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Vinterarbejdet forberedes
Med Sommerlejren er Sommerens Arbejde inden

for E. D. R. paa det nærmeste kulmineret, og man 
har i de allerseneste Dage tydeligt mærket, hvorledes 
Dagenes Længde er aftaget, hvorved man faar et 
Fingerpeg om, at Efteraaret og Vinteren er paa Vej. 
For Amatørerne vil det betyde forøget Aktivitet, 
da man i de tilstundende lange og mørke Aftener er 
henvist til indendørs Fritidsbeskæftigelse. Der er in
gen Tvivl om, at de sidste Vinter overalt i Landet af
holdte Kursus med forskellige Emner vil blive gen
optaget i forøget Omfang, og det gælder da om at 
gennemtænke og forberede Vinterens Arbejde alle
rede nu, da ethvert vel forberedt Arbejde jo er halvt 
gennemført.

Spørgsmaalet er da, hvor stort et Omfang Arbej
det skal have, og vi kan naturligvis ikke paa dette 
Sted afgøre det, da det jo er individuelt og vil være 
forskelligt for de forskellige Egne af Landet og de 
forskellige Afdelingers Størrelse, men vi vil ikke 
undlade, selvom det maaske er overflødigt, at slaa til 
Lyd for, at man allevegne, hvor det lader sig gøre, 
tager fat paa en Gennemgang af Lærebogen. Der er 
jo allerede Stof nok til en Vinters Studier. Ønske
ligt er det jo ogsaa, om man forsøger et lille Kursus 
i Matematik, hvad et Par Afdelinger sidste Vinter ar
rangerede med Held, og man kan eventuelt supplere 
det med et Kursus i Regnestokkens Brug, saafremt der 
er Stemning derfor. Endelig maa enhver Amatør 
kunne morse, og kan man, maa man holde Træningen 
vedlige. Morsekursus maa derfor ogsaa medtages.

Nu er det let nok at anvise, hvad man bør optage, og 
Viljen til at gøre det er sikkert ogsaa til Stede, men

der er alligevel mange Vanskeligheder forbundet med 
at gennemføre diverse Kursus. Vanskelighederne er 
som Regel af økonomisk Art, da der jo kan være Tale 
om, at man skal have Lokaler, maaske ogsaa Lærer, og 
dertil kommer Udgifter til Lys og Brændsel, der ikke 
er uvæsentlige. Imidlertid er der ikke Grund til at lade 
sig afskrække deraf, og vi skal da her gøre opmærk
som paa, at der er noget, som hedder Aftenskoleloven, 
og Kursus som Matematik og Elektroteknik vil kunne 
paaregne Statstilskud i Henhold til denne Lov, naar 
man iøvrigt opfylder Betingelserne derfor. Man hen
vender sig i saavel Købstæderne som Sognekommu
nerne til det stedlige Oplysningsudvalg, som ogsaa an
viser Lokaler f. Eks. i Skoler eller Biblioteker, men 
man bør henvende sig snarest.

Naar Viljen er til Stede, og Økonomien er blevet 
klaret, er Vejen aaben for et frugtbart Dytiggørelses
arbejde, hvis Resultater saavel den enkelte Deltager 
som E. D. R. vil høste Gavn af. Ind imellem diverse 
Kursus maa man dog ikke glemme at afholde Møder 
med afvekslende Foredrag eller Underholdning, saa de 
Medlemmer, der af forskellige Grunde ikke kan være 
med paa Kursus, ogsaa faar Udbytte af Vinterens Pro
gram. Derved styrkes Kammeratskabet og Sammen
holdet. Tilbage staar da at gøre noget for de Medlem
mer, der bor saa afsides, at der ikke er Mulighed for at 
være med i noget Afdelingsarbejde. En Korrespon
danceafdeling for disse Medlemmer maatte kunne op
rettes, saafremt der skulde vise sig Ønsker i den Ret
ning. Det gælder her som i alt andet: Hvor der er Vilje, 
er der ogsaa Vej.

A. S.
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S. H. Hasselbalch, OZTT

KRYSTAL
At bruge Kvartskrystal som Koblingsled i Mellem

frekvenstrinnet i en Super er allerede et gammelkendt 
Princip. Resultatet bliver, at man opnaar en Selektivi
tet, der er mange Gange større end den Selektivitet, 
der opnaas, naar Mellemfrekvensforstærkeren kun er 
koblet ved Hjælp af almindelige Mellemfrekvens
transformatorer. Fig. 1 viser et „ortodokst“ Krystal- 
filter, der i Tegningen nærmest er tænkt indsat som 
Koblingsled mellem første og andet MF-Rør. Da „OZ“ 
hidtil ikke har bragt Beskrivelser af Krystalfiltre, 
skal Virkningsmaaden af et Filter som det i Fig. 1 
kort omtales.

Et Kvartskrystal kan i elektrisk Henseende opfat
tes som den i Fig. 2 viste Kombination af en Selv
induktion Lx i Serie med en Kondensator Cx og en 
Modstand Rx, alle tre shuntet af en Kondensator C0- 
Man kunde da spørge, hvorfor man ikke i Stedet for 
et dyrt Krystal anvender den i Fig. 2 viste Kom
bination med passsende Komponenter. Svaret er gan
ske ligetil: Man kan nemlig overhovedet ikke finde 
passende Komponenter. Man skulde f. Eks. bruge en 
Selvinduktionsspole med en Selvinduktion paa 10—15 
Hy uden nogen Egenkapacitet eller i hvert Fald med 
én Egenkapacitet, der ikke maa være mere end en 
Tusindedel af en Pikofarad!

Kondensatoren Cx vilde heller ikke blive helt al
mindelig, for den skulde have en Kapacitet paa knap 
1/ioo Pikofarad. Rx og Co kunde man nok faa fat i, Rx 
af Størrelsesordenen 10000 Ohm og Co paa 2—10 pF, 
men det nytter jo intet, naar man ikke kan faa fat i 
Lx og Cx Lad os nu tænke os, at vi trods Vanskelig
heder havde lavet et Erstatningskredsløb for et 
Krystal som vist i Fig. 2, og lad os indsætte dette Er
statningskredsløb i Stedet for det virkelige Krystal i 
Fig. 1. Lx og Cx afstemmer i Serie til nøjagtig Mellem
frekvensen fm. I Fig. 1 ser man, at Gitteret af det sid
ste Rør modtager Spændinger ad to Veje, foroven 
gennem Krystallets Erstatningskredsløb fra øverste 
Side af Mellemfrekvenstransformatorens Sekundær
vikling og forneden gennem den saakaldte „Fasekon
densator“ C fra Sekundærviklingens nederste Side.

Sekundærviklingens Midtpunkt er ført til Stel, saa 
Spændingerne paa Viklingens øverste og nederste 
Punkt er nøjagtig lige store og modsat rettede. Hvis 
altsaa den øverste og nederste Vej, ad hvilken Strøm
mene føres til Gitteret paa det efterfølgende Rør, er 
nøjagtig ens, vil Strømmene fuldkommen ophæve hin
anden, Filteret spærrer. Hvis Fasekondensatoreren C

indstilles, saa dens Værdi er lig med Co, og hvis „Vej
en" gennem Lx, Cx og Rx af en eller anden Grund 
frembyder uendelig eller blot „meget høj“ Modstand, 
er de to Strøm veje ens, og der opstaar ingen Spæn
ding paa Gitteret af det efterfølgende Rør. Nu vil for 
Frekvenser baade lidt over og lidt under Mellemfre
kvensen fm „Vejen“ gennem Lx, Cx og Rx praktisk 
talt være spærret: for Frekvenser lidt over fm vil 
Vejen frembyde meget høj induktiv Modstand af 
Størrelsesordenen 30—50 Megohm, og for Frekvenser 
lidt under fm byder Vejen tilsvarende høj kapacitiv 
Modstand.

For selve Mellemfrekvensen fm frembyder Lxog Cx 
overhovedet ingen Modstand, da de ifølge Forudsæt
ningen netop af stemmer i Serie til fm. For Mellemfre
kvensen bestaar den øverste Strømvej altsaa af Mod
standen Rx shuntet med Co, mens den nederste Strøm
vej-dannes af Fasekondensatoren C ( = C0). For Mel
lemfrekvensen alene er Brobalancen altsaa forstyr
ret, saaledes at der tilføres Spænding til næste Rør: 
Krystalfilter et er aabent. Det er Krystallets Egenskab, 
at Frekvensen kun skal ændres yderst lidt til begge 
Sider om Mellemfrekvensen, før Vejen gennem Kry
stallet byder meget stor induktiv eller kapacitiv Mod-
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stand. Følgen heraf er, at kun et yderst smalt Fre- 
kvensbaand slipper igennem Filteret.

Fig. 3 (den fuldt optrukne Kurve) viser en Reso
nanskurve for et Krystalfilter. Frekvensen er afsat ud 
ad Abscisseaksen og Spændingen paa Udgangen af 
Filteret som Ordinat. Man ser, at for Frekvenser blot 
faa Hundrede Hertz over og under Mellemfrekvensen 
kommer der praktisk talt ingen Spænding igennem. 
Et Filter som dette er naturligvis meget velegnet til 
Udelukkelse af Forstyrrelser fra uønskede Stationer

paa en CW-Modtager; mindre egnet er det til Telefoni- 
mcdtagning, da det smalle Filter i høj Grad vil be
skære Gengivelsen af de høje Frekvenser. — Nu for
udsætter den viste Resonanskurve i Fig. 3, at Fase
kondensatoren C netop udbalancerer Kapaciteten Co, i 
hvilken er includeret Krystalholderens Kapacitet samt 
Traadningskapaciteter. Hvis Fasekondensatoren for
stilles lidt til den ene eller anden Side, ændrer Reso
nanskurven Karakter i meget udpræget Grad, se Fig. 
3 (den punkterede Kurve). Man ser, at der umiddel
bart til den ene Side af Resonansfrekvensen optræder 
et „Nulpunkt“, hvor Krystalfilteret praktisk talt fuld
stændig spærrer. Dette er en meget værdifuld Egen
skab, idet man altsaa ved Forstilning af Fasekonden
satoren fuldstændig kan udelukke Interferens fra en 
Station paa en meget nærtliggende Nabofrekvens. 
Stillingen af Nulpunktet i Forhold til Resonansfre
kvensen kan varieres efter Ønske ved Hjælp af Fase
kondensatoren, men man ser ogsaa, at man maa be
tale en Pris for den ekstra opnaaede Selektivitet, idet 
man nemlig hæver Gennemgangen af Frekvenser, der 
ligger uden for Nulpunktet paa begge Sider af den op
rindelige Resonanskurve.

Forklaringen paa Optrædeisen af et Nulpunkt ved 
Forstilning af Fasekondensatoren er ikke helt simpel, 
men kan dog nok forstaas ved følgende Betragtning:

Gitteret af V2 fødes af Spændinger fra hver sin 
Side af Sekundærsiden af MF-Transformatoren, alt
saa af Spændinger, der er nøjagtigt lige store og mod
sat rettede. Man vil derfor ikke ændre Filterets Egen
skaber, hvis man ændrer Filterets to Veje paa nøj

agtig samme Maade. Lad os nu sætte, at Fasekonden
satoren er 1 pF mindre end den Værdi, der kræves til 
fuldkommen Balance af Filteret. Fasekondensatoren 
er altsaa i saa Tilfælde C0-1 pF. Lad os nu 
fjerne C0-1 pF i begge Filtergrene; vi faar da 
et Filter som vist i Fig. 4. Der maa da fin
des en Frekvens f1 lidt højere end fm, for hvilken 
Kredsen Lx afstemt med Cx og 1 pF i Serie kommer i 
Parallelresonans, og hvor altsaa denne Kreds frem
byder meget høj Impedans. Der slipper for denne Fre
kvens praktisk talt ingen Strøm igennem den paral
lelt afstemte Kreds til at frembringe Spændinger paa 
Gitteret af V2. At Spærrefrekvensen fi er højere end 
fm kommer af, at Lx er afstemt med Cxi Serie med 
1 pF, altsaa med en mindre Kapacitet end den, der af
stemmer Lx til Krystallets Gennemgangfrekvens fm.

Et lignende Ræsonnement kan gennemføres for det 
Tilfælde, at Fasekondensatoren er lidt større end den 
Værdi, der kræves til Balancering af Filteret. Som det 
er at vente, udmunder dette Ræsonnement i, at Fil
teret indfører meget høj Dæmpning for en Frekvens, 
f2, der ligger en lille Smule lavere end Gennemgangs- 
frekvensen fm. Jo mere Fasekondensatorens Værdi af
viger fra Balanceværdien, — til den ene eller den an
den Side — des mere nærmer Spærrefrekvenserne f1 
og f2 sig til fm. hvorved samtidig den Side af Reso

nanskurven, der vender mod Spærrefrekvensen, stej
les betydeligt, men samtidig stiger ogsaa Gennemgan
gen af Frekvenser, der ligger uden for det egentlige 
Gennemgangsomraade.

Det er ganske klart, at man med et Krystalfilter af 
den her beskrevne Type kan opnaa en ganske overor
dentlig nyttig Selektivitet af en Super, en Selektivitet, 
der navnlig kommer til Nytte ved Modtagning af CW- 
Signaler. Alle de saakaldte Communication-Modta- 
gere er da ogsaa næsten uden Undtagelse forsynet 
med et Krystalfilter, hvis Selektivitet indenfor ret 
vide Grænser kan reguleres ved Ændring af Filterets
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Afslutningsmodstand, Z i Fig. 1. Jo mindre denne 
Modstand gøres, des større bliver Selektiviteten, men 
samtidig ogsaa Dæmpningen af Filteret. Z kan f. Eks. 
udformes som en parallelt afstemt Svingningskreds, i 
hvilken man til Variation af Selektiviteten indskyder 
en variabel Dæmpningsmodstand.

Men — og der er absolut et „men“ — der er og

saa uundgaaelige Ulemper forbundet ved disse Kry
stalfiltre. Ulemperne er følgende:

1): Selektiviteten er ved Modtagning af de fleste 
Signaler, saavel CW som Telefoni, for stor. Reso
nanskurven har saa udpræget en „Spids“, at CW-Sig- 
naler, der ikke er absolut stabile, uvægerlig vil „fal
de ned“ til den ene eller den anden Side. Ved Tele
fonimodtagning beskærer Filteret alle høje Modula
tionsfrekvenser, saaledes at det i meget høj Grad gaar 
ud over Forstaaelsen.

2): Naar man ved Hjælp af Fasekondensatoren 
frembringer et „Nulpunkt“ for at eliminere en for
styrrende Station, hæves samtidig Gennemgangen af 
Frekvenser paa den anden Side af Resonanskurven, 
hvorved muligvis nye Forstyrrelser kommer ind.

3): Krystalfilteret er meget tilbøjeligt til at „ringe“ 
paa stærke Signaler. Dette hidrører fra, at Krystallet 
sættes i kraftige Svingninger, der paa Grund af dets 
ringe Dæmpning vedvarer nogen Tid efter, at Signa
let er ophørt. Hurtig Telegrafi kan paa Grund af den
ne Virkning let løbe sammen, hvorved det kan gaa 
stærkt ud over Læseligheden. — Ligeledes vil atmos
færiske Forstyrrelser sætte Krystallet i Svingninger, 
hvorved der opstaar en ret ubehagelig ringende Bag
grundsstøj.

De tre nævnte Ulemper opvejes dog langt af For
delene ved et Krystalfilter, og Følgen har da ogsaa 
været, at utallige kommercielle Modtagere er blevet 
udstyret med denne Finesse.

I det følgende skal nu beskrives et Krystalfilter, der 
besidder alle de i det foregaaende beskrevne Fordele 
uden samtidig at have Manglerne. Det nye Filter er 
et Baandfilter og benytter to Krystaller med en For
skel i Egenfrekvens, der i Hovedsagen er lig Baand

bredden. Fordelene ved det nye Filter er saa aaben- 
bare, at den ekstra Udgift ved at anvende to Krystal
ler kan siges at være rigeligt indtjent.

Det nye Filter udledes af det gamle ved simpelthen 
at sætte det andet Krystal parallelt over Fasekonden
satoren. Som nævnt skal Forskellen i Egenfrekvens 
for de to Krystaller i Hovedsagen være lig med den 
ønskede Baandbredde af Filteret. Lad os nu foreløbig 
sætte, at Filterets Baandbredde skal være relativt rin
ge, f. Eks. 1 kHz. Forskellen i Egenfrekvens kan da 
passende være 800 Hz. Filteret er vist i Fig. 5, og vi 
forudsætter foreløbig, at Fasekondensatoren er stillet 
paa Nul, samt at de to Krystaller balancerer hinanden 
ud, idet deres Parallelkapaciteter er lige store. Vi skal 
da undersøge, hvilke Frekvenser Filteret vil tillade at 
lade passere.

Krystalfrekvenserne kalder vi F1 og F2, og F2 er 
den højeste af de to Frekvenser. Det er da indlysende, 
at saavel Frekvenser noget under Fi som Frekvenser 
noget over F2 ikke vil slippe igennem Filteret, da 
begge Krystaller vil opføre sig ens overfor Frekvenser 
af denne Art. og følgelig vil de to Veje til Gitteret af 
V2 være ens, saaledes at de iøvrigt ganske svage 
Strømme, der naar gennem Krystallerne, vil ophæve 
hinanden. Krystalfrekvenserne F1 og F2 vil Filteret 
derimod ikke spærre for; for Frekvensen F1 er det 
ene Krystal i Resonans og har derfor lav Impedans, 
mens det andet derimod ikke er i Resonans og derfor 
har en meget højere Impedans. Omvendt for Frekven
sen Fo. Det gælder altsaa for Krystalfrekvenserne, at

Fig. 5.

de to Strømveje har vidt forskellige Impedanser, hvor
for der ogsaa slipper Strøm igennem.

Hvad nu med en Frekvens midt imellem F1 og Fo? 
For en saadan Frekvens vil det ene KrystaJ (det med 
Egenfrekvens F1) udvise en vis — ikke særlig høj — 
induktiv Impedans, medens det andet (med Egenfre
kvens Fo) vil udvise en ligesaa stor kapacitiv Impe
dans. Men de to Krystaller fødes fra Sekundær viklin
gen i Modfase, hvorfor ogsaa de Strømme, der slipper 
igennem, vil addere sig til hinanden, saaledes at der 
trods Krystallernes „mellemhøje“ Impedanser allige
vel vil fremkomme omtrent ligesaa høj Spænding paa
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Gitteret af V2, som Tilfældet var paa Krystalfrekven
serne. Resonanskurven, Fig. 6. (den fuldt optrukne 
Kurve), vil derfor ±aa det typiskeBaandfilterudseende, 
kendetegnet ved to „Pukler“ adskilte ved en ikke sær
lig udpræget Sænkning. Denne saaledes opnaaede Re
sonanskurve har et overordentlig gunstigt Forløb. 
Uden for Omraadet sørger Krystallernes meget høje 
Serieimpedans for, at Dæmpningen af Filteret bliver 
meget høj. Resonanskurvens Flanker bliver, takket 
være de to Krystaller, endnu stejlere, end naar kun 
eet Krystal benyttes, og indenfor Gennemgangsom

raadet er Dæmpningen lav og praktisk talt konstant.
Hvis Filteret skal benyttes til Telefoni, maa For

skellen mellem Krystallernes Frekvenser være 2—3 
kHz, og man vil i saa Fald faa et ret dybt „Trug“ i 
Resonanskurvens Midte. Dette kan imidlertid let af
hjælpes, idet man erstatter Modstanden Z i Fig. 5 med 
en parallelt afstemt Svingningskreds, der er afstemt 
til Omraadets Midte.

Ikke mindst ved Brugen af Fasekondensatoren vi
ser Krystalbaandpasfilterets Fordele sig. Lad os stadig 
forudsætte, at Krystallernes Parallelkapaciteter ba
lancerer hinanden ud. Vi indskyder nu lidt Kapacitet 
i Fasekondensatoren C og vil undersøge, hvorledes Re
sonanskurven derved ændrer sig. Krystallet X1 i den 
øverste Gren bliver derved overkompenseret, hvorved 
der ifølge den tidligere Udredning fremkommer et 
Nulpunkt paa den Zaufrekvente Side af X1’s Frekvens, 
F1. Samtidig betyder Indskydning af Kapacitet i Fase
kondensatoren, at Krystallet X2 i den nederste Gren 
bliver underkompenseret (der skulde jo indskydes 
mere Kapacitet over X1 for igen at skaffe Balance), og 
Følgen er derfor, at der dannes et andet Nulpunkt paa 
den højfrekvente Side af X2’s Frekvens F2. Altsaa: 
Indskydningen af Kapacitet i Fasekondensatoren 
frembringer Nulpunkter paa begge Sider af Resonans
kurvens Maksimum. Uden for disse Nulpunkter hæ

ves Gennemgangen paa begge Sider. Den opnaaede 
Resonanskurve er skitseret i Fig. 6. som den punk
terede Kurve.

Hvis man nu ved Hjælp af Fasekondensatoren eli
minerer Interferens fra en forstyrrende Station ved 
at fremkalde et Nulpunkt netop paa dennes Fre
kvens, er Sandsynligheden for, at man af denne Grund 
indfører nye Forstyrrelser yderst ringe, fordi man 
samtidig fremkalder et andet Nulpunkt umiddelbart 
paa den anden Side af Resonanskurvens Maksimum. 
Først udenfor dette andet Nulpunkt hæves Gennem
gangen af uvedkommende Frekvenser, men saa er 
man allerede saa langt ude i Forstemning, at Mod
tagerens øvrige Kredse skærer af, saa Amplituden af 
de forstyrrende Signaler bliver minimal. — Det er 
indlysende, at et Nulpunkt lige ved „Roden“ af Re
sonanskurven betyder, at dennes Flanker bliver sær
deles stejle og navnlig stejlere, end naar der er fuld 
Balance i Filterets to Grene. Dette er en meget nyt
tig Egenskab ved Filteret.

Ringningen af et Krystalbaandpasfilter som her be
skrevet er yderst ringe. Forklaringen er formodent
lig denne, at i Resonans, altsaa i Midten af Gennem- 
gangsomraadet, er ingen af Krystallerne paavirket 
med deres nøjagtige Egenfrekvens. De sættes derfor 
heller ikke i de kraftige Svingninger, der var Aarsa- 
gen til Ringningen.

Der er med dette Filter Tale om en vis Baandbred- 
de, altsaa et vist Omraade, over hvilket Signalet kom
mer igennem med tilnærmelsesvis konstant Styrke. 
Følgen er derfor, at det er meget let at „holde“ et 
ikke helt stabilt Signal eller et Signal, der „chirper“. 
Ved Telefonimodtagning kan et Filter, der egentlig er

beregnet til CW-Modtagning, dog slippe et saa stort 
Omraade af Frekvenser igennem, at Forstaaeligheden 
ikke lider nævneværdigt derved.

Det fremgaar af det foregaaende, at et Krystal
baandpasfilter bygget efter det beskrevne Princip no
get nær betegner det idéelle Koblingsled i Mellemfre
kvensforstærkeren. Jeg vil hertil tilføje, at Praksis
bekræfter Paastanden. Fortsættes i næste Nummer.
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Paul Størner, OZ7EU

EM STYRESE IDER

Senderne er deponerede, men naar vi engang 
faar dem hjem igen, er der sikkert mange, som skal 
have foretaget en større Ombygning, forinden der 
atter lægges ud. Mange af de Amatører, der hidtil har 
anvendt Krystalstyring, vil utvivlsomt, tiltrods for 
denne Oscillators mange Fordele, alligevel søge bort 
fra den; det er nu alligevel rart ikke at være bundet 
til visse faste Frekvenser. Men Erstatningen for Kry
stallet skulde jo ikke gerne være daarligere end dette 
med Hensyn til Frekvensstabilitet. Hertil bidrager 
ogsaa den tiltagende Anvendelse af højselektive Mod
tagere, særlig Supere med Krystalfilter, „single signal“ 
osv. Modtagelsen af en Station med daarlig Frekvens
konstans eller daarlig Tone er næsten umulig med en 
saadan Modtager. En Mængde Amatører er allerede 
gaaet over til det kendte „Eco“-System, men som be
kendt er der ved dette System ogsaa en Række Mang
ler; mindre godt egnede Rør og forkert Dimensione
ring kan føre til daarlig Tone og andre Kalamiteter. I 
det tyske Tidsskrift „FUNK“ for 1. Juni 1941 beskri
ver den kendte tyske Radiotekniker Rolf Wigand en 
interessant Løsning paa hele dette Problem.

En Oscillator med lille Energi og med et Rør, som 
arbejder langt under sin Maksimalbelastning, og som 
fødes fra et Anodebatteri eller anden sideordnet 
Strømkilde, lader sig let udføre overordentlig fre
kvensstabil med simple Midler. Det ved vi ogsaa fra

den moderne Supermodtager, hvor Oscillatoren ofte i 
Timevis holder sin Frekvens fuldstændig nøjagtig. 
Den lader sig endog nøgle, uden at man kan paavise 
nogen Frekvensvariation.

Hvis man skal have Frekvensen til at være uafhæn
gig af efterfølgende Senderkredse, saa maa man an
vende et Buffertrin, som ikke kan fremkalde Fre
kvensændringer hverken ved Belastnings- eller Kapa- 
citetsforandringer. Et saadant Trin lader man mest 
formaalstjenligt arbejde med negativ Gitterspænding, 
d. v. s. uden Gitterstrøm, og driver det som A-For
stærker. Faren for Ændringer i Gitterkapaciteten, der 
kan fremkomme som Følge af Ændringer i Anode
strøm og Gitterspænding, bortfalder paa denne Maade. 
Koblingen fra dette Buffertrin til det efterfølgende 
Rør maa ske uden Afstemningskreds eller i hvert Fald 
med en stærkt dæmpet Afstemningskreds, der er fast 
indstillet paa Midten af det som Regel smalle Fre
kvensbaand, der anvendes, saaledes at Belastnings- 
ændringer ogsaa paa denne Kreds kun har en meget 
lille Indflydelse. Er saa tillige Gitter-Anodekapaciteten 
i Buffertrinnet meget lille, og Oscillatorkredsen bygget 
med høj Parallelkapacitet, saa kan man praktisk talt 
afstemme Anodekredsen paa Udgangsrøret, som man 
vil, og køre i Tomgang eller med fuld Belastning efter 
Behag, uden at der kan paavises nogensomhelst Fre
kvensændring i Oscillatoren. Nødvendige Afskærm-
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ninger maa selvfølgelig foretages, saa der ikke kan 
fremkomme . nogen direkte induktiv eller kapacitiv 
Tilbagevirkning.

Diagrammet her angiver en saadan Styresender. Til 
Oscillatorrør er anvendt et Staalrør, EBC11, dette Rør 
har nemlig en meget stabil indre Opbygning, Dioderne 
er minusforbundne. Afstemningsspolen ligger i Ano
den, og Tilbagekoblingsspolen i Gitteret. Til Afstem
ning anvendes en Drejekondensator med en Variation, 
fra 6—104 cm. Parallelt herover ligger en Kondensa
tor paa 500 cm (med lille positiv Temperaturkoeffi
cient), en Lufttrimmer paa max. 100 cm (Prahn!) og til 
Temperaturkompensation en Kondensator paa mellem 
50 og 100 cm, Størrelsen afhænger af Spolens Tempe
raturkoefficient. Ved rigtig Indstilling af C og L faar 
man et Frekvensomraade, der ogsaa slaar til til Ar
bejde paa Baandet mellem 28 og 30 MHz.

Statisk afskærmet fra Oscillatorspolen er der an
bragt en Koblingsspole, Koblingen er variabel, og 
denne tilfører Bufferrøret en lille Vekselspænding 
paa ganske faa Volt. Bufferrøret arbejder som Bred- 
baands-A-Forstærker med Anodekredsen afstemt til 
Midten af det anvendte Baand. (Afstemningen sker 
første Gang uden Dæmpningsmodstand ved Hjælp af 
den kendte lille Glødelampe). Det her anvendte Rør 
EF14 (Fanggitter til Anode for at faa større Virknings
grad) har en meget høj Stejlhed og leverer med en 
Vekselstrømsmodstand paa 10 kOhm i Anoden ca. 70 
Gange Forstærkning, saaledes at der er Vekselspæn
ding nok til det efterfølgende lille Udgangsrør. Veksel
strømsmodstanden bestaar af Indgangsmodstanden i 
det 3. Rør, Resonansmodstanden i Kredsen samt 
Dæmpningsmodstanden, hvis Størrelse man maaske 
skal prøve sig lidt frem med.

Gitterdroslen til Udgangsrøret, der er her anvendt 
et RS289, maa være bestemt for den forholdsvis lave 
Frekvens; de almindelige 2,5 mH-Drosler er mindre 
godt egnede her. Bedst egnet vil en Drossel med Høj
frekvens-Jernkerne være. Udgangsrøret arbejder som 
Frekvensfordobler, hvorved vi faar nok en Garanti 
mod uønsket Tilbagevirkning paa Oscillatoren. Hvis 
man afstemmer Anodekredsen saaledes, at den dækker 
,fra 3,5 til 3,75 MHz, kan man koble denne og Oscilla
torkredsen sammen mekanisk og saaledes opnaa En- 
knapsafstemning. Kredsen i Buffertrinnet har saa stor 
en Baandbredde, at den overfører alle Frekvenser 
indenfor Omraadet lige godt. Røret RS289 skal nor
malt have —i- 50 Volt Gitterforspænding. Som For
dobler skal man dog helst op paa det dobbelte eller 
mere. Den opmaalte Energi er tilstrækkelig til de 
mest anvendte Senderudgangsrør eller til Drift af 
yderligere Fordoblere.

En lille 1. Kl.s Forstærker
Ved Indvielsen af Odense-Afdelingens nye Lokaler 

brugte vi til Underholdningsmusik en lille Forstær
ker, som forbavsede en Del Amatører ved sin 
aldeles udmærkede Kvalitet og Styrke, og jeg maat
te love at bringe Diagram og Data for den i „OZ“. 
Det sker hermed. Hvis der var ventet ekstra Fiduser 
ved Opstillingen, maa jeg desværre skuffe, men for 
nye Amatører kan det sikkert alligevel have Interesse

for en Gangs Skyld at faa en lille simpel Forstærker, 
som kan laves for smaa Penge og alligevel give godt.

Opstillingen er en 2-Rørs Universalforstærker med 
alm. 200 mA-Rør. 1. Rør er en Triode, og her anven
des en CC2, men forskellige andre er prøvet, f. Eks. 
magiske Øjer, hvor Lysstyrken er dalet, Pentoder i 
Triodekobling, alt med lige godt Resultat. For Tiden 
bruges et i Øjedelen defekt CEM2. Udgangsrøret er 
det gode gamle CL4, og Ensretteren CY1. Det eneste 
specielle ved Diagrammet er Modkoblingssystemet og 
Tonekontrollen, og det er faktisk kun dette, der har 
sat Prikken over i’et i Forstærkeren. Foruden den or
dinære Modkobling fra Udgangsrørets Plade til Ind- 
gangsrørets Katode virker tillige Tonekontrollen som 
Modkobling. Ved mørk Tone gives mere Modkobling 
og ved lys Tone mindre eller ingen, bortset fra den 
ordinære. Arrangementet virker glimrende.

Noget, der betinger det gode Resultat, er Udgangs- 
transformatoren. Vil man kun have lille Styrke, kan 
de almindelige smaa Transformatorer gøre Fyldest, 
men forlanger man alt, hvad CL4 kan give med saa 
god Kvalitet som muligt, saa maa man endelig ikke 
spare i den Ende; det betaler sig ikke.

Data: TR Udgangstransformator 4500 Ohm, DR 
Drosselspole 250 Ohm, P1 Potentiometer 0,5 Megohm, 
P2 Potentiometer 0,1 Megohm, Cl 50000 pF, C2 5000 
pF, C3 50000 pF, C4 afhænger af Pick-up’en, men ca. 
2000 pF, C5 1 μF, C6 og C7 50 μF/12 Volt. C8 og C9, 
10000 pF, C10 200 pF, C11 3000 pF, C 12/13 16 + 16 
μF/350 Volt, C14 0,1 μF. — RI 0,1 MO, R2 50 kO, 
R3 100 Ohm, R4 5 kO, R5 0,5 MO, R6 175 Ohm, R7 og 
R8 50 kO, R9 0,1 MO, R10 50 kO, R11 100 Ohm, R12 
100 Ohm, R13 ca. 800 Ohm, 30 Watt. T. R.
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i de øverste Luftlag: (IV)

A. G. WERKEMA, 
PA0PX,
Huizum, Holland 
»CQ-NVIR«

Oversat af OZ7MP,
MATHIAS
POULSEN

Magnetiske Storme
Man taler om magnetiske Storme, naar der fore

kommer Perioder, hvor den sædvanligvis stabile Jord
magnetisme undergaar hurtige Forandringer. En saa
dan „Storm“ varer i Regelen 2—3 Dage.

Indtil nu har Videnskaben ikke kunnet give nogen 
Forklaring paa, hvorledes magnetiske Storme kan 
fremkalde saa store Forandringer i Ionosfæren. Det er 
kendt, at der under en saadan magnetisk Storm fin
der en Formindskelse af Ionisationen i de øverste 
Luftlag Sted, og man har observeret, at Radiobølger 
i kommerciel Trafik-Tjeneste under saadanne Perio
der ikke kunde „naa over“.

Amatører har observeret, at Forbindelser, der til 
at begynde med var normale, senere blev behæftet 
med kraftig Fading for derefter helt at blive afbrudt 
og ikke mere kunde genoptages. Særlig paa 28 MHz- 
Baandet blev ovennævnte Forstyrrelser ofte iagttaget, 
hvorved man kom til den Slutning, at Ionisationen i 
de øverste Luftlag var blevet saa reduceret, at Radio
bølger paa de høje Frekvenser ikke mere blev tilbage
kastet til Jorden. Forholdene under en saadan Storm 
giver Indtrykket af, at man om Dagen har at gøre med 
Nat-Forhold.

En mærkværdig Egenskab ved disse forandrede 
Forhold er, at Stationer i samme Land, som man 
ellers ikke kan høre, nu kommer godt igennem. End
videre bemærker man, at Baandene paa de højere Fre
kvenser dør tidligere ud under magnetiske Storme end 
under normale Forhold.

Under en magnetisk Storm er DX-Trafik ofte mulig 
paa 14 MHz, særlig i Middagstimerne i Modsætning til 
det Tilfælde, at der under normale Omstændigheder 
kun kan opnaas Forbindelse over korte Afstande. Skip- 
Distancen forlænges altsaa. Der er med andre Ord til
strækkelig Ionisation tilstede for 14 MHz-Baandet.

28 MHz-Baandet er sandsynligvis helt ubrugeligt 
under en magnetisk Storm (paa Grund af for lidt Ioni
sation). Den magnetiske Storm, der begyndte den 24. 
Marts 1940 viste dette.

Idet vi altsaa stadig holder os de normale Forhold 
paa en bestemt Dag for Øje, skulde vi let kunne kon
statere, om en magnetisk Storm er i Anmarch. For
styrrelserne i Ionisationen under Stormen foraarsager 
stærk Fading og Forvrængning af Telefonisignalerne.

For DX-Arbejde er saadanne Tilstande ofte vel
komne, da Erfaringerne har vist, at man ved Anven
delse af de rigtige Frekvenser kan opnaa gode Resul
tater. Samtidig skulde Betingelserne for at opnaa For
bindelse med Stationer, som ellers ikke høres, være til 
Stede.

Flere Lag samt normal Ionisation
Før vi gaar over til at tale om Forandringerne i 

Ionisationen gennem de forskellige Aarstider og om, 
at 28 MHz-Baandet om Sommeren ofte er ugunstigt, 
vil det være paa sin Plads at undersøge, hvorfor det 
om Sommeren ofte kan ske, at DX meget vel er mulig

DX-Mulighederne paa 28 MHz-Baandet om Somme
ren skyldes hovedsagelig en unormal Tilstand i E- 
Laget. De fleste Amatører er klar over den Kendsger
ning, at Ionosfæren er sammensat af forskellige over 
hinanden liggende Lag. Hvorfor dette er Tilfældet i

Fig. 4.

Stedet for eet sammenhængende reflekterende Lag er 
endnu uopklaret.

I det store og hele dannes de ioniserede Lag Dag 
efter Dag i samme Højde i Forhold til Jorden. De vig
tigste for kommercielt og Amatørbrug er vel E, Fi og 
Fo-Lagene. For at kunne skelne mellem de forskellige 
Lag, deres Egenskaber og Afstand fra Jorden, kende
tegnes de ved Bogstaver. De to først opdagede Lag 
kaldte man E og F. Disse Betegnelser, tilsyneladende 
tilfældige, er logisk valgte, idet man har taget Hensyn 
til eventuelt senere Opdagelse af andre Lag, saaledes 
at alle kunde benævnes fortløbende i Forhold til Jor
den. Dette viste sig senere nyttigt, da andre Lag alle
rede er opdagede og benævnte med C, D og G.

E-Laget befinder sig i en Afstand af ca. 100 km over 
Jorden, medens F1-Laget er fjernet ca. 250 km derfra. 
F2-Laget har en Højde af ca. 360 km.

Vejrforholdene paa Jorden har ingen Indflydelse 
paa de ioniserede Lag af den simple Grund, at de lig
ger for højt over Jordoverfladen. Vi nævner det blot, 
da den Mening alt for ofte er hørt udtalt, at Vejr
forholdene paa Jorden skulde indvirke paa Forbindel
sesmulighederne. De saakaldte „daarlige Forhold“ har 
andre Aarsager som f. Eks. Snavs paa Antenneisolato
rerne, Fugt, Rim osv., der danner Afledning for de
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højfrekvente Svingninger og kan fremkalde Forstem
ning i Antennesystemet.

F-Laget bestaar altsaa om Sommeren af to adskilte 
Lag, kendetegnet ved F1 og F2. Førstnævnte ligger 
sandsynligvis nedenunder sidstnævnte. Det højerelig- 
gende F2-Lag er kraftigere ioniseret end E- og F1- 
Lagene.

For Forplantningen af Radiobølger paa de højere 
Frekvenser er F2-Laget vel det vigtigste, idet Radio
bølger af de højere Frekvenser trænger gennem de 
svagere ioniserede E- og F1-Lag for derefter at ramme 
det kraftigere ioniserede F2-Lag, hvorfra de reflekte
res. Fig. 4 viser dette tydeligt.

E-Laget er betydningsfuldt for de lavere Frekven
ser, og Forplantningen af Bølger omkring 100 m mu
liggøres for Størsteparten af dette Lag. I E-Lagets Re
gioner befinder sig sædvanligvis Skystrækninger med 
intensiv Ionisation. Disse kender vi som de anormale 
Lag. E-Lagenes Ionisation kan til Tider være 20—30 
Gange saa kraftig som Ionisationen i de øvrige Lag. 
Dannelsen af E-Lag kan finde Sted saavel ved Nat 
som ved Dag, men naar det sker pludseligt, kan det 
 forekomme, at Radiobølger paa helt op til 60 MHz bli
ver reflekteret og vender tilbage til Jorden.

Denne Forplantningsmetode er i Hovedsagen blevet 
iagttaget paa 28 og 56 MHz-Baandene, hvor de finder 
Sted, naar Mulighederne for Reflektion fra F-Lagene 
er udelukket, under hvilke Omstændigheder disse 
Baand ellers skulde være „døde“.

En anden unormal Tilstand er den saakaldte Del
linger-Effekt (Se „QST“ i Januar 1936 og Juni 1936). 
Effekten foraarsager sædvanligvis en fuldstændig 
Standsning af Trafikken paa den af Solen beskinnede 
Del af Jordkloden.

Aarsagen til Radiosignalernes Forsvinden ved Del
linger-Effekten er præcis den modsatte som den, hvor
for de forsvinder under en magnetisk Storm. Under en 
saadan har vi jo at gøre med en Formindskelse af 
Ionisationen, hvorimod det ved Dellinger-Effekten er 
den forstærkede Ionisationsgrad i de lavere Lag og 
den deraf følgende Absorbtion af Signalerne, der er 
Grunden.

Ved en magnetisk Storm mærkes Forstyrrelserne 
først paa de højere Frekvenser; ved Dellinger-Effek- 
ten derimod kun paa de lavere Frekvenser, idet de 
højere gennemtrænger de underste Lag og bliver re
flekteret fra F-Lagene. Under en meget kraftig Del
linger-Effekt kan det dog ogsaa forekomme, at selv 
de højere Frekvenser bliver absorberet, hvorved man 
bemærker en Svækkelse af Luftforstyrrelser og Bag
grundsstøj.

Skulde daarlige Forhold af forskellige Aarsager 
komme naa Tale, kan vi ogsaa henvise til Dellinger- 
Effekten, idet Grunden meget ofte ligger her. Dellin
ger-Effekten kan vare lige fra nogle faa Minutter til 
flere Timer. Fortsættes

Pejleforsøg
Paa Grund af Forholdene ser Myndighederne sig 

indtil videre ikke i Stand til at meddele E. D. R. den 
ønskede Tilladelse til Pejleforsøg.

Vi har fra OZ8O modtaget følgende udmærkede 
Tips. En CL4 forvrængede fælt, naar den blev godt 
varm, ca. 3 Min. efter Start. Spænding over Gitter
afleder (0,2 Megohm) maalt med Rørvoltmeter maal
tes til ca. 7 Volt med + paa Gitteret. Diagnose natur
ligvis: Termisk Emission fra Gitteret paa Grund af en 
(evt. tidligere) Overophedning af Katoden, der har 
sprøjtet lidt af det emitterende Lag over paa Gitteret, 
som opvarmes ved Straalevarme. Der er sikkert man
ge, der har været ude for dette tidligere, men prøv saa 
følgende Vidundermiddel: Glødespændingen ind
stilles til korrekt Værdi. En negativ Spænding paa ca. 
100 Volt tilføres Gitteret (f. Eks. parallelt over Gitter
aflederen), medens Røret er i Drift. Herved brændes i 
Løbet af faa Minutter al Emissionen af Gitteret (Ka
toden er Anode i Forhold til Gitteret). Hvis Fejlen op- 
staar igen, nedsættes Glødestrømmen, og der tages 
Forholdsregler mod Parasitsvingninger. I Tilfælde, 
hvor Rør er kasserede for „daarligt Vakuum“, der 
ytrer sig paa samme Maade, kan denne Kur maaske 
hjælpe. Daarligt Vakuum ytrer sig dog straks, naar 
Røret er varmt.

En Amatør spørger, hvad han skal gøre for at faa 
sin hjemmebyggede BCL-Super stabil. Stationerne 
har Tilbøjelighed til at gaa ind med Fløjt, og det skyl
des ikke manglende Spærre- eller Sugekreds.

Det kan have mange Aarsager, men først og frem
mest vil vi henvise til Artiklerne i „OZ“ for Juni og 
Juli 1940 om Stabilisering af Modtagere. Om de her 
anførte Tips er der mange, der har fortalt mig, at de 
har hjulpet. I vedkommende Amatørs Tilfælde regne
de jeg med, at Ustabiliteten maatte være at finde i 
Mellemfrekvenskredsene, eller Kobling mellem Mel
lemfrekvensen og Indgangskredsen. Man maa passe 
paa, at der ikke findes fælles Minus- eller Pluslednin
ger i disse Kredse, uden at de er tilstrækkeligt afkob
lede, og særlig omhyggelig maa man være med de 
Steder, hvor Mellemfrekvensen optræder med størst 
Spænding, altsaa sidste Trin og Diodeledningerne; her 
maa afskærmes godt. I mange Supere kan man se 1. 
Mellemfrekvenstransformator uafskærmet, men 2. 
Mellemfrekvenstransformator skal absolut være ind
kapslet. Specielt maa Diodeledninger og hertil høren
de Modstande og Blokke ikke komme i Nærheden af 
Indgangsspoler eller Omskifter, hvad der meget let 
kan finde Sted, naar Spolerne er byggede omkring 
Omskifteren under Chassiset. En anden styg Aarsag 
til Ustabilitet kan skyldes selve Elektrolytblokken 
over Anodespændingen. Maales Kapaciteten, er den 
tilsyneladende normal, men alligevel er der ikke til
strækkeligt „Hul“ i den for Modtagerens højfrekvente 
Strømme. Udglatningsvirkningen for de 50 Perioders 
Vekselstrøm er der ikke noget i Vejen med. Her kan 
det gøre Underværker at shunte Elektrolytten med en 
Blok paa 1 eller 2 Mikrofarad. I mange Tilfælde kan 
mindre ogsaa gøre det. Forøvrigt bør Elektrolytten 
paa dette Sted i Modtageren altid shuntes med en alm. 
Blok paa mindst 0,1 Mikrofarad. Herved kan megen 
Ustabilitet, Modulationsbrum etc. undgaas.
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RUBRIKKEN
Redigeret af Knud Lægring. OZ-DR152

Mekanisk Baandspredning
I en af de første Kortbølgemodtagere bygget af In

dustrien, Telefunken T33, findes et Baandsprednings- 
system, som man fristes til at tage op igen med An
vendelse af moderne Komponenter. Systemet gik i al 
sin Enkelthed ud paa følgende: Afstemningskondensa- 
toren var ophængt paa en saadan Maade, at den for
uden at tillade den normale Drejning ogsaa kunde 
drejes, eller rettere varieres, ved Bevægelse af Stator- 
pladerne. Denne sidste Bevægelse foregik ved Hjælp 
af en Vægtstang, der med en Fjeder holdtes fast ned 
mod en Knastaksel. Hvis Vægtstang og Knastaksel 
var menakisk godt udført, virkede Systemet upaakla- 
geligt. Hvis vi nu tænker os, at disse var dimensione
ret saaledes, at de bevægede Statorpladerne f. Eks. 
10° ved en hel Drejning af Knastakselen, saa kunde 
man paa denne Skala, som f. Eks. havde 200° Skala, 
aflæse eller indstille en Tyvendedel af Kondensato
rens Skalagrader. Nu forstaas Systemet sikkert.

Hvis vi tænkte os, at vi vilde benytte en af de mo
derne Flergangskondensatorer paa denne Maade, og 
vi valgte en af den Slags, der har en saakaldt Fre
kvenskurve, vilde vi opnaa mange Fordele fremfor de 
nu anvendte Systemer, der næsten alle er lidt kom
plicerede og meget svære at kalibrere.

Vi tænker os et Sæt Spoler, der med den anvendte 
Kondensator dækker Omraadet 16—5 MHz, Justering 
foretages normalt med Trimmere og Jernkerner, 
Vægtstangssystemet er konstrueret saaledes, at en 
Drejning af Knastakselen giver en Variation paa en 
Ellevtedel af hele Kondensatorens Drejning. Det vil 
være en Ellevtedel af 180° eller ca. 16,4°. Hele Om
raadet spænder over 11 MHz, og vi vil derfor faa en 
MHz for hver hel Drejning af Knastakselen. Da Kon
densatorernes Frekvensforløb jo netop giver en ret
linet Skala, kan man altsaa kalibrere Knastakselens 
Skala i 100 lige store Dele, og hver af disse vil repræ
sentere 10 kHz, uanset om Kondensatorerne er drejet 
ind eller ud. Hvis vi nu afmærker de 11 hele MHz paa 
Hovedskalaen meget nøjagtigt, saa kan vi indstille til 
en vilkaarlig Frekvens indenfor Omraadet paa følgen
de Maade: Først indstiller vi Hovedskalaens nærmeste 
hele MHz Mærke og derefter Knastakselens Skala til 
nærmeste 10 kHz Mærke. Derefter vil det være nemt 
nok at finde den ønskede Station. 7 MHz Baandet vil

komme til at dække ca. en Trediedel af 10 kHz Ska
laen eller en Drejning paa 130° og 14 MHz lidt mere, 
da dette Baand er lidt større.

Fordelene ved dette System er talrige, men det 
kræver en upaaklagelig mekanisk Udførelse. Der er 
ingen ekstra Kondensatorer, som skal justeres, der er 
ingen Udtag paa Spolerne, og der er Baandspredning 
paa meget store Omraader, og saa er den ens overalt 
indenfor hvert enkelt.

Forøger vi nu Modtagerens Spoleomraader opad og 
nedad, vil vi faa nogle andre Forhold, men lad os se 
lidt paa dem. Det Omraade, vi har set paa, havde et 
Forhold 5/16 eller 1:3,2. Vi vælger derfor det næste 
Omraade som 16x3,2 til 16 MHz eller fra 16 til ca. 51 
MHz. Det bliver et Omraade paa ialt 35 MHz. Det er 
ikke særlig egnet, og vi forkorter det derfor ned til 33 
MHz. Derved bliver Maksimalfrekvensen 49 MHz, 
men hver hel Drejning af Knastakselen giver en Fre
kvensvariation paa 3 MHz. Vi vil derfor indtegne 
Mærker paa Hovedskalaen for hver 3 MHz og tegne 
en ny Skala paa Knastakselens Skala, der er delt i 
300 lige store Dele. Hver af disse vil igen repræsen
tere 10 kHz, men vil kun være en Trediedel af de før
ste Mærker.

Gaar vi til den anden Side, vil vi igen prøve med et 
Omraade paa 1:3,2; det vil give 5:3,2 eller 1,563. Om
raadet vil blive fra 1,5 til 5 MHz eller 3500 kHz. Dette 
passer os ikke saa godt, og vi forkorter Omraadet til 
3300 kHz, og det bliver derfor fra 1700 kHz til 5 MHz. 
Knastakselens 300 Grader vil derfor repræsentere 300 
kHz. Dette vil igen sige mindre end det gamle 3,5 
MHz Baand.

For at faa det fulde Udbytte ud af dette System 
maa man, hvis Modtageren er en Super, anvende Pad- 
dingkonaensatorer paa alle Omraaderne, og den skal 
justeres meget nøjagtigt op. Skalaerne er ikke van
skelige at tegne op, hvis man anvender de harmoniske 
fra en 100 kHz og en 1000 kHz Oscillator. Den egent
lige Vanskelighed er den mekaniske, og det kunde 
derfor være morsomt at høre lidt om, hvorledes for
skellige Amatører har grebet dette Problem an, og 
hvorledes de eventuelt kunde tænke sig at løse det. 
Skriv lidt derom til mig, saa vi kan delagtiggøre alle 
„OZ“’s Læsere i de mange gode Ideer.
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OZ-DR542 OZ-DR552

28 MHz
Der er lyttet lidt paa dette Baand; men der er ikke 

hørt Amatører, kun enkelte kommercielle Telegrafi
stationer.

14 MHz
Paa Grund af Ferie og Flytning er der ikke blevet 

lyttet meget paa 20 m. Om der er mange Amatører i 
Gang, kan vi desværre ikke meddele paa Grundlag af 
de faa Gange, vi har lyttet. Her er imidlertid obser
veret nogle Stationer, som kalder CQ efterfulgt af 
mærkelige Kaldesignaler, og de gaar igennem med ko
lossal Styrke. Der er endvidere dukket et Par kom
mercielle Telefonistationer op midt i Baandet; men de 
er ret svage.

7 MHz
Modtagerforholdene har her i den forløbne Maaned 

været udmærkede paa enkelte Dage nær, hvor en Del 
Luftelektricitet har virket forstyrrende. Nu er det 
kun Amatørsignalerne, der mangler. Amatørtrafikken 
er aftaget i uhyggelig Grad for ikke at sige, at der 
ingen Amatørtrafik er. Her er kun noteret een Ama
tørstation nemlig HA1KM 579; men det er sikkert en 
Kontrol- eller Kalibreringsstation, eftersom den kun 
sender vvv de HA1KM osv. Det eneste interes
sante at lytte efter paa 40 m er den i „OZ“s Juninum
mer omtalte svenske Kortbølgestation: Svenske 4. 
Fordelingsarmé’s Radio, som paa Grammofonplader 
.sender Morsekursus hver Aften.

3,5 MHz
Overskriften til dette Stykke kunde man passende 

kalde: Intet nyt fra 80 m Baandet. Der er lyttet tem
melig meget i den første Del af Maaneden; men det 
blev vi hurtigt kede af, man hørte nemlig ikke andet 
end det kommercielle „Utøj“, som breder sig mere og 
mere paa alle Amatørbaandene.

E. D. R,s FM Test 
1941

Nu nærmer vi os det Tidspunkt, hvor Statstelegra
Jen begynder sine Forsøgsudsendelser med FM-Sen
deren. Som bekendt afholder E. D. R. samtidig en 
FM-Test. Tidspunktet for Senderens Start kan ikke 
opgives endnu, og vi opfordrer derfor alle interesse
rede til at holde sig underrettet derom gennem Dags
pressen.

Formaalet med FM-Testen er dels at vise E. D. R.s 
Vilje og Evne til at deltage i Forsøg til Radioteknik
kens Fremme og dels at samle vore Medlemmer om en 
fælles stor Opgave. Generaldirektoratet er meget in
teresseret i vor Aflytningstjeneste og vil deltage i Be
dømmelsen af det indsendte Materiale. Et Arbejde ud
ført af en stor Procentdel af E. D. R.s Medlemmer vil 
sikkert vise sig at være frugtbringende.

Det er ikke meget sandsynligt, at alle kan høre FM- 
Senderen, men her maa det huskes, at et negativt Re
sultat ogsaa er et Resultat. Giv derfor ikke op, selvom 
det viser sig, at det er umuligt at fange blot en An
tydning af Signal fra FM-Senderen. En Lytterapport 
over et længere Tidsrum med et helt negativt Resul
tat er lige saa god som en Rapport, der har hørt alle 
Udsendelser perfekt, snarere bedre, fordi der skal 
betydelig større Viljestyrke og Energi til Dag efter 
Dag at sidde ved en Modtager, der intet-siger.

Reglerne for Deltagelse er:
Ethvert Medlem af E. D. R. kan deltage. Aflytning 

i Grupper er tilladt, men kun Gruppens Leder kan 
indsende Rapport for Gruppens Modtager; derimod 
kan de enkelte Gruppemedlemmer naturligvis ind
sende Rapport for deres egen Modtager.

Alle Modtagertyper og Antennesystemer godkendes.
Rapporterne skal tydeligt angive de forskellige Af- 

lytningsperioders Begyndelse og Ophør i dansk Som
mertid (DST). Styrke og Kvalitetsangivelser skal op
gives i klart Sprog (ikke rst). Oplysninger om Baro
meterstand, Temperatur og andre Vejrforhold er kær
komne og vurderes højere.

De indsendte Rapporter skal vedlægges udførlige 
Oplysninger om Modtageren og Antennen. Forandrin
ger i Anlægget skal noteres, og Tidspunktet for første 
Aflytning efter Forandringen markeres.

Aflytningstesten strækker sig fra første officielle 
Udsendelse og slutter 30. Novbr. d. A. Kl. 24 DST.

Rapporterne og andet Materiale sendes til E. D. R., 
Box 79, København K, og Konvolutten skal tydeligt 
være mærket „FM-Test“.

E. D. R. udsteder et smukt Certifikat til enhver, der 
indsender Rapport. For yderligere at opmuntre til 
Deltagelse uddeles mindst tre værdifulde Præmier, 
som vi kan love vil være Anstrengelserne værd.

Da Arbejdet er af uhyre interessant Karakter og 
Værdi og først og fremmest tjener til at styrke E. D. R., 
kan vi ikke indtrængende nok opfordre alle vore Med
lemmer i By og paa Land til at deltage.

OZ4H & DR152.
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Juelsminde-

LEJREN
Juelsminde-Lejren adskiller sig fra sine 8 Forgæn

gere bl. a. derved, at det var første Gang, Skriveren af 
denne Del af Lejrreferatet havde Lejlighed til at være 
nærværende.

Af den Grund bedømmes Lejrens Tilrettelæggelse 
og Forløb ud fra en Opfattelse dannet paa Grundlag 
af tidligere Aars Referater i „OZ“ og utallige Kort- 
bølge-Kammeraters Omtale af deres Deltagelse i 
svundne Lejre.

I endnu højere Grad end ved Lejren i Fjor paa 
Langeland var de ændrede Forhold mærkbare. Først 
og fremmest gjorde Trafikforholdene sit til, at mange 
Amatører, der tidligere har været trofaste Gæster i 
vore Lejre, denne Gang ikke var nærværende. Videre 
tvang de skærpede Rationeringsbestemmelser Lejr
ledelsen til at sørge for fuld Bespisning udenfor Lej
ren, saaledes at man i Aar ogsaa blev beskaaret for de 
hyggelige og kammeratlige Stunder, som erindres 
fra Spiseteltene i Lejrene ved Genner, Smidstrup 
Strand og paa Bornholm.

Desuden kommer Juelsmindelejren sikkert ogsaa til 
at indtage en Særstilling med Hensyn til teknisk-eks- 
perimentelt Arbejde, idet den, bortset fra en transpor
tabel Modtager medbragt af 5 G og et Forstærkeranlæg 
med tilhørende Højttalere stillet til Disposition af 4JJ, 
var fuldstændig blottet for Amatørapparater af nogen 
Art. End ikke en Sender af samme Art som den, der 
i Fjor gjorde saa megen Lykke som Fødselsdagsgave 
til 7F, blev der noget af, idet 7F i Strid med al Tradi
tion i Aar ikke var til Stede i Lejren paa sin Fødsels
dag.

Naar Lejren alle disse væsentlige Mangler til Trods 
vil staa som et kært Minde og alligevel beviser sin Be
rettigelse, saa skyldes det Mindet om og Samværet 
med Kortbølge-Kammeraterne fra Landets forskellige 
Egne. Netop i disse Tider, hvor vore Rettigheder er 
beskaarne, er det af uvurderlig Nytte for vor Forening, 
at dens aktive Medlemmer træffer sammen og parvis 
eller i Flok drøfter de Problemer, der ligger os nær
mest.

Kammeratskabet er af en saadan Styrke, at det par
ret med det stigende Dygtiggørelsesarbejde i vore 
forskellige Afdelinger vil være i Stand til at gøre 
E. D. R. til en førende Amatørorganisation paa Kon
tinentet, naar Forholdene forhaabentlig inden saa

længe reguleres. Det gik som den røde Traad gennem 
Lejren fra den tidlige Søndag Morgen, da Dannebrog 
og E. D. R.-Standeren til Tonerne af „Der er et yndigt 
Land“ gled til Tops paa den høje Lejr-Flagstang, og 
Lejrchefen 3XA paa E. D. R.s Vegne erklærede Lej
ren for aabnet, videre gennem Dage med Solskin eller 
styrtende Regn, der tvang os til at flytte Lejren,, 
og frem til Ugens Slutning, hvor Dagliglivets Pligter 
bød mange af den første Uges Deltagere at bryde op.

Som Kortbølgeamatører har vi at gøre med mange 
„Baand“, men vi kan være stolte og glade over, at det 
mest betydningsfulde af disse, det mest ubrydelige, i 
disse Stunder har vist sig at være: Kammeratskabets.. 
Det er vor Forenings Styrke.

Fra Lejrens første Uge erindres endvidere selve 
Lejrens smukke Beliggenhed. Den eneste Anke til 
dens Placering skal være dens nære Beliggenhed ved. 
By og offentlig Vej med de gensidige Fristelser, dette 
byder. Endvidere 3XA’s Fødselsdag, der fejredes med 
fælles Kaffebord i „Færgegaarden“, 7WH’s hypnotiske 
Eksperimenter og 8AZ’s vestjyske Dialoger. Desuden 
maa ikke forglemmes en herlig Udflugt og Badetur til 
Staxrode Strand ved Herresædet „Rosenvold“, paa 
hvilken Tur man forresten traf sammen med 5WS fra 
Skive, der laa paa Sommerferie ved Fakkegrav og nu 
var paa Vej for at aflægge Lejren et lille Besøg.

Naar disse Ting er nævnt, er de væsentligste Begi
venheder fra den første Uge omtalt. Lad da de sidste 
Linier forme et almindeligt Hjertesuk fra de fleste af 
de 55 Deltagere i den første Uge: Lad Sommerlejren 
i Fremtiden paany blive under den gamle Form med 
kun een Uges Varighed, saaledes at man kan være 
sammen med alle Lejrdeltagerne.

Der har sikkert været flere Deltagere i den sidste 
Uge, som vi gerne vilde have hilst paa og været sam
men med. Først naar vi alle kan være samlet, faar 
Lejren sin fulde Værdi.

OZ2NU.
Som første Uge fortsatte sidste Uge af Lejren med 

kammeratligt Samvær m. m. Der kom stadig nye 
Amatører som Gæster for een eller flere Dage, og den 
mellemliggende Søndag ankom 7F og 7RU pr. Cykle 
fra Langeland. Det meste af Ugen var der herligt Sol
skinsvejr, saa Badelysten blev fremmet. Ligeledes kom 
der Gang i Ringspil og Boldspil paa den friske, grønne
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Lejrplads. Man fik ogsaa Bevis paa, at Amatørerne 
kan du til „grovere“ Arbejde, idet der var Hammer
kast (Smedehammer med Skaft!). Det var 3FM, der 
satte Rekord, og den blev ikke slaaet trods ihærdige 
Anstrengelser af 7DR og 7RU, der naaede tæt op paa 
Livet af 3FM.

7WH, der maa karakteriseres som uundværlig i en 
E. D. R. Lejr, brillerede med mange Numre. Som der 
andetsteds er sket, fandt han ogsaa i Juelsminde Masser 
af Vand ved Hjælp af en Pilekvist. Men det mest in
teressante var dog, da han viste sine Evner som Geo
log, idet han præsenterede en Sten, fundet ved Juels
minde, med ret store Stykker Kvarts indeni. (Stenen 
beror hos Forfatteren af denne Artikel). 7WH har tid
ligere forsøgt at slibe Krystaller af saadant Kvarts, 
men det lønner sig ikke, for man kan kun styre 7 Watt 
dermed. 7WH var paa Benene til Stadighed, og ikke 
saa snart var der ankommet nye Gæster, før de blev 
filmet. Ikke een Gæst er undgaaet 7WH’s Filmsstrim
mel. Dette uegennyttige og idealistiske Arbejde og 
Offer kan vi ikke være 7WH taknemmelige nok for.

Nogle Gange i Ugens Løb følte man Kaffetørsten om 
Aftenen, og der maatte laves Kaffe. Første Aften skaf
fedes en mægtig Kedel kogende Vand hos Julemærke

sanatoriet, der var Lejrens Nabo, men ved 7F’s Initia

tiv blev der aabnet en anden Udvej. Der blev af Lejr
deltagerne skillinget sammen til et elektrisk Koge
apparat paa 1200 Watt, og 7F tog Broderparten af Ud
giften paa sin Kappe. Kogeapparatet er skænket 
E. D. R., saa fremtidige Lejre kan nyde godt deraf.

Som Radio-Underholdning benyttedes et dejligt Ap
parat, som var stillet til Raadighed af A/S Hede Niel
sens Fabriker. Samme Firma havde ogsaa stillet en 
mægtig Højttaler til Raadighed. Desværre fik Appara
tet „Maskinskade“ en Dag, men der skete blot Hen
vendelse til Fabriken, og i Løbet af en Times Tid var 
der pr. Cykle ankommet en af Fabrikens Teknikere fra 
Horsens, og Apparatet var hurtigt klar paany. Det maa 
kaldes Service, og Manden maa have cyklet hurtigt! 
Han var Medlem af E. D. R.!

Alt for hurtigt nærmede Dagen sig, hvor Dannebrog 
og Vimplerne med E. D. R.s Mærke skulde stryges for 
sidste Gang over Lejren ved Juelsminde og sætte

Øverst:

I Midten: 

Nederst:

Den første Lejrplads — Flyttedag — Den nye Lejrplads 
— Tidssvarende Indhegning af Lejrpladsen. 
Standerhejsningen — Kæmpen fra »Valhalla« —- Lejr
chefen — 8AZ som OW — Flagmasten.
8AZ i typisk Stilling — 7DR og 8AZ »ser tilbage« — 
Teknisk Afdeling — 7WH fimler Familien 7EU.
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Punktum for 14 herlige Dage. Hverdagens Pligter 
kaldte, og med Hurra for E. D. R. sluttedes der af. 
Deltagerne i Lejren ved Juelsminde har kun gode 
Minder. Der er her hentet Sundhed og Livsglæde, og 
Kammeratskabet er blevet styrket. Lejren har været 
besøgt af ca. 88 Amatører.

Ligesom sidste Aar var der heller ikke i Aar Del
tagere fra andre Lande, men det kunde jo heller ikke 
forventes under de nuværende internationale Forhold. 
Derimod kom der Telegram fra D.A.S.D. med de bed
ste Ønsker for Lejren.

Tilbage staar da at rette en Tak til Arrangørerne, 
OZ3XA og OZ3FM, for deres store Arbejde, som i en
hver Henseende har vakt Tilfredshed hos Deltagerne. 
Der var sørget for alt, ja selv Forfriskninger til Høker
priser kunde man faa i Samlingsteltet. Det var ogsaa 
et udmærket Madsted, der var fundet, med god og 
rigelig Mad til alle. At man saa paa Færgegaarden til 
7F’s Forbavselse antog en Fiskeret for vegetarisk Ret 
nævnes kun for en Ordens Skyld!

OZ-DR341.

E. D. R.s Generalforsamling
Saa indkaldes atter til Generalforsamling, og denne 

finder Sted Søndag den 21. September i København 
paa Søpavillonen Kl. 14,00. Nærmere bliver med
delt i næste „OZ“. I Forbindelse med Generalforsam
lingen er der jo, som meddelt i et tidligere Nummer, 
arrangeret Besøg paa det nye Radiohus. Besøget fin
der Sted om Formiddagen Kl. 10,30 prc. Mødested ved 
Indgangen: Rosenørnsallé 22.

Generalforsamlingens Dagsorden 
(iflg. Vedtægternes § 7).

1. Valg af Dirigent.
2. Formanden aflægger Beretning.
3. Kassereren fremlægger Regnskabet i revideret 

Stand.
4. Eventuelle Forslag til Vedtægtsændringer.
5. Almindelig Drøftelse af Foreningens Virksomhed.
6. Valg af Formand.
7. Valg af 6 andre Bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 Revisorer og 1 Suppleant.
9. Eventuelt.

Til Punkt 4 stiller Bestyrelsen følgende Forslag:

§ 3.
Kontingentet er 12 Kr. pr. Aar eller 3,50 Kr. pr. 

Kvartal. (København 16,00 og 4,50). Ved Indmeldelsen 
betales et Indskud paa Kr. 3,50, hvori er inkluderet 
Tilsendelsen af et Emblem, Medlemscertifikat og Ved
tægter samt Foreningens Medlemsblad „OZ“. Kontin
gentet betales forud, og undlader et Medlem at betale, 
betragtes han som slettet af Medlemslisten og maa be
tale nyt Indskud for atter at blive Medlem.

Ledelsen af Foreningen og Forvaltningen af dens 
Anliggender varetages af Bestyrelsen, der bestaar af 
en Formand og 6 andre Medlemmer. Bestyrelsens 
Medlemmer vælges af den ordinære Generalforsam
ling. Formanden vælges særskilt. De daglige Forret
ninger varetages af et Forretningsudvalg, der bestaar 
af Formanden, Sekretæren og endnu et Bestyrelses
medlem. For at fremme Samarbejdet mellem Amatø
rerne i samme Landsdel opdeles Landet i Kredse, der 
igen opdeles i Afdelinger efter Behov. Medlemmerne 
indenfor en Kreds vælger en Kredsleder, som har til 
Opgave at fremme Arbejdet i Afdelingerne indenfor 
Kredsen samt at arbejde for den paagældende Kreds’s 
særlige Ønsker overfor Bestyrelsen og Generalforsam
lingen. Valget af Kredsleder sker ved et Kredsmøde, 
der afholdes hvert Aar forinden E. D. R.s Generalfor
samling. Den valgte Kredsleder skal godkendes af 
E. D. R.s Bestyrelse og er kun valgt for eet Aar ad 
Gangen.

§ 6.

Paa sit konstituerende Møde vælger Bestyrelsen 
blandt sine Medlemmer Næstformand, Sekretær, 
Landskredsleder samt det 3. Medlem af Forretnings
udvalget (jfr. § 5). Endvidere udpeger Bestyrelsen en 
Leder af QSL-Centralen og en DR-Leder; disse behø
ver dog ikke at være Medlem af Bestyrelsen, og deres 
Funktionstid falder sammen med dennes. Over Besty
relsens Møder føres en Forhandlingsprotokol. Refera
terne i denne underskrives af de Bestyrelsesmedlem
mer, der har været til Stede ved de paagældende Mø
der. Ethvert Medlem kan paa en Generalforsamling 
kræve Afsnit af Forhandlingsprotokollen, der vedrører 
den øjeblikkelige Debat oplæst. Afstemninger inden
for Bestyrelsen afgøres ved simpelt Flertal blandt de 
afgivne Stemmer. I Tilfælde af Stemmelighed gør For-; 
mandens Stemme Udslaget.

§ 7.
I Indledningen til § 7 skrives: Den ordinære Gene

ralforsamling afholdes hvert Aar en Søndag i Septem
ber Maaned, det ene Aar i København, det andet i 
Odense eller Aarhus.

§ 5.

Der tilføjes her: Dog kan Ændringer i Forslagene
foretages paa Generalforsamlingen.

Endvidere er der fra Kreds 8 indkommet følgende:
1. Forslag til Omlægning af den jydske Kredsind- 

inddeling.
2. Forslag vedrørende Kredslederarbejdet.
3. Forslag om Opkrævning af Afdelingskontingent: 

for Aalborg og Omegns Afdeling, Vendsyssel Afde
ling samt Viborg og Omegns Afdeling.

4. Forslag om Afholdelse af Sommerlejren 1942 i 8. 
Kreds’s Omraade.

Adgang til Generalforsamlingen tilstedes kun mod
gyldig Kontingentkvittering for Juli Kvartal 1941.
Samme Kvittering benyttes ved Afstemning med.

Fuldmagter. Bestyrelsen.
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AMATØRFOTO 0g AMTØRADIO
I Anledning af den ledende Artikel i Juli-Nummeret 

med ovenstaaende Titel vil jeg gerne fremsætte et 
Par Bemærkninger.

Det glæder mig, at A.S. ikke har noget imod, at 
man „underholdningsmæssigt“ benytter sig af et Fore
drag om Fotografering, men naar A.S. ikke har noget 
imod det, forstaar jeg ikke, at det skulde være nød
vendigt at ofre en længere Artikel om dette Emne, 
fordi Københavns og Odense Afdeling har haft et en
kelt Foredrag om Foto paa mange Medlemmers Op
fordring og tilmed i en Tid, hvor vi har Sendeforbud. 
Vi kan være sikker paa, at Fotograferingen bliver lagt 
paa Hylden den Dag, Sendetilladelsen kommer igen. 
Min Opgave som Afdelingsleder i København har altid 
været at holde sammen paa Medlemmerne i denne 
vanskelige Tid og prøve paa at faa saa mange som 
muligt til at overvære vore Mødeaftener, og jeg kan 
forsikre A.S. om, at de Aftener, hvor vi har haft Lys
billeder, Films, eller nu sidst Foto paa Programmet 
har været dobbelt saa godt besøgt som de rent tek
niske Aftener. A.S. nævner, at der er mange Opgaver 
at tage fat paa, f. Eks. FM-Konkurrencen. Jeg kan 
glæde A.S. med, at vi her i Københavns Afdelingen 
skal have Foredrag om FM-Modtagning den 25. 
August.

Lad os faa en nem og billig Konstruktion i „OZ“ af 
en Modtager til FM, der kan bygges af Dele, de fleste 
Amatører har liggende, saa er der en stor Chance for, 
at ikke saa faa Medlemmer vil deltage. Det maa jo 
være en Opgave for den tekniske Redaktør.

DR-Lederen har nævnt, at man kan anvende en 
.superregenerativ Modtager til FM. Den koster i hvert 
Fald ikke meget at bygge, saa lad os faa et Diagram og 
Konstruktionsdetaljer over en saadan. Lad os i det 
hele taget faa nogle flere Diagrammer og Konstruktio
ner af forskellige Modtagere i „OZ“ i Stedet for mange 
af disse højtravende videnskabelige Artikler, som kun 
ganske enkelte Medlemmer forstaar og endnu færre 
læser! OZ7SN.

I Anledning af Amatørfoto 
og Amatørradio

Kortbølgeamatørerne har ikke Medvind for Øjeblik
ket. Senderne er borte, og Aflytning af Kortbølgesta
tioner — saavel Amatører som kommercielle — er in
gen Nydelse og giver i alle Tilfælde et forvrænget Bil
lede af det, der i hine Tider foregik Amatørerne imel
lem.

Med Sendeforbudet indtraf det for Amatørbevægel- 
.sen katastrofale, at det for Sammenholdet og Venska
bet saa nødvendige Bindeled — at være i direkte Kon
takt gennem QSO — forsvandt. Saa var der kun til
bage de Møder og Sammenkomster, de forskellige 
Afdelinger arrangerede. Men ogsaa disse maatte under

de ændrede Forhold skifte Karakter. Ved tidligere 
Sammenkomster gik Diskussionen livligt om de op
naaede Resultater, nye Senderopstillinger blev drøftet 
og meget mere. Alt dette ophørte jo, da Senderne ikke 
mere maatte bruges. Men Møderne fortsattes! Da det 
sædvanlige Samtaleemne var borte, hvad var da mere 
naturligt, end at man kom ind paa andre Emner, der 
havde de manges Interesse. Og her blev det mange 
Steder Amatørfoto, der blev diskuteret. Flere Afde
linger arrangerde Foto-Aftener, og hvad de alminde
lige Mødeaftener ikke formaaede med Hensyn til Til
slutning, det kunde disse Fotoaftener. Der var f. Eks. 
i Odense Afdeling en Tilslutning saa overvældende, at 
det kun kunde glæde de Mænd, som gjorde alt for at 
samle Medlemmerne.

Man behøver vist ikke at nære nogen som helst 
Ængstelse for, at det, der er det egentlige indenfor 
E. D. R., vil miste noget ved, at Medlemmerne plejer 
andre Interesser i disse Tider end netop Kortbølge
arbejdet. Den Dag, Senderen atter frigives, skal de 
fleste nok vende tilbage til deres kæreste Fritids
beskæftigelse: Kortbølgesagen, og de faa, der even
tuelt er blevet „bidt af en gal Foto“ og fortsat ønsker 
at arbejde med dette i Stedet for Senderen, er ikke 
værdige at kaldes Kortbølgeamatører, og de vil sikkert 
af sig selv finde den Baas, hvor de rettelig hører 
hjemme. Der er jo da ogsaa en Del Medlemmer, der i 
den senere Tid har beskæftiget sig med Pladeskæring, 
hvad der maa siges at være lige saa langt fra Kort
bølgearbejdet som Fotografering.

Man behøver ikke at nære nogen Frygt for, at E. D. 
R. af disse Grunde kommer til at skifte Navn.

OZ5AC.

Svar til 7SN og 5AC
Det skal siges med det samme, at OZ7SN er en ære

kær Afdelingsleder og gaar meget op i sit Arbejde som 
saadan, og det maa da ogsaa være derfor, at han be
tragter min Leder som skrevet, fordi et Par Afdelin
ger har haft Fotoaftener paa Programmet. Det er den 
jo ikke, og hvis 7SN vilde se paa den som „menig“, 
saa vilde han ogsaa fange det væsentligste i den, for 
det fremgik jo tydeligt, at det ikke var Afdelingernes 
Program, jeg havde noget imod. Det er min Opgave 
som Redaktør af „OZ“ at varetage Amatørernes In
teresser, og dette gælder ogsaa, naar der „indefra “kom
mer et Anslag mod Kortbølgesagen. Naar en Amatør 
skriver til mig, og 5AC’s Indlæg bekræfter, at Samta
lerne nu drejer sig om Amatørfoto, og at der ikke er 
noget at ængstes for af den Grund, saa er jeg altsaa 
ikke enig deri, for jeg finder, at det er en Falliterklæ
ring for Amatørerne, hvis de ikke fortsat kan disku
tere Kortbølgearbejdet, naar de kommer sammen. Vi 
kan derimod hurtigt blive enige om, at Tilslutningen
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bliver størst til Møder med Films eller Foto paa Pro
grammet, men dette er da ogsaa i sin Orden, for til 
saadanne Møder venter man jo baade aktive og inak
tive Kortbølgeamatører, saa Sammenholdet kan styr
kes. Det er ogsaa rigtigt at arrangere saadant som 
Maanedsmøde, men ellers er det til almindelige Møder 
Kortbølgearbejdet i Teori og Praksis, som vi skal hel
lige os.

OZ5AC gør sig efter min Mening skyldig i fejlagtige 
Betragtninger. Han nævner, at det var katastrofalt for 
Sammenholdet og Venskabet, at Sendeforbudet kom. 
Maa jeg spørge: Har du slet ikke tænkt paa DR-Ama
tørerne? Disse var jo selv i „gamle Dage“ i Flertal, og 
Sammenhold og Venskab er de da ogsaa i Besiddelse 
af. Saafremt vi ved Sammenhold skal forstaa Sam
menhold om E. D. R., saa fremgaar det da tydeligt af 
Listen over slettede og udmeldte Medlemmer, at det 
ikke er DR-Amatørerne, der har sagt Farvel til E. D. R. 
og Kortbølgearbejdet, tværtimod! 5AC taler i sit Ind
læg udelukkende om Sendere og Sendere. Modtageren 
maa ikke glemmes, for den er da mere indviklet end 
Senderen, og der kan diskuteres mindst lige saa mange 
Opstillinger af Modtagere og opnaaede Resultater med 
disse, som der kan for Senderens Vedkommende. Men 
5AC er ikke alene om at tænke udelukkende paa Sen
deren. Jeg har overværet utallige Møder, medens det 
var tilladt at sende, og alle talte kun om den kære 
Sender. Intet er mere forkert.

Vi taler om Sammenhold og Kammeratskab, og det 
er to uundværlige Faktorer for os, men de gør det ikke

alene. Kun naar de er kædet sammen med Interesse 
for saavel Sender som Modtager og diverse andre for 
vort Arbejde nødvendige Ting, faar vi det rette Ud- 
bvtte af det, jeg forstaar ved Kortbølgesagen, og Kort- 
bølgesagen er ikke noget, som man „vender tilbage til“, 
naar Senderen igen maa benyttes. Man bliver simpelt
hen ved den ogsaa nu, og naar 5AC karakteriserer de 
faa, som er „bidt af en gal Foto“ og, naar Sendetilla
delsen igen foreligger, fortsat ønsker at beskæftige sig 
med Foto i Stedet for Senderen, som uværdige til Be- 
tengelsen: Kortbølgeamatører, saa vil jeg til Gengæld 
hævde, at de, der i Dag beskæftiger sig med Foto, hel
ler ikke er værdige til at kaldes Kortbølgeamatører, og 
tilføie, at man absolut ikke behøver at være Sender
amatør for at være Kortbølgeamatør.

Begge ovenstaaende Indlæg har glædet mig meget. 
Desværre er Pladsen i „OZ“ lidt trang og specielt i 
dette Nummer, men jeg glæder mig til ved Lejlighed 
at drøfte Spørgsmaalet yderligere, naar vi nu snart 
træffer sammen. E. D. R.s Velfærd ligger os jo alle 
paa Sinde. Til Slut skal jeg anføre, at 7SN’s Bemærk
ning om det tekniske Stof io alle Dage har været, og 
saavidt det er gørligt, skal der blive taget Hensyn til 
alle Medlemmers Ønsker. Med Hensyn til superrege- 
nerative Modtagere kan jeg meddele, at DR-Rubrik- 
ken i næste „OZ“ bliver en FM-Rubrik, og de, der 
forinden kunde ønske at stifte Bekendtskab med Su
perregeneration, maa jeg indtil da henvise til begge de 
amk. Haandbøger eller til „OZ“ for et Par Aar tilbage.

OZ-DR341.

For nylig var jeg ude for det Tilfælde, at en Super 
ikke havde den ønskede Selektivitet. Da der desuden

ikke var Mulighed for nogen større Forandring paa 
Grund af en meget kompakt Opbygning, prøvede jeg 
en Metode som vist i Diagrammet. Potentiometeret 
er den sædvanlige Tonekontrol, der med en Blok af

skærer mere eller mindre af de høje Toner over Højt
taleren, Glideskoen er forbundet til Stel. Den anden 
Ende af Potentiometeret er forbundet til MF-Rørets 
Fanggitter. Drejes nu over paa dyb Tone vil MF-en 
gaa i „Sving“. Ved at vælge en Modstand mellem 
Fanggitter og Minus, saa Røret lige akkurat ikke gaar 
nogen Steder, vil man kunne variere Selektiviteten 
mellem den normale og en meget skarp. MF bør ju
steres ved stor Selektivitet og maa under ingen Om
stændigheder gaa i „Sving“ paa nogen Indstilling af 
Tonekontrollen.

Systemet er meget simpelt at faa at til arbejde og 
virker godt, naar man ikke har større Muligheder for- 
at gribe ind i Modtagerens ædle Dele.

DR152.

Hi!
Nu, da vi snart gaar ind i Tordenvejrssæsonen, bør 

man huske at afbryde Radioens Jordledning hver 
Aften, før man gaar i Seng.

(Ekstrabladet, den 9. Juli 1941)
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Kreds 1

E. D. R.s københavnske Afdelin
Klublokaler Fuglevangsvej 14 (Havehuset). Afdelingens Formaal er at afholde 
Klubaftener, Morsekursus og Foredrag. Der er fri Adgang for alle Medlemmer 
af E. D. R. Klubaften afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er i Vinterhalv
aaret Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 20-22. Alle Oplysninger faas ved 
Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, Østrigsgade 12,'St., Telefon 

Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.

Mandag den 7. Juli afholdtes Rævejagtsaften, men 
der var kun mødt 10 Medlemmer. Om det nu var det 
gode Vejr eller Ferietiden, der gav dette Resultat, ved 
vi ikke, men de tilstedeværende Medlemmer fik en 
udmærket Aften ud af det, og DR573 inviterede alle 
de mødte hjem til sin Bopæl paa Set. Knudsvej, hvor 
vi blev beværtet med Kaffe og Kager, 01 og Cigarer. 
OZ7SN fortalte om sine Oplevelser paa Rævejagter 
og demonstrerede sin Pejlemodtager. Vi takker endnu 
en Gang DR573 for den udmærkede Aften. Tirsdag 
den 15. Juli var Deltagerne i Fototuren inviterede til 
Kritik og Billedgennemgang med paafølgende Præ
mieuddeling hos Hr. Fotohandler Torkild Henriksen, 
Schoubogade. Resultatet blev, at 7SN fik 1. Præmie, 
5Z 2. Præmie og DR471 3. Præmie. Præmierne bestod 
af Gavekort skænkede af Hr. Henriksen. OZ4K havde 
optaget en Film paa Turen, og denne blev fremvist, 
hvorpaa Hr. Henriksen trakterede med Smørrebrød,
01 og Cigarer. OZ7SN takkede Hr. Henriksen og ud
talte Ønsket om, at vi ved Lejlighed kunde arrangere 
en ny Fototur.

Maanedens Program:
Mandag den 18. August afholdes Kredsmøde med 

følgende Dagsorden:
1. Valg af Kredsleder.
2. Eventuelt.

Mandag den 25. August: Foredrag om FM-Modta- 
gere ved OZ7T.

Torsdag den 28. August Kl. 19,00 prc.: Besøg paa 
„Telavox Radio“, Apollovej 31, Vanløse.

Mandag den 1. September: Almindelig Mødeaften.
Mandag den 8. September: Gennemgang af E. D. R.s 

Lærebog ved OZ2Q.
Mandag den 15. September: Ordinær Generalfor

samling med Dagsorden ifølge Vedtægterne.
OZ5Z.

Kreds 2 
Kredsmøde i Ringsted

Søndag den 31. August Kl. 15,00 afholdes Kreds
møde paa Hotel „Casino“ i Ringsted med følgende 
Dagsorden:

1. Fælles Kaffebord (Kl. 15,00 prc.)
2. Valg af ny Kredsleder.
3. Almindelig Drøftelse af Kredsens Virksomhed.
4. Eventuelt.

Derefter kammeratligt Samvær. Vi har i Aar valgt

Ringsted som Mødested paa Grund af Byens centrale 
Beliggenhed for de fleste Amatører.

Følgende Tog kan benyttes:
Fra Helsingør Kl. 9,42. Fra Køge Kl. 10,10 med Pri

vatbane. Fra Hillerød Kl. 10,37. Fra Vordingborg Kl. 
6,08 over Næstved—Ringsted. Fra København H. Kl. 
12,35. Fra Korsør Kl. 10,01. Fra Roskilde Kl. 13,19. 
Fra Slagelse Kl. 10,34.

Vi haaber at se rigtig mange Amatører fra hele 
Kredsen. Med Hilsen fra Korsør Afdelingen og paa 
Gensyn den 31. OZ7JQ.

Kreds 3 
Lolland-Falster

Kredsmøde afholdes Søndag den 24. August KL 15 i 
Bangs Have, Maribo.

Der skal vælges Kredsleder for det kommende Aar. 
Endvidere har OZ3WA lovet at vise os sit 70 Watt 
Højttaleranlæg.

Fra DR497, Robert Andersen, Masnedsund, har jeg 
faaet en Indbydelse til alle E. D. R.s Medlemmer i 
Kreds 3 om at besøge E. D. R.s Medlemmer i Masned
sund og Vordingborg. DR497 har skaffet os Adgang 
til at bese S. E. A. S.’s store Højspændingsværk paa 
Masnedø. Tidspunktet for denne Udflugt vil blive be
stemt paa Kredsmødet. Da Udflugten muligvis afhol
des, inden næste „OZ“ udkommer, beder jeg de Med
lemmer, som ikke kan deltage i Kredsmødet, om at 
henvende sig til mig for at faa Datoen at vide, saa
fremt de vil deltage i Udflugten til Masnedø.

OZ8G.
Kreds 4 

Odense Afdelingen
Klublokaler: Nedergade 181 o. G. — Lokalerne vil være aabne hver Fredag Aften 
fra Kl. 20—23. Indtil al Ferie er overstaaet, er der ikke fastlagt noget Program for 
disse Aftener. Der regnes med, at vi kan paabegynde Morsekursus og Lærebogen 
i September. Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og dens Lokaler rettes til 

Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 731. Telefon 5491.

Program for August:
Afdelingen afholder, som sædvanlig, Møde hver 

Fredag Aften i Klublokalerne. Fredag den 22. August 
forevises vore nye Lokaler for Damerne, der denne 
Aften er Afdelingens Gæster. Der bliver forevist 
Farvelysbilleder fra E. D. R.s Sommerlejr i Aar. Der
efter fælles Kaffebord og selskabeligt Samvær. Vi mø
des Kl. 20,00.

Søndag den 24. August deltager Afdelingen i Kreds
mødet i Svendborg.

Midt i September paabegyndes Morsekursus og 
Gennemgang af Haandbogen. Nærmere vil frem
komme i næste „OZ“. Interesserede maa tegne sig paa 
Lister, der er fremlagt i Lokalerne, inden 1. Septbr.

Fredag den 29. August: Auktion. OZ2KG.
Kredsmøde i »Svendborg

Kredsmødet i Svendborg Søndag den 24. August 
bliver i Aar arrangeret som en Week-end Tur pr. 
Cykle. Der startes Lørdag Aften fra Lokalerne i Neder-
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gade, med Samling Kl. 18,15 og Start Kl. 18,30 prc. 
Telt og Sovepose medbringes samt Mad til hele 
Turen. Lejrpladsen har OZ4BP stillet til Raadighed. 
Lørdag Aften og Søndag Morgen vil der blive serveret 
Kaffe med nybagt Franskbrød til den billige Pris af 75 
Øre pr. Gang. Der kan ogsaa købes 01 og Sodavand til 
Høkerpriser paa Teltpladsen.

OZ7U har tilbudt Soveplads i sit Hjem samt Mor
genkaffe for 3 Voksne og et Barn. Samtidigt har 
Svendborg-Afdelingen opstillet 2 Telte med Telt-, 
senge. Alle disse Pladser kan kun reserveres ved 2ED.

Kredsens øvrige Medlemmer udenfor Odense an
modes om, hvis man ønsker at deltage Lørdag Aften, 
at tilsende OZ3H Besked herom senest Fredag den 22. 
ds. QRA: Pasopvej 68, Svendborg, eller Telefon Svend
borg 1570. For de Deltagere, som ankommer til Svend
borg førend Odense-Amatørerne, er det arrangeret 
saaledes, at man møder op paa 3H’s QRA, hvor man 
saa ved Odense’s Ankomst kører i sluttet Trop til 
4BP’s nyslaaede Græsplæner og slaar Teltene op. Her 
hos 4BP er der saa munter Amatøraften.

Søndagens Program er iøvrigt fastlagt saaledes:
Alle Week-end Deltagere samt Svendborg-Afdelin- 

gens Medlemmer møder op paa Banegaarden Kl. 9,40 
for at tage imod de Amatører, som først kan komme 
om Søndagen. Toget fra Odense, som afgaar fra Ho
vedbanegaarden Kl. 7,50 og Sydfynske Banegaard 
Kl. 8,12, ankommer til Svendborg Kl. 9,51. Nyborg 
Toget ankommer Kl. 9,45. — Kl. 10 samles man uden
for Svendborg Banegaard, hvorefter der aflægges Be
søg paa Elektricitetsværket eller Zoologisk Museum. 
Efter dette Besøg afholdes der Kredsmøde paa Borger
foreningen, hvor Svendborg-Afdelingen har sine Lo
kaler. Dagsordenen for Mødet vil blive oplæst paa 
dette. Efter Middagen — vi har jo Mad med hjemme
fra til Turen — skal vi paa en lille Tur paa 3—4 km til 
Lehnsskov, hvor der findes god Badestrand. Her til
bringes Resten af Dagen i kammeratligt Samvær.

Vi venter, at OW, YL og Børn vil deltage i Aar 
som aldrig før, og naar man tager af Sted Lørdag 
Aften, kan alle nok cykle Turen uden Overanstren
gelse. Vi beder alle Kredsens Medlemmer deltage i 
denne Tur.

Paa Gensyn og Velkommen til Svendborg.
OZ3H, OZ2ED.

Kreds 5 
Sønderborg Afdeling

Sønderborg Afdelingen afholdt Søndag den 6. Juli 
Møde paa Hotel Graasten, Graasten. Afdelingerne fra 
Aabenraa og Haderslev var særligt indbudt. Des
værre var der kun mødt een Amatør fra Haderslev 
Afdelingen, som, naar alt kommer til alt, havde op
fordret os til at foranstalte dette Arrangement.

OZ5BW demonstrerede i Løbet af Eftermiddagen 
sin transportable BCL og sin krystalstyrede Grammo
fonsender. 5BW havde gjort et stort Arbejde i An
ledningen af Mødet, da vi ventede stort Rykind. End
videre „kiggede“ vi paa 5J’s Kondensatormikrofon.

Et amerikansk Lotteri indbragte en ganske pæn 
Sum til Afdelingen. Om Aftenen aflagde vi en ny 
Amatør i Graasten en Visit og besaa hans „Kortbølge- 
Hule“. Afdelingen fortsætter stadig med sit Morsekur- 
sus, som har en ganske god Tilslutning. OZ5J.

Kredsmøde i Aabenraa
Søndag den 31. August Kl. 14,30 afholder 5. Kreds 

ordinært Kredsmøde paa „Folkehjem“ i Aabenraa. 
Der afholdes Valg af ny Kredsleder.

Saafremt det ligger indenfor Mulighedernes Grænse,, 
har OZ2Q lovet at komme herned for enten at holde et 
Foredrag eller vise Lysbilleder fra nogle af de fore- 
gaaende Sommerlejre m. m.

OZ7CN.
Kreds 6

Kredsrnøde afholdes Søndag den 31. August Kl. 14. 
Stedet for Mødets Afholdelse vil blive meddelt Med
lemmerne direkte.

OZ-DR500.
___________________Kreds 7______________________

Aarhus Afdeling
Klubokaler: Vestergade 23 2. Indtil videre er Lokalet aabent hver Mandag KJ. 1930. 

Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy 
Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,

Mandag den 18. August afholdes stort Medlemsmøde, 
og alle Medlemmer af E. D. R. i Aarhus og Omegn er 
hjertelig velkomne, uanset om man er betalende Med
lem af Aarhus Afdeling eller ikke. Der skal drøftes 
store Ting denne Aften, idet hele Vinterens Program, 
skal under Debat. Afdelingen paatænker at arrangere 
Kursus over Lærebogen og i Matematik. Desuden vil 
der paa selve Aftenen foreligge udførligt Forslag til et 
Morsekursus hos Statstelegrafen med Lærer fra 
samme, men hele Vinterarbejdet saavel som Morse- 
kursuset vil kun blive arrangeret, saafremt et rimeligt. 
Antal melder sig. Derfor anmodes alle Medlemmer af 
E. D. R. indtrængende om at møde denne Aften. Der 
vil saavidt muligt blive serveret Kaffe som sædvan
lig, og Lokalerne aabnes Kl. 19,30. — Paa Gensyn alle 
Mand.

Søndag den 31. August deltager Afdelingen i Kreds
mødet i Horsens, og der henvises til Kredslederens 
Indkaldelse i dette Nummer. Ogsaa til dette Møde an
moder vi indtrængende alle Medlemmer om at del
tage med eller uden OW eller YL.

OZ3WK.
Kredsrnøde i Horsens

Kredsmøde afholdes i Horsens i Lokalafdelingens 
Lokale, Vestergade 5 (Indgang fra Houmannsgade), 
Søndag den 31. August Kl. 13,30.

Dagsordenen vil blive bekendtgjort ved Mødets Be
gyndelse. Da der skal vælges Kredsleder og iøvrigt 
ventes en indgaaende Drøftelse af Arbejdet indenfor 
Kredsen, opfordres til stor Tilslutning. Som en særlig 
Attraktion skal lige nævnes, at vi har formaaet 
OZ7WH („Troldmanden fra OZ“) til at rejse herover 
og deltage i Kredsmødet. 7WH vil vise os samtlige 
E. D. R.-Sommerlejrfilms, herunder ogsaa Filmen fra 
Lejren i Aar ved Juelsminde (Premiere!) — Sik
kert kan vi faa 7WH til at vise os mere!!

„Billigtog“ afgaar:
Fra Kolding 9,02, fra Fredericia 10,00, fra Vejle 

10,46, i Horsens 11,40. Fra Aarhus 10,45, i Horsens 
12,02. Fra Horsens 21,25, i Vejle 22,03, i Fredericia 
22,40, i Kolding 23,35, Fra Horsens 22,13, i Aarhus 
23,43.

Med et Mælkeri er der truffet Aftale om Middags
mad. Der serveres Kl. 12,30 2 Retter Mad til en Pris af
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Kr. 1,50 (Ingen Drikkepenge). Een af Horsens-Amatø- 
rerne vil være til Stede ved ovennævnte Tog og anvise 
Spisestedet. Saafremt nogen vælger at cykle hertil, saa 
se at være paa Banegaarden mellem Kl. 11,45 og 12,15, 
saaledes at vi kan mødes og i sluttet Trop „gaa til 
Bords“,

Eftermiddagskaffen og den medbragte Madpakke 
nyder vi sammen i Lokalerne. Vi skal nok sørge for 
„det fugtige“ til Høkerpris.

Af Hensyn til forskellige Arrangementer vil jeg 
imidlertid gerne vide, hvor mange udenbys Deltagere, 
vi maa vente. Vær derfor venlig og send mig et Brev
kort herom senest den 27. ds.

Husk endvidere at medbringe overflødige Ting til 
Auktion. Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer til 
Mødet. Kammerater udenfor Kreds 7 er selvfølgelig 
ogsaa hjertelig velkomne, og vi venter, at I alle tager 
OW eller YL med. — Paa Gensyn den 31. ds.

Med venlig Hilsen fra Horsens Afdelingen.
OZ3FM, Nørretorv 15, Horsens.

Randers Afdeling-
Lørdag den 23. August afholdes Møde hos Bankassi

stent Madsen, Hobrovej.
Søndag den 31. August: Kredsmøde i Horsens (se 

Kredsmeddelelsen). OZ4AX.
Kreds 9 
Bornholm

Ved Kredsmødet Søndag den 13. Juli blev OZ4RB 
genvalgt.

I Forbindelse med Kredsmødet var der arrangeret 
en Heldagstur. Ved 9-Tiden startede en Del af Rønne 
Afdelingens Medlemmer og satte Kursen mod Almin
dingen. Efter en dejlig Cykletur naaede vi Turens før
ste planlagte Maal „Julius Hansens botaniske Have“ 
og tilbragte her et Par Timer i Ro og Mag.

Ved 13-Tiden gik Turen videre til Ekkodalen, hvor 
Rormaalet for Dagens Sammenkomst, Kredsmødet, 
blev afholdt i fri Luft ved H. C. Ørsteds Kilde.

Mødets Forløb var meget stilfærdigt og førte som 
'ovenfor nævnt til Genvalg af Undertegnede. I Mødet 
deltog 6 (siger og skriver seks Medlemmer), men disse 
havde saa til Gengæld Konen med, og nogle maa have 
haft mere end een, for trods den ringe Tilslutning var 
vi alligevel 15 til Eftermiddagskaffe.

Hen paa Eftermiddagen fortsatte vi Turen og kørte 
til Boderne, og her benyttede de fleste af Selskabet 
Lejligheden til at faa et forfriskende Bad for derefter 
at møde op ved Madkurvene for at faa Sulten stillet. 
Dette lykkedes til Fuldkommenhed, vore kære OW’ere 
til Ære.

Kl. 21,30 tog vi Afsked med den eneste Deltager ude 
fra Øen, Carl Sonne Hansen og OW fra Nexø, og saa 
gik Turen hjemad i Sommeraftenens let kølige Luft 
efter en i alle Maader ufb. Dag.

OZ4RB.

SKALAGLAS
Fra Betafon Radio har vi modtaget Brochure over 

mere end 10 forskellige Glas til Skalaer. Skalaglas
sene har alle Kortbølgeomraader og fremtræder i 
flotte Farver: Grøn for KB, gul for MB og rød for LB.

Brochuren tilsendes paa Forlangende.

FOR 10 AAR SIDEN
---------------------------------------------------------------------- AUG. 1 9 3 1  --------------------------

„OZ“ 3. Aargang Nr. 5: OZ7GL har haft transpor
tabel Sender med paa Kullen i 14 Dage og fortæller 
om sine mange gode Resultater. — J. S. (formodentlig 
OZ2Q) skriver en alvorlig Artikel, hvor det indprentes 
de mange ulicenserede Amatører, at det er ulovligt at 
benytte en Sender uden Tilladelse. — Sammen med 
OZ7DV og to andre Amatører har OZ7F været en Bil
tur rundt til Amatører paa Sjælland, Møen og Lol
land-Falster. De mange Oplevelser paa denne Køre
tur beskrives udførligt.

Maanedens nye licenserede Amatører er OZ7BO og 
OZ7HL. — E. D. R.s fynske Afdeling har holdt Fri
luftsstævne paa Nybølle Galgebakke ved Espe. Det 
blev Indledningen til de i en Aarrække traditionelle 
Espe-Stævner, som ogsaa fik Tilslutning fra Als og 
Sønderjylland. — Det oplyses, at der i Øjeblikket fin
des 7 Senderamatører i Odense, men kun de 3 har end
nu Licens. — OZ3NN beklager sig over, at næsten 
ingen jydske Amatører sender paa 80 m, som er den 
eneste Bølge, der i Øjeblikket egner sig til indenlandsk 
QSO. OZ7F.

Punktum og Komma
Nu, da Morsekursus-Sæsonen atter staar for Døren, 

er der maaske Grund til at erindre saavel Lærere 
som Elever om de nye Morsetegn, der i 1939 blev ind
ført for Punktum og Komma, saaledes at vi kan faa 
de rigtige Tegn godt indarbejdet, inden vi kommer i 
Luften igen.

Husk altsaa:
Punktum:  .-.-.-
Komma:  --..--
Udraabstegn: Findes ikke længere i Morsealfabetet.

OZ2Q.

Beregning af Kondensatorers 
Kapacitet

I Tilslutning til min Artikel i Juli „OZ“ angaaende 
ovennævnte Emne skal oplyses, at der er sket en be
klagelig, fejlagtig Angivelse af Talkonstanten. Denne 
er anført som „0,57“, men skal være „0,088“. Lige
ledes bruges Formel II naturligt til Beregning af Are
alet og ikke Kapaciteten, naar de andre Konstanter er 
kendte. Fejlen er opstaaet ved Omsætning af Talkon
stanten fra engelsk til dansk Maal.

OZ5TZ.
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E. D. R.s AARSREGNSKAB 
1940-41

INDTÆGTER:
Kontingenter............................................................  Kr. 10758,00 ( 9707,00)
Annoncer.................................................................. • 1167,96 ( 1608,80)
Renter....................................................................... - 81,55 ( 149,68)
Diverse.....................................................................  • 106,50 ( 292,25)
Overført Girobeholdning.........................................  - 2331,66 ( 2027,82)
Overført Obl. & Bankbeholdning...........................  - 3650,57 ( 3057,52)
Overført Kontantbeholdning.................................. _____________30,91 ( 22,11)

Ialt Kr. 18127,15 (16865,18)

QRA-RUBRIKKEN

»oz«
Trykning................
Klicheer.................
Forsendelse . . . 
Redaktion..............

UDGIFTER:

Kr. 6862,84 (5209,92)
- 778,73 ( 841,08)
- 594,69 ( 624,93)
- 800,00 (1050,00)

Kr.
QSL-Centralen...........................................................
Porto............................................................................
Kontorartikler & Tryksager......................................
Klublokale, Møder & Udstillinger............................
Indbetalt Kontingent til Kbhv.s Aid.........................
Diverse .......................................................................
Kasssereren................................................................

Tilstedeværende Girobeholdning 30/6 41.
— Obl. & Bankbeholdn. 30/6 41 .
— Kontantbeholdning 30/6 41 . ..

9036,26
31,00

620,03
428,40
645.50 
682,00
587.50 
400,00

2171,04
3519,47

5,95

( 7725,93) 
224,54) 
426,77) 
339,98) 
776,97) 

)
857,85) 
500,00) 

( 2331,66) 
( 3650,57) 

( 30,91)

Ialt Kr. 18127,15 (16865,18)

STATUS PR. 1. JULI 1941
AKTIVER:

Girobeholdning V7 1941.................................................  Kr. 2171,04 (2331,66)
Obl. & Bankbeholdning */7 1941 ...................................  - 3519,47 (3650,57)
Kontantbeholdning 1/j 1941 .......................................... - 5,95 ( 30,91)
Udestaaende Annoncefordringer...................................  - 225,00 ( 203,50)
Inventar........................................................................... - 150,00 ( 100,00)

Ialt Kr. 6071,46 (6316,64)

Nye Medlemmer
1865 - Ove Kuhnell Rasmussen, Søndervig Badehotel, Ring

købing. (Kreds 6). 
Karl Høttges, Lundtoit Brugsforening, Kliplev.

(Kreds 5).
Orla Nielsen, Urbansgade 22, Aalborg. (Kreds 8). 
Ewald Kjeldgaard, Lindholmsvej 87, Nørre Sundby.

(Kreds 8).
Chresten Clausen, Ulkebølskov, Villinggaard, Sønder

borg. (Kreds 5).
Kaj Henry Kammersgaard, Troldhøj 2, Isefjordsvær-

ket, Krogstrup. (Kreds 2). 
Harry Jensen, A. D. Burcharthsv. 6, Kolding. (Kreds 7).

1867
1868

1869

1870

1871

Nye Adresser
280 - H. E. Jensen (OZ5M), Rørdalsvej 42, Aalborg.

(Kreds 8/8).
767 - Johs. Gjerulff (OZ3R), Stationsplads 1, Charlotten-

lund. (Kreds 6/1). 
1072 - Bent Früstück Nielsen (OZ2BC), Klostergade 10,

Aarhus. (Kreds 1/7).
1136.- Rich. Christensen, Askildstrup, Skørping. (Kreds 2/8).. 
1163 - Benjamin Andreassen, N. Ebbesensgade 12 o. G.,

Aalborg. (Kreds 8/8). 
1167 - Viggo Jakobsen, Rekrut 2124, 11. Ingeniørkomp.,

Holbæk. (Kreds 8/2).. 
1305 - Vagn Thinggaard, Vimmelskaftet 32, Rønne.

(Kreds 1/9)..
1364 - Søren T. Lyngsøe (OZ7SL), Blære. (Kreds 1/8).
1460 - Holger Jepsen, Cimbrerhytten, Gudumholm.

(Kreds 5/8).
1469 - Peter Hansen, Sdr. Ørslev. (Kreds 1/3).

1472 - Jørgen Wediall, Rekrut 2102, 11. Ingeniørkomp., Hol
bæk. (Kreds 1/2).

1703 - Ib. Kr. Randers, Blaaby Thurø, Svendborg. (Kreds 1/4). 
1729 - Knud Villemoes, Onsgaardsvej 19, Hellerup.

(Kreds 6/1).
1752 - L. Schougaard, Nim. (Kreds 7/7).
1790 - Johannes Jacobsen, Kirkegade 13, Struer. (Kreds 6/6). 
1864 - Hans Jensen, Lahnsg. 35, Sdb. 1, Odense. (Kreds 4/4).

PASSIVER:
Forudbetalt Kontingent..................................................  Kr. 2951,00 (2618,50)
Aktiver overstiger Passiver med....................................  - 3120,46 (3698,14)

Ialt Kr. 6071,46 (6316,64)

Tallene i Parantes angiver de tilsvarende Beløb fra sidste Aars 
Regnskab.

Undertegnede Revisorer attesterer herved, at vi har gennem- 
gaaet Regnskabet og fundet Kasse- Giro- og Bankbeholdningerne rig
tig til Stede.

København den 28/7 1941.

Henry Larsen,
OZ7HL.

Kai Nielsen, 
OZ3U.

Kursus i Radioteknik
Paa Teknologisk Institut paabegyndes i September 

Kursus i: Modtagerteknik, Supermodtagere, Maaletek- 
nik og Fejlfinding. Varigheden for Kursus er 10—12 
Uger, og Prisen varierer fra 40—100 Kr.

Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til Tek
nologisk Institut, Hagemannsgade 2, København V.

»OZ« udgives af Landsforeningen »EKSPERIMENTERENDE DANSKE . 
RADIOAMATØRER«, Postboks 79, København K.

Teknisk Redaktør: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. Telf. 
om Dagen (Kl. 8-17): Odense 210 (Radioafdelingen). Alt tek
nisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Skanderborgvej 31 Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof, som 
ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5„ og Klichéer 
bestilles den 1. i Maaneden.

Sekretær: Helmer Fogedgaard, Postboks 9, Rudkøbing. Telefon om 
Dagen: Rudkøbing 300 eller 307, Om Aftenen: Rudkøbing 167.. 
Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.

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

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — 
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 79, København K. 
Giro Nr. 23934.

DR-Leder: Knud Lægring, Vesterbrogade 69, 1 th., København V.

Annoncechef: Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. Kbh.S. Tlf. Amager3039- 
Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud

Ekspedition: Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus. Klager vedrø
rende Tilsendelsen af »OZ« rettes til Postvæsenet, og hvis åeti 
ikke hjælper da til Kassereren.

Eftertryk af »OZ«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 
Afleveret til Postvæsenet Torsdag d. 14. August.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.
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