windom er den engelske 
Betegnelse for den Antennetype, der her i Landet er 
bedst kendt under Navn af Trediedels-Hertz.2)

3. Honeycombspoler er Flerlagspoler, hvor Spole- 
traaden for at nedsætte Spolens Egenkapacitet krydses 
frem og tilbage over Spolen i hver Vinding. (F. Eks. er 
Prahns Rudanrørs-Drosler honeycombviklet). Navnet er 
optsaaet ved Spolens Lighed med en Bikage (honeycomb).

4. En db (Decibel) — 0,1 b (Bell). Man har foreslaaet 
følgende Standard-Definition: Bell = Enhed til Sam
menligning af Lydintensiteter i logaritmisk Maalestok. 
(Benyttes ogsaa ved andre Energiformer, navnlig elek
trisk Energi i Telefonanlæg).3) Vi har altsaa

hvor W betyder en Energi eller Effekt, og E er 
Spænding.

Desuden benyttes db som absolut Maal for Effekt 
eller Spænding. For Værdien af disse er der, saa vidt 
vides, ikke foreslaaet nogen dansk Standard.

5. Gauss er siden 1930 den internationale Beteg
nelse for Enheden af magnetisk Induktion. Tidligere 
maaltes ogsaa magnetisk Feltstyrke i Gauss.

1) »QST« S. 13, August 1939.
2) »OZ« S. 86, Juni 1937.
3) Forslag til dansk Standard for Enheder og Formeltegn, Blad 1, Side 4 

(Nr. U206/636).

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER“, Postboks 79, København K.

Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Christianehøj 134, Søborg. 
Alt teknisk Stof og Komponenter tit Anmeldelse sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Helmer 
Fogedgaardx>r.S)v;øbz\zv St. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og" 
Klicheer bestilles den 1. i Maaneden.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. Klager 
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet, og hvis 
det ikke hjælper da til Kassereren.

Sekretær: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

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

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 138,3, Van
løse. QSL-Kort kan sendes til Box 79, Kbhvn. Giro Nr. 23934,

DR-Leder: Knud Lægring, Veras Allé 17A,2, Vanløse.
Annoncechef for København: Kai Nielsen, Ulrik Birchs 

Allé 17, København S. For Provinsen: Emil Scharling, Søborg 
Hovedgade 93, Søborg, Tlf. Søborg 1015. Amatør-Annoncer 
sendes til Kassereren og betales forud.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.

Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 14. November.
1 Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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