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MISBRUG AF FULDMAGTER
En Forenings højeste Myndighed er dens General

forsamling, og det er i Foreningens Interesse, at Del
tagelsen i Generalforsamlingen er stor, saa alle Af
gørelser bliver truffet paa bredest mulig Basis. Har 
Foreningen Karakter af at være en Landsforening 
med Medlemmer overalt i Landet, maa den have et 
System, der sikrer, at alle Medlemmer har Adgang til 
at deltage i vigtige Beslutninger. E.D.R. er en Lands
forening, og dens Love er da ogsaa betænkt med en 
Pasus om, at man kan deltage i Foreningens General
forsamling ved Fuldmagt, hvorved der sikres Med
lemmerne Adgang til at være medbestemmende, selv
om man af økonomiske eller andre Aarsager er forhin
dret i at foretage en Rejse til den By, hvor General
forsamlingen afholdes.

Naar Fuldmagter ikke indeholder nærmere Angi
velse af, hvortil og i hvilken Retning, de skal benyttes, 
hvad Tilfældet sikkert var med det overvejende An
tal paa den nys afholdte Generalforsamling, har Ihæn
dehaverne Lejlighed til at skalte og valte med dem 
efter Forgodtbefindende, hvis man da ikke er i Be
siddelse af den Moral, der siger, at en Fuldmagt skal 
anvendes i den Aand, den er givet, da den ellers er 
misbrugt. Hvorvidt dette er sket paa den nu afholdte 
Generalforsamling, vil de Medlemmer, der har afgivet 
Fuldmagt, komme til at dømme om. Den i Referatet 
andetsteds i dette Nummer omtalte Overtrumfnings- 
manøvre har sikkert virket meget morsom for Tilhø
rerne, men den er samtidig et slaaende Bevis paa, at 
man i givet Fald vilde lade Magt raade fremfor Sag
lighed. Det er derfor ret beskæmmende, at et Hoved
bestyrelsesmedlem var indblandet deri.

Et lille Regnestykke, som enhver selv kan opstille 
eller kontrolere efter Generalforsamlingsreferatet: 
Der blev ved Bestyrelsesvalget afgivet 107 gyldige 
personlige Stemmesedler. Dertil kommer 253 Fuld

magter, hvilket jo giver 360. Der skulde vælges 6 Be
styrelsesmedlemmer, og der kunde da være afgivet 
ialt 2160 Stemmer. I Henhold til de paa Kandidaterne 
faldne Stemmer blev der afgivet 1530, og der mangler 
altsaa 630 Stemmer. Hvorfor blev de tilbageholdt? Et
hvert Medlem med Ben i Næsen kan regne det ud. 
Der var 11 Kandidater, og selvom vi Mennesker er 
saadan, at vi har Antipati mod en og Sympati for en 
anden, saa er det en Falliterklæring for Fuldmagts- 
indehaverne, at de ikke kunde finde 6 Mand at 
stemme paa. Var Hensigten virkelig at sikre eget Man
dat? I saa Fald er Fuldmagtsindehaverne forhaabent- 
lig klar over deres Ansvar overfor Fuldmagtsafgi- 
verne, som nok skal lade høre fra sig, om ikke før 
saa næste Gang, de bliver opfordret til at afgive Fuld
magt.

Efter Fuldmagternes Anvendelse paa sidste Gene
ralforsamling melder det Krav, at Fuldmagterne 
bør indeholde nærmere Angivelse af, hvilke Spørgs- 
maal de gælder til og i hvilken Retning, sig med 
stor Styrke. Den eneste rigtige Metode vilde være Ur
afstemning, ved hvilken der intet Misbrug kan finde 
Sted. Panik i Fuldmagter, Overtrumfningsmanøvrer 
m. m. er Amatørerne uværdigt. En lille Forsamling, 
som repræsenterer en stor Forening, maa i ethvert 
Spørgsmaal opføre sig og handle, saa der er Tillid til 
den. Vor Forenings Bestyrelse, der jo officielt skal 
lægge Navn til og føre E.D.R. ikke blot frem, men vi
dere frem, maa der være fuld Tillid til. Det er ikke 
nok at faa Navn og Adresse anbragt paa „OZ“s Om
slag. At vide sig valgt og være klar over, at de Med
lemmer, hvis Fuldmagter man eensidig har brugt, ved 
personlig Stemmeafgivning vilde have handlet ander
ledes, maa give en underlig Følelse, der mest af alt 
maa minde om at sidde paa en tobenet Stol.

A.S.
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MIN FORSTE

Knud Lægring, OZ-DR152

Hvorledes min allerførste KB-Modtagers Diagram 
saa ud, husker jeg ikke helt tydeligt, men Modtageren 
var ikke særlig god, og dens Opbygning mindede mest 
om en Kragerede. Den første Modtager, hvis Dia
gram jeg erindrer, var bygget efter det den Gang 
meget benyttede „Schnell“ System, men udvidet ved 
Tilføjelse af en Spændingsregulering for Detektor
rørets Anode. Denne ekstra Regulering var en stor 
Hjælp ved Indstillingen af Røret til bedste Tilbage
kobling. Detektorrøret var transformatorkoblet til en 
Udgangspentode, og Modtageren var for Batteridrift 
med Rørene A415 og B443.

Da jeg fornylig kom i Besiddelse af et UCLll-Rør. 
kom jeg til at tænke paa denne min første „rigtige“ 
KB-Modtager. Her var jo de samme Rør i en moderne 
Udgave. Det laa derfor lige for at bygge en ny Ud
gave af den gamle Modtager. Den skulde være fuld
stændig som den gamle, kun med den Undtagelse som 
Forandringen til Universaldrift krævede. Foruden 
Ensretterdelen og den indirekte Ophedning maatte 
jeg indbygge Spoler, fordi løse Spoler er alt for far
lige at have med at gøre. Saa helt Mage til blev den 
ikke.

Af Komponenter fra den Gang er der kun benyttet 
Afstemningskondensatoren, og det er endda ikke den 
samme, men en Mage til. Det er en af det bekendte 
„Manens“ Fabrikat, men den udmærker sig i Dag kun 
ved sin store mekaniske Stabilitet. Enhver anden mo
derne Kondensator vil gøre bedre Fyldest, specielt 
med Hensyn til Kurveformen og den dermed følgende 
bedre Fordeling af Bølgelængderne.

Den gamle Modtager var bygget paa en Træbund- 
plade med enMetal Forplade og fyldte 16 X 20 X18 cm. 
Den nye Udgave fyldte det samme til Trods for, at 
den har Ensretteren med. De gamle Spoler var viklet 
paa Rørsokler og var udskiftelige. Her er de viklet 
paa Etronitrør af 30 mm Diameter. Det er omtrent 
samme Diameter, men Omskifteren giver jo lidt andre

Forhold. Hvis man regner med en Begyndelseskapaci
tet paa 30 pF og vælger en Kondensator med en Va
riation paa 90 pF (f. Eks. Torotor), kan man vælge 
Omraaderne saaledes, at man kan have 15—30 m, 30 
—60 m og 60—120 m. Spolen L2 beregnes til 8,4 //Hy 
for 30 m. En Beregning af Vindingstallet paa oven
nævnte Formdiameter med en Viklingslængde af 1,5 
cm giver 16 Vindinger.

Ved Division med 2 faas til 15 m Omraadet en Spole 
paa 8 Vindinger, og til 60 m multiplicerer man med 2 
og faar 32 Vindinger under Forudsætning af, at man 
bibeholder Viklingslængden. Dette gøres ved at vælge 
forskellige Traaddiametre og Spacing. Spoletabel
len kommer efter dette til at se saaledes ud:

Omraade LI L2 L3 Traad

15 — 30 m 3 Vind. 8 Vind. 3 Vind. 0,8 mm 1 mm Spacing
30— 60m 5 — 16 — 5 — 0,8 mm ingen —
60—120 m 10 - 32 — 10 — 0,4 mm ingen —

Koblingsspolerne vikles af 0,1 mm emailleret Traad 
i en Afstand af 3 mm fra Minusenden af L2. Antenne
spolerne vikles af samme Slags Traad 3 mm fra Kob
lingsspolerne. Da Koblingsspolerne fører Spænding, 
maa man være meget omhyggelig med Isoleringen, 
specielt ved Traadenes Udføring fra Formen.
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Chassiset er udiørt af Zink (fremstillet af Betafon 
Radio) som en 60 mm høj Kasse med de nødvendige 
Huller for Rørsoklerne, samt en Forplade af samme 
Materiale. Chassiset fører ikke Strøm og staar høj
frekvensmæssigt kun i Forbindelse med Strømkreds-

løbet gennem en 0,1 μF Blok. Man maa derfor være 
meget omhyggelig med Isolationen af Omskifter og 
Kondensatorerne, saa. disse ikke kan være Aarsag til 
Gennemslag nogen Steder.

Om selve Diagrammet er der ikke meget at sige. 
Alle Værdier af Interesse er paaført. Koblingen er 
som nævnt efter „Schnell“ og HF-Drosselen derfor 
ikke mere nødvendig, end at den kan erstattes med en 
Modstand paa 10 kΩ Denne giver ikke nogen Fald
gruber med falske Resonanser o. 1. og er at fore
trække. LF-Transformatoren er ganske normal med et 
Omsætningsforhold paa 1:3. Udgangsrørets Gitterfor
spænding bliver tilført gennem dens Sekundær fra 
Formodstanden paa 200 Ω. Afkoblingen paa 1 MΩ og 
25 μF sikrer en effektiv Udglatning af eventuelle 
Brumspændinger over denne Modstand. De 50 kΩ i 
Gitteret er en ekstra HF-Stopmodstand. Hvis man 
synes bedre om en mørkere Tone, eller der eventuelt 
•er en lille Rest af HF i Udgangsanoden, kan man 
lægge en Kondensator paa mellem 2000—20,000 cm 
herfra til Minus. Ensretterens Filter bestaar af en 
Drossel paa 300Ω og 2 Elektrolytkondensatorer paa 
16 μF.

Formodstanden paa 1100 er sammensat af en

1000 £ 10 Watt og en 100 i- 2,5 Watt. Modtageren er 
ikke forsynet med Netafbryder eller Styrkekontrol, 
men denne Mangel kan enhver jo nemt rette. Skulde 
den færdige Modtager have en Tilbøjelighed til Modu- 
lationsbrum, kan man forsøge at gøre Blokken mellem 
UYlls Anode og Katode større, dog ikke over 0,1 /<F, 
og desuden flytte lidt om paa Glødestrømsledningerne.

Der er ikke meget at sige om Modtagerens Virke- 
maade udover, at det er en meget stabil og følsom 
Modtager, som vil være den moderne KB-Begynder 
til lige saa stor Glæde, som dens Model var for mig.

Teknologisk Instituts Radioforening
Fredag den 24. Oktober:
Prøvemester Henrik Nielsen (OZ9R) holder Fore

drag om:
„Bygning af forskellige Serviceinstrumenter 

med Katodoskop“.
Foredraget afholdes paa Teknologisk Institut, Hage- 

mannsgade 22, og begynder præcis Kl. 20,15!
Adgang for Medlemmer af E.D.R. mod Forevisning 

af Medlemskort og Kr. 1,00 i Entré.
Matematik for Radioteknikere. Kursus paabegyn

des paa Foreningens Foranledning paa Institutet Tirs
dag den 7. Okt.

Pensumet omfatter bl. a. Beregning af Radiokreds
løb og -Komponenter. Pris Kr. 15—20 (efter Elev
antallet). Nærmere Oplysning gives af Skoleafdelin
gen, Hagemannsgade 22.
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Stykliste:
1 Stk. var. Kondensator 90 pF. (Torotor).
1 - var. Kondensator 175 pF. Kobling. (Torotor - støjfri). 
1 - Omskifter 3X3 (M. E. C.).
1 - Chassis 16X20X6 cm, med Forplade 20X 18 cm.

(Betafon Radio).
1 - LF Transformator 1: 3 (Weilo).
1 - Udgangstransformator med Viklinger for Svingspole

og Telefon (Reofon).
1 - Filterdrossel 300 Ω (Reofon).
1 - Elektrolytkondensator 2X16 μF  (Hellesen).
1 - — 4 μF -
1 - — 25μF  —

Modstande 
1000 Ω 10 Watt Vitrohrr 
100 Ω 2,5 - 
2MΩ 1/2 - 

10 kΩ 1/2 - - 
50 kΩ ½ - 
50 kΩ ½ 

1MΩ

200 Ω 1 - 
100 Ω 1 -

Kondensatorer 
100 pF 2 Stk.
0,5 μF  1 - 

10,000 cm 1 -

Diverse Sokler, Flex, 
Traad, Bøsninger, 

Skruer o. s. v.

(Samlet Pris findes i Betafon 
Radio's Annonce)

Potentiometer 0,5 MΩ •



i de øverste Luftlag (VI)
(Sluttet)

Af G. WEEKEMA, 
PAOPX,
Huizum, Holland 
»CQ-NVIE«

Oversat af OZ7MP
MATHIAS
POULSEN

Da det for det meste er vigtigt for Amatøren at faa 
saa mange Forbindelser som muligt uden at spilde for 
megen Tid, saa vil det være meget fornuftigt først at 
lytte paa Baandene for at bestemme, hvilke Forhold, 
der er i Æteren i Øjeblikket. Et Eksempel: Ofte har 
vi konstateret, at naar W’erne havde kraftig Lokal- 
Trafik, var Chancen ringe for at komme i Forbindelse 
med dem.

Som vi kan se af 28 MHz-Baandets Historie, blev 
der i 1929, til hvilken Tid Baandet antagelig lukkede 
sig helt, i Holland hørt Signaler fra USA. Af den da
værende PAODW, OM Pothast fra Lezen, blev i dette 
Aar hørt nogle faa W’er. Indtil 15. Juni 1935 har vi 
maattet vente, før vi atter har kunnet høre en W paa 
10 Meter, og det var Kl. 23,38 G.M.T., da PA0APX 
hørte W3EGE.

Baandet udviklede sig herefter til at begynde med 
tøvende, men derefter hurtigt til et af de bedste for 
saavel Fone som CW.

Hvad der skete paa dette Baand staar os endnu i 
frisk Erindring, og desuden staar det alt i „CQ- 
NVIR“, det eneste Blad, der har bragt os Historien 
om 10 m.

Vi har altsaa oplevet denne Blomstringstid og har 
indsamlet en smuk og rig Høst paa Erfaringer og nu 
. . . .  skal „10 m“ indenfor kort Tid gaa Vintersøvnen 
imøde, for ved Begyndelsen af en ny Solpletperiode 
atter at vaagne op til sin gamle Pragt.

Hvad er nu Aarsagen til, at vi paa 28 MHz og mu
ligvis ogsaa paa 56 MHz over et Tidsrum paa adskil
lige Aar har at gøre med Forhold, der til at begynde 
med er daarlige, senere bedre, ideale, og til Slut atter 
aftagende.

En Periode, som man i de sidste Aar har oplevet 
paa 28 MHz-Baandet, har vi paa Grund af Sagens Na
tur ikke før oplevet, men vi har nu haft Lejlighed til 
i denne Periode, næsten lige fra Begyndelsen til Slut
ningen, at lære dets Egenskaber og Forhold at kende.

Paa samme Tid, som Bedringen af Forholdene paa 
28 MHz gjorde sig gældende, blev ogsaa 56 MHz vist 
stor Opmærksomhed, og Amatører beviste paany, at 
Grænsen, hvor der ikke skulde være Mulighed for 
Anvendelse af højere Frekvenser end 60 MHz, ikke 
slog til.

At vi oplevede saadanne usædvanlige Forhold paa 
28 og 56 MHz-Baandene skyldes altsaa Solpletter. 
Under Perioder med mange Solpletter er saadanne 
Frekvenser ideelle til Anvendelse, fordi den unormale 
Solaktivitet bevirker, at store Solpletgrupper frem
bringer et mere eller mindre stort Overskud af Ioni
sation i den øverste Del af Atmosfæren. Siden Aaret 
1749 har Astronomerne observeret og noteret For
løbet af Solpletterne, og deraf fremgaar, at man har 
Solpletmaksimum hvert 11te Aar. Ifølge Young og 
Hulbert i „Physical Review“ synes der om 81 Aar at 
bestaa et ekstra Maksimum, som omtrent falder sam
men med den Periode, vi nu oplever. Det sidste nor
male Maksimum forekom i Aaret 1928, og det derpaa 
følgende skulde altsaa være i 1939, sammenfaldende 
med det formodede 81-Aars Maksimum. Nøje kan
man ikke bestemme et saadant Maksimum.

____  ______  ______  i

Alle de store Resultater, der i de forløbne fem Aar 
er nævnt paa vore højeste Frekvenser, maa altsaa 
skyldes samme Aarsager, som fremkalder Solplet
terne og ikke, som det ofte antages, Solpletterne selv.

Undersøgelser har vist, at under en saadan 11-aarig 
Solpletperiode overskrides langt den i normale Peri
oder forekommende Middelhøjde af F2-Laget; ja den 
kan endda naa en Højde paa 460 km.

Det er meget beklageligt, at vi ikke kan opleve hele 
denne 11-aarige Periode med Senderne i Sving; thi 
vi kunde da drage de nøjagtige Slutninger, om Forhol
dene i Vinteren 1936—37 staar tilbage for de i Al
mindelighed ventede bedre i 1938—39.

Efter denne Periode skulde 28 MHz-Baandet blive 
daarligere og daarligere, saaledes at vi maa vente til 
efter 1944, før der atter kan blive Tale om nogen Ak
tivitet paa dette Baand. Men vi skulde ogsaa se, at 
14 MHz-Baandet skulde blive som 28 MHz-Baandet i 
dets bedste Aar, og at 7 MHz-Baandet skulde blive 
DX-Baand.

Vi har altid haft Indtrykket af, at vi paa 28 MHz 
har haft maksimalt gode Forhold i 1936—37, selvom 
Forskellen ikke var saa særlig stor fra 1937—38. I 
Aaret 1937 havde vi da ogsaa det største Antal Sol
pletter i denne Periode.
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Før vi afslutter dette Kapitel, skal vi endnu gøre et 
Par Bemærkninger m. H. t. den saakaldte kritiske 
Forplantning af Radiobølgerne. De stammer fra ame
rikansk Kilde.

Naar f. Eks. W-Stationer paa Østkysten observerer 
et stort Antal europæiske Signaler paa 14 MHz hen- 
imod Solnedgang, saa kan man heraf slutte, at So
len ikke mere bestraaler de øverste Luftlag over Oce
anet, hvorved Ionisationen i de reflekterende Lag for
tyndes, og disse ikke mere er i Stand til at absorbere. 
Sendernes Energi. Samtidig skulde Signaler fra Vest
kysten — altsaa omtrent samme Afstand — ankomme 
i meget ringere Antal og Styrke end fra Europa. Dette 
er ogsaa meget forstaaeligt, idet Solen endnu gør sin 
Indflydelse gældende over Midten af De forenede 
Stater og herved foraarsager kraftig Ionisation, hvor
ved Absorbtionen fremkommer.

Ved Udsendelsen til fjernere Egne, som f. Eks. 
Australien, skulde Bølgerne kunne naa Jorden, der
paa efter flere Reflektioner Jorden-Ionosfæren, Jor
den-Ionosfæren osv. osv. Vi har allerede tidligere be
rørt dette Spørgsmaal, og det er paa Grund af føl
gende interessane Tilfælde, vi kommer tilbage dertil. 
Det kan nemlig forekomme om Vinteren paa den 
nordlige Halvkugle, at den første Reflektion foraar
sages af F2-Laget, mens den anden og maaske flere 
skyldes normale E-Lag, der befinder sig over den syd
lige Halvkugle, hvor der altsaa er Sommerforhold.

Forplantning og: Afbøjning af Radiobølger 
 paa meget høje Frekvenser i Ionosfæren 
og Atmosfæren

Denne Artikel vil ikke være fuldstændig — hvis 
man da kan tale om Fuldstændighed i denne Forbin
delse — saafremt der ikke siges et Par Ord om For
plantningen af Radiobølger paa højere Frekvenser 
end 28 MHz. Frekvenser, der ligger over 30 MHz, bli
ver i Amatørkredse almindeligvis betegnet UHF.

Frekvenserne i UHF-Omraadet er for det meste for 
høje til at kunne reflekteres af F2-Laget. Men der er 
dog Mulighed for, at ogsaa disse Frekvenser kan re
flekteres i Perioder med meget kraftig Ionisation af 
Ionosfæren. Dette vil altsaa ske, naar der viser sig 
mange og store Solpletter.

Saavidt vides sker Modtagning af UHF over lange 
Afstande, naar der altsaa er Tale om reflekterede Bøl
ger, derved, at Radiobølgerne paa særlig gunstig 
Maade bliver tilbagekastet af nærliggende Lag. De 
europæiske Televisions-Signaler med en Frekvens paa 
ca. 41 MHz, som blev modtaget i U. S. A. og Syd
Afrika, kan muligvis forklares paa samme Maade. 
Dette gælder ogsaa den engelske Amatørstation 
G5BY’s 56 MHz-Signaler, der blev modtaget i U. S. A.

56 MHz-Forbindelserne over de forholdsvis lange

Afstande, der fandt Sted i U. S. A. i Aarene 1936—37 
og 1938 i Maanederne April, Maj og Juni, maa skyldes 
Reflektioner foraarsaget af unormale E-Lag. Som 
allerede tidligere nævnt kan saadanne E-Lag udvikle 
sig skyagtig til en Overflade paa nogle km. Herved 
kan der opstaa gode Modtageforhold, og Forbindel
ser kan etableres over forholdsvis korte Afstande. 
Saadanne Formationer af E-Lag kan opstaa af sig 
selv paa samme Tid over flere Landstrækninger, hvor
ved der kan opstaa talrige, men som Regel ogsaa 
ustabile Transmissionsmuligheder, der dog ogsaa vil 
kunne forsvinde pludselig igen.

Af Resultater i U. S. A. paa 56 MHz-Baandet ses, 
at Amatørerne dér har haft særdeles gunstige For
hold med Hensyn til E-Lags Ionisation. Man har der 
kunnet etablere et meget stort Antal Forbindelser, 
selv mellem Øst- og Vestkyst. Antallet af 56 MHz- 
Amatører er ogsaa der mange Gange større end paa 
Fastlandet i Europa, hvorved QSO-Mulighederne an
tagelig ogsaa har været større. De for disse Frekven
ser gunstigste Maaneder synes at have været April, 
Maj, Juni og tildels ogsaa Juli. Med Hensyn til DX- 
Mulighederne synes de gunstigste Tider at være de 
sene Eftermiddags- og Aftentimer om Foraaret.

Ionosfære-Maalinger har vist, at unormale E-Lags 
Formationer har været til Stede i Foraarstiden saavel 
ved Morgen- som ved Aftentide. Dette skulde være 
en Anledning for 56 MHz-Amatørerne til at forsøge 
sig i Morgentimerne, saa meget des mere som der 
da ogsaa kan vise sig gunstige Muligheder for Reflek
tion paa 28 MHz.

I denne Forbindelse vil vi ogsaa gøre opmærksom 
paa, at Amatører og DX-Jægere, der paa et eller 
andet Baand, f. Eks. 28 MHz af videnskabelige Grunde 
Grunde foretager Observationer, ikke maa lade sig af
skrække af mulige døde Perioder, men lade deres 
CQ lyde Gang paa Gang samt lytte i Timevis ved 
Modtageren for at være parat, naar Signalerne ram
mer et „godt E-Lag“, til at lave nogle fænomenale 
Forbindelser.

Hvad angaar de Fænomener i de højere Luftlag, 
der øver Indflydelse paa Radiobølger omkring 56 MHz, 
maa vi henvise til den meget lærerige Artikel af 
PAOQQ i „CQ“ for December 1937 og Januar 1938. 
112 og 224 MHz-Baandene vil formodentlig opføre 
sig paa samme Maade som 56 MHz-Baandet. Paa 
disse Baand vil vi maaske aldrig opleve samme 
Forhold som paa Frekvenser under 30 MHz.

Men vi har dog nu paa 56 MHz overskredet Af
standen 250 km betydeligt efter Aaret 1937, ligesom 
vi mindes Forbindelserne mellem Øst- og Vestkyst 
af U. S. A., England og Holland, England og Italien, 
Kanada og Japan samt Amerika og Australien.
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Tavle over karakteristiske Egenskabeer vedr. Forplantningen af Radiobølger
(Efter W9BOE)

Tilstand i 
Ionosfæren Aaxsag Aim. Tidspunkt 

for Tilstanden
Indflydelse paa Forplantningen af

Radiobølger

Hinge Ionisations- 
grad.

Høj Ionisations- 
grad.

Maksimum Ioni
sation om Dagen.

Normale E-Lag. 
Høj Ionisations- 
grad.

Dellinger Effekt. 
Særlig kraftig Io
nisation.

Temperatursving
ninger i den ne- 
derste Atmosfære 
(under Ionosfæ
ren).

Mangel paa Ud- 
straaling fra So
len.

Magnetiske
Storme.

Kraftig Udstraa- 
ling fra Solen.

Staar i Forbin
delse med Jor
dens Drejning.

Aarsag ikke med 
Sikkerhed kendt.

Aarsag ikke med 
Sikkerhed kendt.

Forandringer i 
Luftmassen.

Om Natten.

Sommerdage (Fo- 
Lag).

Minimum af Sol
pletter.

Med ureg. Mel
lemrum.

Paa Vinterdage.

Maksimum af Sol
pletter.

Om Vinteren ved 
Middagstid og om 
Sommeren om
kring Solnedgang. 
F2-Lag.

Finder Sted paa 
alle mulige Tider, 
særlig om Foraa- 
ret og om Somme
ren efter Solned
gang, men ogsaa i 
Morgentimerne.

For det meste i de 
55 Dage.

Forudgaaende for 
Perioder af usta
digt Vejr.

Lang-Skip Distance. Paa 28 MHz sædvanligvis ingen, 
paa 14 MHz kun ringe Forplantning. Paa 7 MHz DX- 
Forhold.

Dag-Forhold lig Nat-Forhold.

Lang-Skip Distance paa alle høje Frekvenser med 
deraf følgende minimale Forbindelsesmuligheder paa 
28 MHz og DX-Forhold paa 14 og 7 MHz.

Nat-Forhold til alle Tider og paa alle Amatørbaand 
under Stormen sammen med stærk Fading og For
vrængning.

Kort- eller Nul-Skip Distance paa 14 MHz. Nul-Skip 
Distance paa alle lavere Frekvenser.

Ideale Forbindelsesmuligheder paa de højeste Frekven
ser med kortest Skip Distance paa alle Baand. Gunstig
ste Tid for 28 MHz Baandet.

Kortest Skip Distance paa alle Frekvenser og den gun
stigste Tid for Forplantning af de højeste Frekvenser.

Middellange Afstandsforbindelser paa høje og meget 
høje Frekvenser indbefattet 56 MHz.

Forbindelse umulig paa de højere Frekvenser p. G. af 
Absorbtion.

Paa ultrahøje Frekvensers Forbindelsesmulighed over 
100—500 km. Signaler og Telefoni som oftest behæftet 
med Fading.

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

„OZ“ 3. Aargang Nr. 7: Af teknisk Stof bringes en 
Stationsbeskrivelse af OZ1W og en Artikel af OZ7Z 
om Skærmgitterrøret som Detektor. Ellers er Numme
ret nærmest fyldt med „Traffic Notes“ og Diskussion 
for og imod Distriktsinddeling med tilhørende Æn
dring af Kaldesignaler.

Den første Forsøgskreds er blevet dannet af OZ2E, 
5Q, 7F, 70B og 7PL. Dens Opgave er at undersøge

Signalernes Udbredelsesforhold (Fading, døde Zoner
o.s.v.) og sammenligne med Ændringer i Solpletter, 
Jordmagnetisme og de meteorologiske Forhold.

.OZ1W har haft en sensationel QSO med Woodkin’s 
Grønlandsekspedition paa 160 m. Skønt han brugte 
25 Watt, er DX paa den Bølge jo yderst usædvanlig. 
— OZ8A laver Masser af DX med 2 Stk. A409 i Paral
lel. — Det 2. jydske Kortbølgestævne afholdes i Ran
ders den 8. November. — De københavnske Amatører 
er begyndt at have Sammenkomster en Gang om 
Maaneden hos „OZ"s Redaktør og hos OZ2Z.

OZ7F.
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MIKROFONER Af OZ-DR283, HARALD OLSEN

Amatøren, der eksperimenterer med Mikrofoner, er 
interesseret i at vide Besked med de forskellige Ty
pers Følsomhed og Virkemaade. Jeg har samlet lidt 
Stof om Emnet og bringer det hermed videre til Læ
serne. Forinden de enkelte Mikrofontypers Virke
maade omtales, skal der siges nogle Ord om Følsom
heden. Denne angives som Regel i Decibel. Decibel 
er en Angivelse af den Effekt, en Mikrofon kan afgive, 
og er beregnet ud fra 0,006 Watt, der svarer til 0 Deci
bel. + Decibels ligger over 0,006 Watt, - Decibels 
under, - 30 Decibels svarer til 1/1000 af 0,006 Watt. I 
den følgende Tabel angives Følsomheden for de mest 
kendte Mikrofontyper.

Mellem
Kulkornsmikrofonen.......................... - 30 og - 60 Db.
Krystalmikrofonen.............................. -70 og - 80 Db.
Den dynamiske Mikrofon................... -75 og - 95 Db.
Kondensatormikrofonen ....................  - 95 og -100 Db.
Baandmikrofonen................................ -100 og -110 Db.

Kulkornsmikrofonen
Der findes baade ensidede og dobbeltsidede Kul- 

kornsmikrofoner (Single and Double Button). Den en
sidede Mikrofon bestaar af en Membran, der udøver et 
Tryk paa en Gruppe Kulkorn i Takt med de Lyd
svingninger, der rammer den, og derved ændres Mi
krofonens elektriske Modstand. Kulkornene er place
ret bag Membranen mellem to Elektroder, hvoraf den 
ene er fastgjort til Membranen og bevæger sig i Takt 
med dennes Vibration. Mikrofonen tilsluttes et 
Batteri, og da Modstanden i Kulkornene vari
erer i Takt med Lydpaavirkningen, gør Strømmen 
gennem den det ogsaa. Naar denne varierende 
Strøm gaar gennem Mikrofontransformatorens Pri
mær, induceres derved en Spænding over i Sekun
dæren, som derefter forstærkes ved Hjælp af Radio
rør. Kulkornsmikrofonens Følsomhed er stor, men 
dens Gengivelse er ikke altid lige god, da Egen
frekvensen for dens Membran ofte ligger i det hør
bare Omraade. I de senere Aar er der dog kommet en 
Del Typer frem af Reisz-Systemet med virkelig god 
Gengivelse.

Den dobbeltsidede Mikrofon
har to Grupper Kulkorn placeret i smaa Beholdere 
paa begge Membranens Sider. Som Følge af denne 
Push-Pull Effekt elimineres Forvrængning paa Grund 
af lige harmoniske ud, og en bedre Reproduktion faas. 
Membranen er i Regelen saa stramt spændt op, at 
dens Egenfrekvens ligger ved ca. 8000 Hz, eller uden
for det hørbare Omraade. Derved reduceres Følsom
heden, og større LF-Forstærkning bliver nødvendig. 
Denne Mikrofontypes Tonekvalitet er bedre end den 
ensidede, men dens Følsomhed er h-45 Db. lavere.

Krystalmikrofonen
er kendt for sin fremragende Tonekvalitet og rela
tivt lave Følsomhed. Dens Princip er følgende: Den

Ændring, man ved Lydpaavirkning kan fremkalde i 
et piezo-elektrisk Materiales Struktur, f. Eks. ved 
Rochellesalt, frembringer smaa Vekselspændinger, 
som kan forstærkes ved Hjælp af Radiorør. Da den 
ingen Hjælpespænding fordrer, er dens Tilslutning 
ret enkél. Krystalmikrofonen findes i to Typer, Mem
bran- og Gittertypen. Membrantypen er ret billig og 
bestaar af en halvvejs svævende Membran, der ud
sætter Krystallet for Deformation i Takt med det 
Lydtryk, der rammer den. Dens Følsomhed er omtrent 
som den dobbeltsidede Mikrofontypes, og den giver 
hverken Støj i Baggrunden eller Piben. Gittertypen 
bestaar af en Gruppe Krystaller, helt op til 24 Klang
celler, som er forbundet i Serie eller Serie-Parallel 
for at undgaa Anvendelse af Membran og opnaa højt 
Output. For de forskellige Typer Krystalmikrofoner 
ligger Outputet mellem -H55 og h-85 Db. Gittertypen 
har mindst Retningsvirkning i sin Optagelse af Lyden 
og giver en næsten perfekt Frekvenskurve, selvom 
der forekommer en Stigning i Frekvenskurven paa 
Grund af Klangcellernes Egensvingning.

Den dynamiske Mikrofon
Den dynamiske Mikrofons Virkemaade er nøjagtig 

omvendt den elektro-dynamiske Højttalers. En Sving
spole med ca. 30 Ohms Impedans er ophængt i et mag
netisk Felt og paavirkes af Membranen, og Bevægel
sen i dette Felt fremkalder en Vekselstrøm i Spolen. 
Den svingende Membran bestaar af en Aluminiums- 
kalot, paa hvilken Svingspolen, der rager ind i den 
permanente Magnets Spalte, er fæstnet med Lak. Den 
dynamiske Mikrofons Frekvenskurve er stigende mod 
de høje Toner, naar der tales ind paa den forfra, me
dens den har et tilsvarende Fald, naar der tales ind 
paa den fra Siden. Det er Mikrofonens specielle Di
mensionering, der bevirker en Tryktransformation. 
Følsomheden overfor mekanisk Indflydelse er ringe, 
og Mikrofonen er den følsomste af de Kvalitetsmikro- 
foner, der anvendes i Dag. Da den arbejder som Tryk
modtager, er dens Retningskarakteristik næsten 
kredsformet med en stærk Svækkelse af de høje To
ner ved Lydpaavirkning fra Siden.

Kondensatormikrofonen
er en af de fineste Kvalitetsmikrofoner, der findes. 
Den fremstilles som Retningsmikrofon saavel som i 
Typer uden Retningsvirkning. Den anvendes meget af 
den tyske Radiofoni og i Tonefilmen i en LF-Kobling, 
hvor Forforstærker og Mikrofon er sammenbygget til 
en Enhed. Den nyere Kondensatormikrofon uden Ret
ningsvirkning bestaar af en muleposelignende Kap
sel. Denne Mikrofon har en meget stramt opspændt 
Membran, ca. 3 cm i Diameter, monteret tæt op til 
en Metalplade, men isoleret fra denne. Membranens 
Bevægelser ændrer Afstanden mellem de to Elek
troder og dermed deres Kapacitet. Naar en Jævn
spænding tilsluttes over Pladerne, frembringes der paa
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Grund af Kapacitetsændringen en Vekselspænding 
mellem disse, og denne Vekselspænding kan der
efter forstærkes op ved Hjælp af Radiorør. Membra
nen paa en typisk Kondensatormikrofon er lavet af et 
ca. 0,03 mm tykt Aluminiumsblad, og Afstanden mel
lem Membranen og Elektroden bagved er omtrent 
den samme. Da Mikrofonen arbejder som Trykmod
tager, viser Mikrofonens Frekvenskurve en ensartet 
Stigning mod de høje Frekvenser, opstaaet paa Grund 
af Trykformation. Ved 90 Grader er Frekvenskurven 
for denne Mikrofon næsten lineær, medens den ved 
180 Grader falder af mod de højere Frekvenser. Paa 
Grund af Kondensatormikrofonens lave Output er
2 Trins LF-Forstærkning i Regelen nødvendig. Da 
dens Udgangsimpedans er ret høj. maa den af skærmes 
godt mod HF og Netstøj, og den er desuden meget føl
som overfor Fugtighed og Ændring i Barometerstan
den.
Baandmikrofonen
er en meget robust Mikrofontype. men ikke særlig 
egnet til Friluftsbrug paa Grund af Baandets Følsom
hed overfor Vinden. Baandet i en induktiv Baand- 
mikrofon er et tværrillet, ca. 50 mm langt, 3 mm bredt 
og 0,002 mm tykt Aluminiumsblad, der er løst an
bragt mellem Polerne paa en Hesteskomagnet. Naar 
dette Baand paa Grund af Lydpaavirkningen bevæger 
sig i det magnetiske Felt, induceres der i det en mi
kroskopisk Strøm, som derefter føres til en Transfor
mator, hvis Omsætningsforhold paa Grund af Baan
dets ringe Impedans maa være meget stort. I Regelen 
anvendes 2 Transformatorer i Kaskade. En fra Baan
det til 200 Ohm og en fra 200 Ohm til Gitter paa 1ste 
Forstærkerrør. Man opnaar derved en bedre Tilpas
ning og Reproduktion. Baandmikrofonen arbejder 
mere som Hastigheds- end som Tryk-Mikrofon og bør 
derfor anbringes mindst ½ m fra Lydkilden. Paa 
Grund af dens store Følsomhed overfor Netstøj an
vendes den ikke meget af Amatøren.

I en senere Opsats vises Diagrammer og gives Tips 
med Hensyn til de enkelte Mikrofontypers Tilkobling 
til Forstærkeren.

„OZ“- Ønsker
Naar man gerne vil gøre noget for en anden, er den 

første Tanke, der falder én ind: Hvad vil han blive 
mest glad for? Ligesaa er det med en T.R., der træder 
til, han vil gerne lave noget for Læserne og Amatør
kammeraterne, men vil de blive glade for det, han 
mener, de vil have godt af at læse om. Det er ikke ab
solut sikkert, og derfor vil enhver, der skriver i et 
Blad, være taknemmelig for Idéer og Ønsker fra Læ
sernes Side. Saadan har jeg det ogsaa, og for at vise 
min Taknemmelighed lover jeg hermed, at det Forslag 
til en teknisk Artikel eller Konstruktion, som jeg er 
mest glad for hver Maaned, vil blive belønnet med en 
Tikroneseddel.

Skriv et Brev til mig, naar De har et Ønske, stort 
eller lille, og redegør for, hvad De ønsker, der skal 
staa i næste „OZ“.

Adressen er: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124, 
København V. T.R.

Kj. Prytz: The Padding Condenser. Udgivet af Aka
demiet for de tekniske Videnskaber. 55 S. Kr. 6.00.

Ingeniør Prytz (Prytz & Berthelsen, SONOFON) 
har skrevet en Afhandling om Beregningen af Super
heterodynmodtagerens Paddingkondensator, et ikke 
ukendt Problem, som det hidtil har været lidt ube
kvemt at gaa igang med, da der ikke fandtes let til
gængelige Fremgangsmaader. Nu er det imidlertid 
lykkedes Ing. Prytz at udlede exacte Formler for Os
cillatorkredsens Komponenter, Formler, der ganske 
vist virker en Smule afskrækkende, men Forfatteren 
garanterer, at de „vinder ved nærmere Bekendtskab“, 
hvilket man altsaa tør haabe.

Afhandlingen er skrevet paa engelsk og udgivet af 
Akademiet for de tekniske Videnskaber. Den søger 
altsaa udover de nationale Grænser og har formentlig 
Interesse for alle, der giver sig af med at konstruere 
Supermodtagere. Den slutter med et Resumé, der 
omfatter de udledte Formler, og for den praktiske 
Mand — og Radioamatøren — er det tilstrækkeligt 
at læse dette igennem. Selve Teksten indeholder dog 
adskilligt af Interesse, hvorfor det maa anbefales de 
sprogkyndige Teknikere ogsaa at gaa lidt i Detailler 
med den.

Formlerne omfatter begge de almindeligt forekom
mende Oscillatorkoblinger med Trimmeren forbundet 
enten over Oscillatorkredsens Spole eller over dens 
Drejekondensator, og Beregningerne viser det inter
essante Forhold, at den sidstnævnte Kobling er at 
foretrække, idet Kredsløbenes tilfældige Lednings- 
og Spredningskapaciteter afbalanceres og komplette
res ved Indstillingen af Trimmeren, saaledes at Pad
dingkondensatorens Størrelse er ganske uafhængig 
deraf.

Søger man noget at kritisere ved Afhandlingen, 
kan man f. Eks. notere, at Kapaciteten over en Spole 
er blevet til „above“ istedet for „across“ the coil (S.
29, L. 6), og at Resuméet kaldes „Resumé“ og ikke 
„Summary“, hvilket sidste er den almindeligste Be
tegnelse paa engelsk. Sprogkyndige fortæller iøvrigt, 
at omend det engelske er meget let læseligt, er det dog 
i nogen Grad præget af dansk Sætningsbygning, hvil
ket ikke lyder helt utroligt.

Alt dette er dog kun Smaating, der ikke berører 
Indholdets Værdi, og der er ingen Tvivl om, at de 
fremsatte Formler vil blive benyttet flittigt overalt i 
Verden, hvor man skal regne Paddingskondensatorer 
ud. Skulde man ønske sig lidt mere fra Forfatterens 
Haand, vilde Formlernes Overførelse til Kurver eller 
Tabeller være af Værdi ved at lette Resultatets Til
gængelighed; saa slap man for at regne, og hvem vil 
ikke gerne det. Ligeledes vilde en Korrektion for An
tennekoblingens Indflydelse paa den gunstigste Værdi 
af Paddingkondensatoren maaske være af Interesse 
saavel som et Par Ord om den Rolle, Fasedrejningen i 
Oscillatorens Gitterkompleks etc. spiller, men det har 
man maaske Lov at haabe paa en anden Gang.

OZ9R.
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DR-AMATØRENS

SUPER
Naar DR-Amatøren i nogen Tid har puslet med 

Bygningen af O-V-l, 1-V-l og lignende Modtagere, 
melder ønsket om en Super sig. Fra amerikanske 
Tidsskrifter kender han lidt til de saakaldte „Com
munication“ Modtagere, og det første Ønske er en 
Modtager, der ligner disse, men ved nærmere Stu
dier af Fotografier og Diagrammer kommer han hur
tigt til det Resultat, at noget saadant magter han 
ikke at lave selv, blandt andet fordi disse Modtagere 
er bygget med Komponenter, som det ikke er muligt 
at skaffe herhjemme (X-Filtere, 4 Gangs Kondensato
rer o. 1.). Desuden vil han i Regelen ikke raade over 
tilstrækkelige Pengemidler, ligesom den mekaniske 
Udførelse kun kan udføres af en Fagmand med det 
fineste Værktøj. Saa gør han op med sig selv og fin
der en mindre Modtagertype, som han magter, og det 
er det klogeste, eller ogsaa forsøger han alligevel at 
kopiere „Communication-Superen“, og det giver ham 
kun Skuffelser.

For at delagtiggøre „OZ“s Læsere i mine Erfarin
ger og for at vise en af Vejene til en „normal“ Mod
tager, vil jeg beskrive „Fødselen“ af min Modtager. 
Den egentlige Begyndelse ligger nogle Aar tilbage. 
Jeg kom ind til en Radioforhandler, som havde et 
ret stort Lager af gamle Modtagere, og en af disse 
fangede min Opmærksomhed. Ikke fordi det var 
noget særligt som Modtager, men fordi den var i en 
presset Jernkasse. Jeg forespurgte om Prisen, og da 
jeg ikke ønskede andet en Kassen, fik jeg Modtage
ren foræret uden de mere „værdifulde“ Komponen
ter. I lange Tider spekulerede jeg paa, hvad jeg 
skulde bygge i Kassen, og da jeg saa endelig en Dag 
fik taget mig sammen og fik set rigtigt paa „Dyret“, 
konstaterede jeg, at der ikke var Plads til mere end 
5 Rør + et „Øje“, hvis jeg vilde have Nettransfor
matoren med i Kassen, og det vilde jeg have, fordi 
jeg ikke kunde tænke mig en Brugsmodtager med 
særskilt Eliminator. Jeg spekulerede saa igen, kom 
endelig over „USA-Komplekset“ og besluttede mig til 
en almindelig 4½ Rørs Super med 450 kHz MF.

Jeg havde da lært, at hvor Amerikanerne bruger
3 af deres egne Rør, kan vi her i Europa klare os 
med eet af vore. Jeg kunde altsaa klare mig med et

MF-Rør og 2 MF-Transformatorer. Diode som 2. Det, 
et Trin LF og et almindeligt Udgangsrør. Ved at bruge 
et kombineret Rør som 2. Det. blev dette til 3 Rør, her
til kom saa Ensretterrøret, saa der kun var Mulighed 
for et kombineret Rør som Blandingsrør. Det var der 
ikke noget at gøre ved, og jeg lærte ogsaa siden, at 
det ikke er absolut paakrævet i en KB-Modtager, at 
hvert Rør har sin Funktion. Det eneste kedelige ved 
denne Historie var egentlig, at jeg maatte undvære 
HF-Røret, men Mangelen af dette fik jeg senere af
hjulpet nogenlunde, selv om Resultatet vilde have 
været bedre med dette Rør. Men derom senere. Saa 
kom Spørgsmaalet om MF-Transformatorer, og det 
kneb med at finde nogle, der var gode nok og tillige 
smaa nok. Ogsaa dem fandt jeg, men da disse ikke kan 
købes, vil jeg forbigaa dem i Tavshed.

Saa kom Spekulationerne om Frekvensomraaderne. 
Jeg har altid haft en Svaghed for ogsaa at høre det, 
der ligger udenfor Amatørbaandene, ligesom jeg gerne 
vil høre lidt Radiofoni en Gang imellem, og jeg beslut
tede mig til at tage, hvad jeg kunde faa med fra 550 
kHz og nedefter. En 2 Gangs Kondensator paa 430 pF 
tillod mig at vælge Omraaderne i Forholdet 1:3. Og de 
kom derfor til at se saaledes ud:

540—1625 kHz (555—185 m)
1500—4500 kHz (200— 67 m)

4— 12 MHz ( 75— 25 m)
12— 37,4 MHz ( 25— 8 m)

Det sidste ser maaske lidt drabeligt ud, men det 
kunde lade sig gøre. Der var 5 Stillinger paa Omskif
teren, og den sidste har jeg benyttet til et Baandspred- 
ningssæt, der giver Omraadet 18,5—27 m, men det er 
egentlig ikke nødvendigt. Skalaen blev en af de kendte 
LK, men da jeg havde et Par meget fine Snækkehjul 
liggende med et Forhold 1:2, benyttede jeg disse paa 
Kondensatorakselen, saa Skalen fik 360° Drejning.

Nu kan jeg ikke lide at kigge fra neden paa en
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Skala, ligesom jeg helst vil vide, hvor jeg er paa den; 
dette kunde jeg have klaret ved at farve Viserne, men 
da disse i Forvejen ikke giver nogen særlig god Af
læsning, erstattede jeg dem med en ny Skala og satte 
en faststaaende Viser paa selve Forpladen. Derved 
opnaaede jeg, at Aflæsningen altid foregik samme 
Sted paa Modtageren. Den nye Skala havde Inddelin
gerne helt ude i Kanten og gik til 360, altsaa en For
øgelse af Aflæsningsnøjagtigheden.

De første Rør, jeg brugte, var ECH3, EF9, EBC3, 
EL2, AZ1, EM1. Men jeg kom meget snart ind paa at 
forandre, og en Del af DR-Rubrikkens Behandling af 
Superproblemer er Resultater af Ombygningerne. Der 
har været EBF2 som MF, EBC3 som BFO og EFM1 
som LF og „Øje“ samt mange andre „Mærkværdig
heder“, men nu er der faldet Ro over den og den ske
matiske Opstilling ses af Skitsen. Fig. 1.

ECH3 er stadig Blandingsrør, men MF Røret er 
nu en ECH4, hvor Trioden benyttes som BFO ved 
Telegrafimodtagning. 2. Det. er EBF2, fordi EL2 kræ
ver ret store Spændinger til Gitteret. „Øjet“ er EM4 
og bruges kun som Indikator.

Af Betjeningshaandtag er der kun 3 foruden Ska
laen. Paa Billedet over disse Linier ses Modtageren, 
og Knappen til venstre er en kombineret Tone- og 
Selektivitetskontrol. Hvorledes den virker ses af Dia
grammet, og Forklaringen paa dens Virkemaade læses 
i „OZ“ Aug. -41, Side 128. Den midterste Knap er 
Omskifteren, og den højre er Styrkekontrollen. Ved 
at trække denne Knap ud sættes BFO i Funktion, og 
samtidigt kortsluttes AVC.

Spolerne er ikke vist særskilt i Diagrammet, men 
der er foretaget et Par Ting med dem, som er lidt 
unormalt. Alle Antennespolerne er højinduktive, d. v. 
s., der er ca. 3 Gange saa mange Vindinger i disse som 
i Gitterspolerne. Undtagelsen herfor er det korteste 
Omraade, der har lige mange. Der er vist Padding- 
kondensatorer i baade Antenne- og Oscillatorkredse, 
men dette er selvfølgelig forkert og er vist, fordi 
den ove.nfor nævnte Kompensering for det manglende 
HF-Rør ligger her. Som paavist af OZ9R i „OZ“ for 
Aug. -39, Side 142, kan man eliminere for manglende 
Spejlselektivitet ved paa 20 m at anvende den laveste 
Oscillator-Frekvens og paa 40 m den høje Frekvens. 
Her i Modtageren deles Omraadet saaledes, at det 
egentlig ikke er nødvendigt med Paddingkondensator 
paa det korteste Omraade. hvor netop 20 m Baandet 
ligger, men jeg har alligevel benyttet og vist den, 
blandt andet fordi Baandspredningsomraadet er for
synet med begge Paddingkondensatorer ( men af gan
ske smaa Værdier). En anden Grund er, at interesse
rede Amatører derved har Mulighed for at konstru-
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Dobbeltdiodens Anvendelse
Som det efterhaanden er sivet ud, bruger man et. 

særligt Rør til en FM-Modtager, nemlig en Dobbelt
diode med adskilte Katoder og Anoder. De fleste 
DR-Amatører vil maaske være lidt betænkelige ved at 
anskaffe dette Rør, men det kan nu bruges til mange 
andre Ting ogsaa. Jeg har f. Eks. en ganske lille Eli- 
minator, hvor dette Rør er brugt som Ensretter, fødet 
fra den samme Glødevikling, som afgiver Strøm til 
den Modtager, Eliminatoren er bygget til. Denne An
vendelse er maaske ikke anbefalelsesværdig, da Rør
fabrikkernes Maximum Data bliver meget stærkt 
overskredet. Naar min Lilliput-Eliminator nu har ar
bejdet uden Vrøvl i 3 Aar, kan det være Held.

En anden og maaske mere paakrævet Anvendelse af 
dette Rør er som Støjdæmper. Der findes i amerikan
ske Tidsskrifter adskillige Diagrammer, der viser Rø
ret i denne Funktion. Røret hedder der 6H6 og svarer 
til vort EB4. Maaske var det en Idé at gengive nogle 
af disse Diagrammer her i „OZ“, men det vil vi nu 
vente med til en anden Gang. Den Anvendelse, jeg 

f denne Gang vil vise, er som Spændingsfordobler.
Ja, vil De maaske nu sige, hvad skal vi fordoble?

ere netop de Omraader, som de ønsker, selv om Af- 
stemningskondensatoren er temmelig stor.

Spoleviklingsdata vil jeg ikke opgive, da det som 
oftest viser sig, at de er uden Betydning, fordi Ama
tørerne ikke ser saa nøje paa Længden og Diameteren 
af det, de vikler Spolen paa. (Men opgiver, eventuelt 
indsender De en bestemt Form, skal jeg gerne give 
de fornødne Data.)

Ensretterdelen er ganske ordinær med Undtagelse 
af, at der er benyttet betydeligt større Elektrolytter, 
end man sædvanligvis ser. LF-Forstærkeren er der 
intet at sige om, den er ligetil, men Udgangsrøret er 
forsynet med en Transformator, der, foruden at passe 
til Røret med Svingspolen inde, ogsaa passer til en 
Hovedtelefon, naar den første fjernes.

Det f'remgaar egentlig tydeligt af Indledningen, at 
dette ikke er en Konstruktion til Efterfølgelse, men 
et Forsøg paa at delagtiggøre andre i mine Erfarin
ger ved Valg af Modtager. Skulde en eller anden have 
faaet en Impuls ved Læsningen, er Formaalet naaet.

De allerfleste Modtagere kunde uden Skade have 
en kraftigere virkende Automatik, men det er ikke 
saa lige til at lave. Her er vor lille Dobbeltdiode paa 
sin Plads. Maaske De husker et Par Diagrammer her

i Bladet, som OZ9R havde tegnet. Det var en Net- 
eliminator, som uden Transformator fordoblede Lys
nettets Spænding. Det anvendte Rør var CY2. Hele 
Hemmeligheden laa i, at man lod hver Ensretterdel 
oplade sin Blok og lagde disse Blokke i Serie. Vi vil 
gøre det samme, men indretter vor Ensretter for HF 
og benytter den som 2. Det. i en almindelig Super. 
Den derved fremkomne Jævnspænding benytter vi 
som Automatikspænding (AVC), og den over samme 
Modstand fremkomne Vekselstrøms Komponent ud
tager vi over en Blok til Styring af vorLF-Forstærker.

Det lille Diagram viser, hvorledes Dioderne skal 
forbindes og de nødvendige Komponenters Størrelse.

Resultatet af denne Opstilling vil vise sig baade 
som en kraftigere Fadingautomatik og som en For
øgelse af LF-Effekten. Opstillingen er derfor at anbe
fale som et Eksperiment, ja, maaske som blivende Led 
i Modtageren.

Studiekredsen i Maaleteknik
i København er nu flyttet fra Københavns Afdelin
gens tidligere Lokaler til St. Knudsvej 13, hvor vi nu 
indretter os i de Værelser, DR573 har stillet til vor 
Raadighed. Der bliver indlagt baade Jævn- og Vek
selstrøm, og saa snart vi er færdige med de forskellige 
Monteringsarbejder, fortsætter vi, hvor vi blev stand
set af Flytningen. Vi mødes stadig hver Torsdag Aften 
Kl. 20. OZ8O.
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Langvarig

En Dag i Fuld
magternes Tegn

Dette Aars Generalforsamling hører ikke til dem. 
der pynter mest i E. D. R.s Historie. Den var ganske 
vist fredelig nok, men der ævledes frem og tilbage i 
timevis om nogle ganske uvæsentlige Vedtægts
ændringer. Man savnede i høj Grad den klare Hjerne, 
som kunde skære igennem alt Vrøvlet. Var den ikke 
tilstede, eller fandt den Situationen haabløs?

Yderligere prægedes Generalforsamlingen af de 
mange Fuldmagter. Af en eller anden Grund var der 
gaaet „Panik“ i dem, skønt der dog ellers ikke var 
„Sprængstoffer“ paa Programmet. Men det var rygte
des, at Jyderne samlede Fuldmagter i stor Stil, og saa 
tog Pokker ogsaa ved Fynboerne og Københavnerne. 
Resultatet blev, at de hjemmeværende Medlemmer, 
repræsenteret af nogle faa „Diktatorer“, afgjorde alle 
Sager, mens de tilstedeværende Medlemmer nærmest 
blev sat ud af Spillet. Dette er noget af en Parodi, som 
næppe kan faa Lov til at passere i det lange Løb. Des
uden bør de hjemmeblivende Medlemmer erindre, at 
det ikke altid er heldigt at lade Fuldmagterne gælde 
for alle paa Generalforsamlingen behandlede Spørgs- 
maal.

Besøget I Radiohuset
Dagen begyndte jo ellers med Besøget i det nye 

Radiohus, og det blev en stor Oplevelse. Ca. 175 Med
lemmer deltog, og der var ogsaa mange Provinsamatø
rer imellem. Under Ledelse af OZ2Q, OZ7N og andre 
E.D.R.-Medlemmer, som er ansat i Radiohusets tekni
ske Afdeling, paabegyndtes Rundgangen, der varede i 
næsten 3 Timer. Længst var Opholdet i Forstærker- 
og Kontrolrummene, men ogsaa de mange Studier og 
talrige andre Lokaler i det mægtige Kompleks fik man 
at se. Igennem store Glasruder kunde man følge L'd- 
sendelserne med Øjnene i tilstødende Studier, men 
ikke en Lyd sivede ud. Det var af en besynderlig Virk
ning og gav samtidig Beviset for den vel gennemførte 
Isolation.

Husets Størrelse og luksusiøse Udstyr var vel det. 
der imponerede mest. Marmortrapper, tykke Tæpper, 
fineste Byggematerialer og Inventar helt igennem 
satte et stærkt Præg af Fornemhed. Man fristes til at 
tale om Overdaadighed i flere Tilfælde. Hvad mener 
man f. Eks. om to Telefoner og to Ure i samme lille 
Kontrolrum? Men den danske Radiofoni har faaet 
gode Arbejdsbetingelser i sit nye Hus, og det er Ho
vedsagen.— Efter Rundgangen holdt Orkesterbetjent - 
Formand Heering en lille Tale, hvor han udtrykte 
Haabet om, at den danske Radiofoni altid maa faa Lov 
til at bringe Bud om dansk Kultur, og at Kortbølge
amatørerne snart maatte faa deres Sendere i Sving

igen. Med Klapsalver fra Medlemmerne og en lille 
Takketale fra E.D.R.s Formand sluttede det interes
sante Besøg i dansk Radiofonis Højborg.

Generalforsamlingen
Formanden bød den store Forsamling (ca. 150 Men

nesker) velkommen og udtalte nogle smukke Minde
ord om vor afdøde Protektor, Professor P. O. Peder
sen, mens alle Medlemmerne rejste sig. Derefter 
valgtes OZ3U til Dirigent, og Formanden fik Ordet 
for at aflægge følgende

Aarsberetning
Naar vi i Dag ser tilbage paa Aaret, der svandt, er 

Stillingen ikke ændret siden sidste Generalforsam
ling. Senderne beror stadig hos Politiet, og Aktivite
ten blandt Verdens øvrige Amatører er stadig dalet, 
saaledes at der i Dag praktisk talt ikke er en eneste. 
Amatør i Gang paa hele Kloden.

Trods dette maa man sige, at det har været et godt 
Aar for E.D.R. Medlemstallet er steget med 80, fra 
661 til 741, et Resultat, som er ganske overraskende, 
men som skyldes det mægtige Arbejde og den kolos
sale Energi, der er lagt for Dagen i alle Afdelinger og 
Kredse. Som et Bevis herfor kan vi i sidste „OZ“ se 
Redaktøren henstille, at der spares paa Pladsen, da 
der til Kredse og Afdelinger i dette Nummer er an
vendt 5 Sider. Der har i Aarets Løb været rettet en 
Del Henvendelser til Generaldirektoratet. Den 23. No
vember havde 2VH og jeg en personlig Samtale med 
Chefingeniør Holmblad. hvor vi drøftede vore Sende
tilladelser paa Baggrund af de øvrige europæiske 
Lande. Paa det Tidspunkt var der mange Lande, der 
sendte, hvilket var Chefingeniøren ubekendt. Vi ene
des om at aflytte et Stykke Tid og saa indsende en 
officiel Ansøgning bilagt Rapporter over hørte Lande. 
Denne Ansøgning indsendtes den 9. Januar 1941 og 
var ledsaget af Rapporter fra D, UK, UE, ES, CT, HA. 
Arbejdet forblev dog resultatløst, idet vi den 8. Febr. 
1941 fik Svar med Afslag.

I April Maaned ansøgte vi om Tilladelse til at af
holde 3 Rævejagter, en paa Sjælland, en paa Fyn og 

’en i Jylland. Ogsaa paa dette fik vi Afslag.
Da det blev bekendt, at Statsradiofonien og Gene

raldirektoratet vilde afholde nogle Forsøg med fre- 
kvensmoduleret Radiofoni, enedes vi indenfor Besty
relsen om at tilbyde vor Assistance med Aflytning af 
disse Udsendelser, og dette resulterede i den i „OZ“ 
for August Maaned omtalte Test, som jeg vil bede 
vore Medlemmer deltage i saa vidt muligt.

Desværre fik vi fra vor udmærkede tekniske Red
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aktør Meddelelse om, at han ikke saa sig i Stand til at 
fortsætte længere end til Oktober, og vi maatte søge 
en ny. Valget faldt paa vor gamle Medarbejder fra 
DR-Rubrikken, Lægring, som sikkert vil være 7EU en 
udmærket Afløser. „OZ“ har i det forløbne Aar haft 
de sædvanlige teoretiske og praktiske Artikler samt 
vor nye Lærebog, der bliver redigeret paa en fortræf
felig Maade af 2Q og 2AU. Vort Lysbilledapparat har 
været flittigt benyttet, og vi har haft den Glæde af 
OZ1W at modtage en halv Snes Farveplader fra sidste 
Sommerlejr, hvilket vi herved siger ham Tak for.

Af større Arrangementer har der i Aarets Løb været 
Nytaarsstævnet i Odense, der som sædvanlig var god't 
besøgt og et udmærket Stævne, som vi siger Afdelin
gen Tak for. Saa har der i Februar Maaned været af
holdt et nyt Stævne i Aalborg; ogsaa dette var et af 
de store, som fik et udmærket Forløb, og det er Me
ningen, at det skal være en tilbagevendende Begiven
hed. Dette vil vi ogsaa gerne sige Arrangørerne Tak 
for; det er en udmærket Idé at have en Del faste 
Stævner, som der kan regnes med. Saa var der Som
merlejren, der i Aar var arrangeret ved Juelsminde 
af Horsensafdelingen, en pragtfuld Lejr og en udmær
ket Forplejning, som Juelsminde Færgegaard sikkert 
ikke har tjent noget paa, naar man tager den kolos
sale Appetit, vore Medlemmer lagde for Dagen, i Be
tragtning. Lejren var besøgt af ialt 88 Medlemmer i 
ca. 500 Dage, Ogsaa dette vil vi gerne sige Horsens
amatørerne Tak for.

Ja, det var i store Træk, hvad der er passeret i det 
sidste Aar. Hvad næste Aar vil bringe, kan man vel 
ikke i Dag gætte paa, men man maa sikkert regne 
med, at vi endnu ikke i det kommende Aar faar vore 
Sendere hjem igen, og vi maa da som i det forløbne 
Aar samle os om at dygtiggøre os, saaledes at vi, naar 
det store Øjeblik indtræffer, staar som en virkelig 
førsteklasses Amatørstand i alle Retninger.

Aarsberetningen godkendtes uden Diskussion.

Regnskabet
som tidligere har været offentliggjort her i „OZ“, op
læstes derefter af Kassereren OZ2VH. OZ7S og 7GL 
fremsatte nogle Bemærkninger og Forespørgsler, og 
OZ8O ønskede en Udtalelse fra Bestyrelsen i Anled
ning af, at den ene af de fungerende Revisorer ikke 
var valgt paa Generalforsamlingen. Efter at 2VH 
havde oplyst, at den først valgte Revisor samt Sup
pleanten ikke mere var Medlemmer, godkendtes 
Regnskabet.

Forslag til Vedtægtsændringer
Forslagene har været offentliggjorte i „OZ“, men 

Bestyrelsen havde yderligere foretaget nogle ganske 
faa Ændringer, som dog kun var af sproglig Art. 
OZ5Y oplæste Forslagene og kommenterede dem. 
OZ7S holdt paa, at Kontingentet burde være 3 Kr. 
pr. Kvartal i Stedet for 3,50, og man burde ikke kunne 
slettes før efter Kvartalets Udgang. 7GL var imod, at 
E.D.R. opkræver Kontingent til den københavnske Af
deling, og 5Q sympatiserede ikke med „Tvangsindlæg- 
ning“ i en lokal Afdeling. Der burde være ens Kon
tingent for alle E.D.R.-Medlemmer.

OZ2Q syntes, det var noget Sludder at tale om

Tvangsindlægning, og iøvrigt hører Spørgsmaalet om 
Københavns-Afdelingens Kontingent ikke hjemme 
paa Landsforeningens Generalforsamling. 5Y svarede 
7S, at man var nødt til at slette de Medlemmer, som 
ikke betalte forud, da man ellers risikerede, at de fik 
„OZ“ gratis et helt Kvartal. Ordningen med Opkræv
ning af den københavnske Afdelings Kontingent var 
noget af en „Handel“, idet E.D.R. derved sparede sit 
tidligere Tilskud til Afdelingen. Det lader sig dog ikke 
gøre at opkræve for flere Afdelinger, og nogle af disse 
har ogsaa saa stort lokalt Kontingent, at det for mange 
vil blive et for stort Beløb at skulle betale samtidig 
med E.D.R.s Part.

OZ2NU fremhævede, at Kontingentforholdene bør 
præciseres i Vedtægterne, og han fandt det rimeligt, 
at E.D.R. opkrævede for de Afdelinger, som ønskede 
det. Desuden spurgte han, om Medlemsskab i Afde
lingerne var obligatorisk. Det er nødvendigt, at det 
er ens over hele Landet. 7S foreslog, at Opkrævning 
for Afdelingerne helt udgaar, og 7HL hævdede, at det 
var nødvendigt med ens Kontingent over hele Landet. 
Ved at forhøje det lidt kunde der dannes en Fond, 
som gav Tilskud til Afdelingsarbejdet. 7SN holdt 
paa, at hele denne Diskussion om Kontingentet hørte 
hjemme paa Afdelingens Generalforsamling og ikke 
paa Landsforeningens.

OZ2VH forsvarede den nuværende Kontingentord
ning med 3,50 Kr. pr. Kvartal og 12 Kr. pr. Aar, idet 
det er rimeligt at give Rabat, naar der betales et helt 
Aar forud. Han fraraadede Kontingentforhøjelse og 
understregede iøvrigt, at ethvert E.D.R.-Medlem auto
matisk er Medlem af den lokale Afdeling. Det lokale 
Kontingentspørgsmaal maa man saa se at faa ordnet 
paa bedste Maade. 7HL mente ikke, at Fuldmagter 
var gyldige, naar der skete Ændringer i Vedtægtsfor- 
slagene. 4H spurgte, hvor man skal foretage Ændrin
ger, hvis det ikke skal være paa Generalforsamlingen. 
Fuldmagter maa gælde i alle Spørgsmaal.

Da den sædvanlige Diskussion om, hvorvidt man 
kan vedtage ændrede Forslag paa Generalforsamlin
gen, begyndte og ikke syntes at ville faa Ende, fore
slog OZ2Q, at man først vedtog den opstillede Æn
dring til § 8 (Se Side 126 i „OZ“ for August), hvorved 
Problemet vilde bortfalde. Vedtagelsen skete derpaa 
cmgaaende. Diskussionen om § 3 fortsattes derimod, 
cg 5Q ønskede ens Kontingent for hele Landet. Des
uden kom der Udtalelser fra 3XA, 7SN, 2ED og 2NU 
vedrørende Landsforeningens Opkrævning af Kontin
gent til de lokale Afdelinger. Højrøstede Krav om 
Afstemning fik 2NU til at sige, at han disponerede 
over 38 Fuldmagter. Dette gav Anledning til, at 2ED 
røg op som Trold af Æske med et Udbrud om, at han 
havde 70 Fuldmagter. Denne Overtrumfningsmanøvre 
virkede meget pudsigt og vakte vild Jubel.

Derpaa fik man endelig § 3 vedtaget. Den lyder i 
sin endelige Form saaledes:

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

Kvartal. For Medlemmer med Bopæl indenfor Køben
havns Lokalportoomraade andrager Kontingentet dog 
16 Kr. pr. Aar eller 4,50 Kr. pr. Kvartal, hvoraf 4 Kr. 
pr. Aar henholdsvis 1 Kr. pr. Kvartal ubeskaaret ud
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betales den københavnske Afdeling til lokalt For
eningsarbejde.

Ved Indmeldelsen betales et Indskud paa 3,50 Kr., 
hvori er inkluderet Tilsendelsen af Foreningens Em
blem, Vedtægter samt Medlemscertifikat.

Kontingentet betales forud, og undlader et Medlem 
rettidig at betale sit Kontingent, betragtes Vedkom
mende som slettet af Medlemslisten.

Indskud betales ogsaa af tidligere Medlemmer, der 
har været slettet af ovennævnte Grund eller har væ
ret udmeldte, og som atter ønsker at være Medlem af 
Foreningen.

Ændringen af § 5 blev derefter forelagt af 5Y, hvor
efter 80 fremførte en Række kritiske Bemærkninger, 
væsentligst af sproglig Art. Vedtagelsen skete derpaa 
uden yderligere Debat i den Form, som har været of
fentliggjort i „OZ“, dog med den Ændring, at sidste 
Punktum udgaar og erstattes af følgende: „Valget 
gælder for eet Aar ad Gangen“.

§ 6 blev vedtaget i den sidste af Bestyrelsen fore- 
slaaede Form og kommer saaledes til at lyde:

§ 6.
Paa sit konstituerende Møde vælger Bestyrelsen 

blandt sine Medlemmer Næstformand, Sekretær samt 
det 3. Medlem af Forretningsudvalget (Jfr. § 5). End
videre udpeger Bestyrelsen Landskredsleder, Redak
tører, Kasserer, Leder af QSL-Centralen og en DR- 
Leder. Disse behøver dog ikke at være Medlemmer af 
Bestyrelsen, og deres Funktionstid falder sammen 
med dennes. Over Bestyrelsens Møder føres en For
handlingsprotokol. Referaterne i denne underskrives 
af de Bestyrelsesmedlemmer, der har været til Stede 
ved de paagældende Møder. Ethvert Medlem kan paa 
en Generalforsamling kræve Afsnit af Forhandlings
protokollen, der vedrører den øjeblikkelige Debat, op
læst. Afstemninger indenfor Bestyrelsen afgøres ved 
simpelt Flertal blandt de afgivne Stemmer. I Tilfælde 
af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget.

Om § 7 blev der Diskussion med OZ2Q, 7DV, 4M, 
7HL og 7GL som Deltagere. Sidstnævnte foreslog en 
Ændring, saa der ikke var Tvivl om, hvor Generalfor
samlingerne skulde holdes. Dette vedtoges, og Indled
ningen til § 7 kommer derefter til at lyde: „Den ordi
nære Generalforsamling afholdes hverandet Aar i 
København og hverandet Aar skiftevis i Odense og 
Aarhus“. Endelig tilføjes under Punkt 7 i Generalfor
samlingens Dagsorden: „+ 2 Suppleanter“.
Almindelig Drøftelse af Foreningens 
Virksomhed

Formanden oplæste Forslagene fra Kreds 8 og mo
tiverede, hvorfor Bestyrelsen ikke kunde anbefale 
dem. Dog havde man ikke noget imod at lægge Som
merlejren i Kreds 8, hvis Forholdene til den Tid 
gjorde det hensigtsmæssigt. 5G mente, at Spørgsmaa
lene maatte overlades til den nye Bestyrelse. 2NU mo
tiverede derpaa udførligt sit Forslag om ny Kredsind
deling. Han nævnede de store Afstande i Jylland og 
fremsatte forskellige Forslag. Reglerne for Kredsenes 
Arbejde fandt han forældede, og Kredslederne bør 
mødes engang om Aaret. Spurgte, om Kontingentet til 
Afdelingerne kunde gøres obligatorisk.

OZ7HL kunde ikke se, at der skete noget ved at

lave flere Kredse. Han slog desuden til Lyd for en ny 
Forretningsgang med Kongres af Kredsledere, hvor 
de menige Medlemmer saa kunde være tilstede som 
Tilhørere. 7GL fandt, at E.D.R. er for lille til en saa- 
dan Delegeretforsamling. Iøvrigt syntes han ikke, at 
det var saa vigtigt med flere Kredse, da det omtrent 
kommer ud paa eet, om man kalder det Kreds eller 
Afdeling. 2ED mente, at det med Ændring af Kreds
inddelingen var noget, som 2NU selv havde fundet 
paa. Et tilstrækkeligt Antal Afdelinger klarer hele 
Sagen,

OZ4M udtalte sig i Tilslutning til 7HL, og 7DV gav 
2NU Tilslutning. 7F forklarede Bestyrelsens Stilling. 
Det lokale Arbejde skal foregaa i Afdelingerne, og da 
Kredslederens Opgave nærmest er at være et Mellem
led mellem Afdelingerne og Hovedbestyrelsen, skulde 
de store Afstande i Kredsene være af underordnet Be
tydning. 5Y understregede, at ethvert E.D.R.-Med- 
lem naturligvis er Medlem af den lokale Afdeling. Om 
man kan faa ham til at betale lokalt Kontingent er 
saa en Sag for sig. Han fandt ogsaa E.D.R. for lille til 
Delegeretforsamling og udtalte iøvrigt, at naar U.S.A. 
kan inddeles i 9 Kredse, maatte det ogsaa være nok 
for Danmark.

OZ2NU fremførte nu med stor Styrke, at Ændrin
gen af Kredsinddelingen var et Krav fra Medlem
merne, og han fremviste et Kort, der understregede 
Paastanden om de store Afstande. 7GL sagde, at hvis 
8. Kreds vil deles, skal de have Lov til det, selv om 
han ikke kunde indse Nytten derved. 7DV kunde 
bedre forstaa 2NU’s Motivering, da Kreds 8 jo ogsaa er 
en af de mest aktive. DR152 udtalte, at de Mennesker, 
som kender Forholdene, ogsaa bedst kan bedømme 
Forslagets Nytte, og han opfordrede til Afstemning. 
4M, 2Q og 7SN havde Ordet for korte Bemærkninger.

7GL understregede, at Kredslederens Arbejde kun 
er at være Mellemled. Han skal ikke rejse rundt, og 
derfor er en ny Kreds ikke nødvendig. Yderligere 
havde DR449, 7DR og 5B Ordet. 5Y hævdede nu, at 
Kredsene har ingen Betydning. Lad os slette dem! 4H 
foreslog Nedsættelse af et Udvalg, som kan lave en 
ordentlig Inddeling. Efter korte Bemærkninger af 
7HB, 7HL, 5AB, 7S, 2VH, 7HL, 7SN, 7DV og 2NU 
vedtoges det ved en Afstemning, at Bestyrelsen skal 
nedsætte et Udvalg til Ordning af Kredsinddelingen. 
Det vedtoges ogsaa, at samme Udvalg arbejder med 
Spørgsmaalet om Opkrævning af Afdelings-Kontin
genter. En Afstemning viste iøvrigt, at der i Forsam
lingen var Flertal for Indførelse af flere end de nu
værende 9 Kredse.

Valgene
OZ5Y genvalgtes med Akklamation til Formand 

(Klapsalver). Han takkede for Tilliden, og man gik nu 
.over til Bestyrelsesvalget. Følgende blev foreslaaet, og 
Stemmetallet er angivet i Parantesen: OZ3U (269), 
OZ3FL (195), OZ7EU (175),OZ2ED (171)OZ3XA (170), 
OZ3FM (164), OZ4H (114), T.R.DR152 (113), OZ2NU 
(87), OZ7F (57) og Hovedredaktøren DR341 (fravæ
rende) (15). De 6 første kom følgelig i Bestyrelsen, 
mens 4H og DR152 bliver Suppleanter. Det bemærkes, 
at 2VH trods kraftige Opfordringer havde frabedt sig 
Genvalg. Han valgtes saa til Revisor sammen med 
7HL og med 3AP som Suppleant.
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Der blev afgivet 114 Stemmesedler, hvoraf 6 var 
ugyldige og 1 blank. Dertil kommer 9 Deltagere, som 
havde ialt 253 Fuldmagter. Man ser saaledes, at det 
ikke var de tilstedeværende, men de hjemmeværende 
Medlemmer, der fik den overvejende Indflydelse. Om 
de er tilfredse med Resultatet er saa en anden Sag, 
som nok i kommende Aar resulterer i en vis Forsig
tighed. Der er jo Forskel paa at give en Repræsentant 
Fuldmagt i et enkelt Spørgsmaal og saa lade ham 
anvende den givne Magt efter Forgodtbefindende i 
alle Sager. Og hvordan gaar det til, at vor Hoved
redaktør, som i det forløbne Aar har udført et smukt 
og godt Arbejde, kun faar 15 Stemmer? Noget tyder 
paa, at Fuldmagterne overvejende har været anvendt 
til at sikre Ihændehavernes egne Mandater i Besty
relsen.

Eventuelt
Formanden holdt nu en Tale for OZ2VH og takkede 

ham for hans værdifulde Arbejde som Kasserer i 
E.D.R. gennem 5 Aar samt udbragte et kraftigt be
svaret Leve for ham. Derpaa fik han overrakt et 
smukt Broncefad som Gave fra Landsforeningen. 
2VH takkede paa sin bekendte beskedne Maade og 
søgte at reducere sit Arbejde til det bare intet. Men 
vi er jo heldigvis nogle Stykker, som kender lidt til 
det store og ualmindelig samvittighedsfulde Arbejde, 
2VH har udført indenfor Bestyrelsen.

OZ5G henstillede til Redaktøren at beskære Afde
lings-Referaterne endnu mere. 2NU omtalte, at der 
har været Kritik af hans Sommerlejr-Referat, som 
man fandt for personligt, men det skyldtes kun, at 
det var første Gang, han havde deltaget. Han over
rakte derpaa Bestyrelsen et smukt indrammet Billede 
af Juelsminde-Lejren som Gave fra Kreds 8. 7S paa
talte Ændringsforslagenes Ufuldkommenhed, og 3AP 
slog til Lyd for, at Sommerlejren fremtidig kun skal 
vare 8 Dage.

4M foreslog Indførelse af et Hæderstegn for Kort
bølgeamatører. 7JQ advarede imod noget saadant, som 
stimulerer Forfængeligheden og blev heri støttet af 
7DV. 2FX spurgte, om Bestyrelsen ikke havde tænkt 
at skaffe E.D.R. en ny Protektor. Hertil svarede 5Y, 
at det var en Velgerning af Professor P. O. Pedersen 
i sin Tid at være Protektor for en lille og ukendt For
ening, men nu var E.D.R. saa stor og anerkendt, at 
en Protektor ikke mere kunde siges at have nogen 
Betydning. 4A foreslog at opfordre Dr. Valdemar 
Poulsen.

Herefter var den langvarige Generalforsamling (ca. 
5 Timer) tilende, og man kunde tage fat paa den for
sinkede Fællesspisning. Op imod 100 Medlemmer 
deltog, og der herskede en god Stemning. OZ2VH og 
7GL talte for 7F, som nu gled ud af Bestyrelsen. Især 
dvælede 7GL ved gamle Minder fra de første Aars 
Venskab og Samarbejde indenfor E.D.R. OZ7F tak
kede for de smukke Ord, udtalte spøgefuldt sin Glæde 
over at faa Lejlighed til at gaa over til Oppositionen 
og ønskede iøvrigt den nye Bestyrelse Held i sit Ar
bejde for E.D.R.

Resten af Aftenen gik med kammeratligt Samvær 
og munter Underholdning. 7WH fremviste Films fra 
Lejrene paa Langeland og i Juelsminde, og man saa 
saavel Farvefilmsoptagelser som Lysbilleder. Derpaa

optraadte OZ4M som Tryllekunstner, og han præsen
terede med stor Behændighed en Række fantastiske 
Numre for os. Senere var der Rævejagt paa en helt 
ny Facon, og det var i det hele taget en vellykket 
Festaften, som satte et smukt Punktum for en an
strengende og meget talefyldt Dag.

Bestyrelsen har konstiueret sig og ser saaledes ud: 
OZ5Y (Formand), OZ3U (Næstformand), OZ7EU 
(Sekretær), OZ3FL (Kasserer), OZ3XA (Landskreds- 
leder), OZ3FM og OZ2ED. Desuden er der følgende 
Hverv udenfor Bestyrelsen: DR341 (Hovedredaktør), 

 DR152 (teknisk Redaktør) og OZ4H (QSL-Ekspeditør). 
Det omtalte Udvalg, som skulde nedsættes, kom til at 
bestaa af 2NU, 3XA og 5Y.

Helmer Fogedgaard, 
OZ7F.

I det amerikanske Lotteri blev der trukket to Ge
vinster med røde og to med gule Sedler. De vundne 
Gevinster blev udleveret med Undtagelse af det Pej
lekort, som blev vundet paa gul Seddel Nr. 97. Det 
kan afhentes hos OZ2VH.

´
OZ4G ER DØD

Det er med Sorg, vi Kortbølgeamatører erfarer, at 
en af vore gode Kammerater, Trafikassistent N. K. 
Godskesen, OZ4G i Nyborg er afgaaet ved Døden. Han 
havde i nogen Tid ligget paa Svendborg Sygehus og 
døde den 17. September i en Alder af knapt 40 Aar.

OZ4G hørte til Pionererne herhjemme. Han var en 
af de faa tilbageblevne virkelige „old-timers“ og om
fattede stadig Amatørbevægelsen med Interesse og 
Kærlighed. Det første fynske Kortbølgestævne, som 
afholdtes i Odense den 23. Februar 1930, deltog OZ4G 
ogsaa i. Han boede da i Nr. Aaby, men kom senere til 
Jylland og vendte for faa Aar siden tilbage til Fyn 
for at bosætte sig i Nyborg.

Det er altid trist, naar vi mister en af vore gode 
Amatører. OZ4G var et meget behageligt og venligt 
Menneske, som vil blive savnet af alle, der kendte 
ham. Størst er Sorgen jo for hans Hustru og den unge 
Søn, som skal konfirmeres i denne Maaned. Vi føler 
med dem og vil altid bevare Mindet om OZ4G som 
den gode Kammerat, han var.

OZ7F.

Rettelse til Lærebogrstoffet
I det Lærebogstof, der fulgte med Septembernum

meret af Bladet, er desværre indløbet følgende Fejl, 
som bedes rettet:

S. 107, L. 11 f. o.; S. 109, L. 8 f. o.; S. 110, L. 5 f. n.: 
Vinkelfrekvensen, læs: 2π X Frekvensen.

S. 111, L. 15 f. o.: derfør, læs: derfor.
S. 111, L. 3 f. n.: Vinkelfrekvensen ω læs: Frekven

sen f.
S. 112, L. 15 f. o.: co, læs: f.
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DE VIDENSKABELIGE ARTIKLER
I »OZ«

Nedenstaaende Indlæg fremkom rettidigt til Optagelse i sidste 
»OZ«, men blev paa Grund af Pladsmangel udskudt.

Red.

I nærværende Rubrik faldt jeg i forrige Nr. af „OZ“ 
over følgende Udtalelse: . . . .„Lad os i det hele taget 
faa nogle flere Diagrammer og Konstruktioner af for
skellige Modtagere i „OZ“ i Stedet for mange af disse 
højtravende videnskabelige Artikler, som kun ganske 
enkelte Medlemmer forstaar, og endnu færre læser!“

Lad os prøve at se paa, hvor slemt det er med disse 
Artikler og hvor berettigede eller uberettigede de er.

Blader man de sidste 12 Numre af „OZ“ igennem, 
vil man se, at der er bragt ca. 14 Konstruktionsartik
ler og ca. 8 teoretiske Artikler. Her er endda set bort 
fra DR-Rubrikken. Nu tror jeg næppe, at Forfatteren 
til nogle af disse Artikler vil kalde dem for viden
skabelige Produkter og endnu mindre for „højtraven
de“. De er dog som Regel skrevet saaledes, at de vil 
kunne forstaas af Amatører med ganske almindelige 
Forkundskaber.

Spørgsmaalet er altsaa, om dette Forhold mellem 
Konstruktions- og teoretiske Artikler (ca. 14 til 8) er 
for lille, om Amatørerne ikke har Brug for Teori?

Svaret faas egentlig nemmest ved at se paa de For
udsætninger, der kræves for at faa Sendetilladelse 
som Amatør. I de indtil Forbudet gældende Licens
bestemmelser nævnes bl. a. „I Henhold til Lov Nr. 99 
af 19. April 1907 § 4 jfr. Lov Nr. 166 af 1. Maj 1923 
vil Tilladelse kunne gives til videnskabelige og tek
niske Forsøg. Andrageren maa kunne dokumentere, at 
han er i Besiddelse af det til Foretagelse af saadanne 
Forsøg nødvendige Kendskab til og Forstaaelse af de 
Principper, der ligger til Grund for Radiosenderens 
Konstruktion og Virkemaade.“

Hvordan disse Krav er blevet haandhævet indtil nu, 
ved vi jo alle! Men om der vil blive fortsat paa samme 
Maade, naar vi igen faar Sendetilladelse, ved vi ikke. 
Der er tværtimod Grund til at tro, at Udtrykket „do
kumentere“ vil blive taget noget mere bogstaveligt!

Vi skal altsaa vide noget om de Ting, vi beskæftiger 
os med, men jeg tror ikke, at denne Pligt vil hvile sær
lig tungt paa de Amatører, der virkelig interesserer 
sig for Sagen. Det samme gælder den moralske Pligt, 
vi har til at følge med i Teknikkens Udvikling.

Hvorledes opnaar vi da denne Viden? Ved først at 
læse, altsaa tilegne sig andres Erfaringer, og dernæst 
ved at arbejde med Stoffet —- bygge, konstruere og 
eksperimentere — gøre sine egne Erfaringer.

Den Amatør, der nøjes med udelukkende at bygge 
Sendere og Modtagere efter Diagrammer og Arbejds
planer, andre har udarbejdet for ham, vil aldrig blive 
klar over Virkemaaden af disse. Hans Eksperimente

ren vil blive en Famlen i Blinde, der kun sjældent gi
ver Resultater.

Den Amatør derimod, der har gjort sig den Smule 
Ulejlighed at lære sig den mest elementære Elektro- 
og Radioteknik, vil have langt større Udbytte og Glæde 
af at lave en eller anden Konstruktion. Ofte vil han 
ikke være nødt til at følge denne slavisk, men kan til
lempe den efter egen Pengepung og forhaanden
værende Komponenter. Ved at læse de teoretiske Ar
tikler vil han blive holdt å jour med Udviklingen, vil 
maaske faa nye Ideer, som anvendt med Forstaaelse i 
Praksis giver gode Resultater.

Dette er altsaa ikke skrevet for at fremhæve Teori 
paa Bekostning af Praksis. — Teorien er og bliver 
kun et Hjælpemiddel for Praksis; men det er rigtig
nok et meget uundværligt Hjælpemiddel, som man 
gør vel i at ofre al mulig Opmærksomhed!

OZ7MP.

OZ-DR542 OZ-DR552

Det er næsten umuligt for Tiden at give Rapporter 
over Forholdene paa Amatørbaandene; vi maa ofte 
notere kommercielle Stationer ned og saa se, hvordan 
de senere gaar igennem for overhovedet at faa Rap
port-Materiale nok.

14 MHz
Der er hørt enkelte amerikanske Amatørstationer 

paa dette Baand til Tider med stor Styrke, men med 
meget Fading og forvrænget Modulation, ellers er der 
overhovedet ingenting at høre undtagen kommercielle 
Stationer.

7 MHz
Forholdene ret gode, enkelte svage Amatørstationer 

er noteret, men de kunde ikke identificeres. Statio
nerne gaar bedst igennem om Eftermiddagen og om 
Aftenen.

Rapporterne er ikke særlig store denne Gang, men 
det har været umuligt for os at faa mere Materiale. Vi 
modtager ingen Rapporter fra Amatører, og vi kan 
ofte lytte i Timevis uden at høre een eneste Amatør, 
men vi haaber, at der snart kommer mere Trafik paa 
Baandene.
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Kreds 1
li. D. R »s københavnske Afdeling

Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, 
Østrigsgade 12, St., Telefon Amager 8063v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755. 

Klublokale: Haveselskabets vej 3 (Wisbechs Selskabslokaler).

Mandag den 15. September deltog 52 Medlemmer i 
Afdelingens Generalforsamling. OZ7SN bød velkom
men, hvorefter 3U valgtes til Dirigent. Af Forman
dens Beretning fremgik, at der i Sommerhalvaaret 
har været 20 Møder og Foredrag samt et Besøg paa 
„Telavox-Radio“. Formanden takkede Medlemmerne 
for udvist Interesse, Foredragsholderne for velvillig 
Assistance og rettede en særlig Tak til OZ2Q for den
nes store Interesse for E.D.R. ved Udgivelse af Lære
bogen samt hans Gennemgang af den med de køben
havnske Amatører. Ved Velvilje fra Generaldirekto
ratets Side er det lykkedes at starte et Morsekursus
i Post- og Telegrafvæsenets Lokaler under Ledelse af 
Hr. Overassistent K. Steensen. Fra den 6. Oktober ind
føres en Mødeprotokol, hvori de mødte Medlemmer 
indskriver deres Navne efter Call, hvorefter der fore
tages Lodtrækning om en Mødepræmie paa Kr. 1,50. 
Beretningen godkendtes eenstemmigt. Kassereren 
forelagde det reviderede Regnskab, som ligeledes god
kendtes. Ved Valg af Formand genvalgtes OZ7SN 
eenstemmigt, og derefter var der Valg af 3 Bestyrel
sesmedlemmer. Afgaaende var: OZ3AP, DR116, OZ5Z 
samt Suppleanten OZ4K. Valgt blev: DR573 (Ryde), 
DR116 og OZ5Z. Suppleant: OZ7DR. Under Eventuelt 
valgtes med den kommende Stiftelsesfest for Øje et 
Festudvalg bestaaende af OZ3U, DR573 og Hr. Jeppe
sen. Derefter drøftedes den forestaaende Generalfor
samling i E.D.R. 8O takkede paa Studiekredsens 
Vegne Afdelingen for Laan af Lokale og gav en Over
sigt over Kredsens Arbejde. Endvidere oplyste 8O, at 
DR573 velvilligst havde stillet et Lokale til Raadig
hed for Kredsens videre Arbejde. OZ7SN takkede 
sammen med Forsamlingen Ryde ved Haandklap, 
hvorefter Generalforsamlingen sluttedes.

Bestyrelsen har senere konstitueret sig saaledes: 
Formand OZ7SN, Næstformand DR373, Kasserer 
DR573, Sekretær OZ5Z, øvrige Bestyrelsesmedlem
mer OZ2Q og DR116.

Bemærk: Lodtrækningen om Mødepræmien finder 
Sted ved Mødernes Begyndelse Kl. 20,15 prc.

Program for den kommende Maaned:
20. Oktober: Teknisk Spørgetime specielt for Begyn

dere ved OZ2Q.
27. Oktober: Demonstration og Gennemgang af 

„Neutrofon“-Modtagere ved OZ7GL. 
Medlemmerne anmodes om at medtage Diagram
merne, der blev udleveret paa E.D.R.s General
forsamling.

3. November: LF-Forstærkere ved OZ2R.
10. November: Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q.

17. November: Demonstration og Bedømmelse af ind
leverede superregenerative Modtagere med paa
følgende Præmieuddeling!

Præmiekonkurrence.
For at fremme Interessen for Forsøg med superre

generative Modtagere samt undersøge Muligheden 
for disses Anvendelse til FM-Modtagning har E.D.R.s 
københavnske Afdeling udskrevet en Konkurrence 
om den bedste superregenerative Modtager. Der bli
ver udsat 3 Præmier. Endvidere har DR152, Knud E. 
Lægring, udsat en Præmie paa 10 Kr. til Indkøb af 
Radiomateriel fra en af „OZ“s Annoncører. Konkur
rencen er kun aaben for Medlemmer af den køben
havnske Afdeling. Vi haaber, at mange Medlemmer 
vil deltage i denne Konkurrence og henleder samtidig 
Opmærksomheden paa, at alle E.D.R.s Medlemmer 
indenfor Københavns Lokalportoomraade automatisk 
er Medlem af den københavnske Afdeling.

OZ5Z.
Kreds 3 

Lolland-Falster
Udflugten til Masnedsund og Vordingborg den 7. 

September havde samlet 12 Deltagere, hvoraf de tre 
var fra Sydsjælland, to fra Falster og syv fra Lol
land. Ved 15,30 Tiden spadserede vi over til S.E.A.S.’s 
Højspændingsværk, som blev forevist os af Elektriker 
Larsen. Herr Larsen gav os en ganske kort Forklaring 
paa de mange Maskiners og Apparaters Funktion, 
ligefra hvor man saa Kul og Tørv gaa ind i Værket 
paa Transportbaand til Luftledningerne, hvor Elektri
citeten forlader Højspændingsværket som trefaset 
Vekselstrøm paa 50000 Volt.

Hen paa Aftenen besøgte vi Juul & Jensen’s Radio
værksted, hvor vi saa store LF-Forstærkere, Katode- 
straalerør, dynamisk Mikrofon og mange andre Ting, 
som det var rart at have til en fb. Radiosender.

Sluttelig vil jeg gerne paa Kreds 3’s Vegne takke 
E.D.R.s Medlemmer i Masnedsund og Vordingborg 
for den fb. Dag, vi tilbragte sammen i Masnedsund. 
En særlig Tak til OZ-DR497 og hans Forældre for 
den store Gæstfrihed, hvormed de modtog os.

OZ8G.
Kreds 4 

Odense Afdelingen
Klublokaler: Nedergade 181 o. G. — Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og 
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 731. Tele

fon 5491.

Morsekursus og Gennemgang af Lærebogen er nu 
begyndt og finder næste Maaned Sted som følger: 

Tirsdag den 21. Okt., Mandag den 27. Okt., Tirsdag 
den 4. Novbr., Onsdag den 12. Novbr. Der begyndes 
præcis Kl. 20,00. Kun Adgang for Kursusdeltagerne.

Fredag den 17. Okt. Kl. 20,00: Maanedsmøde med 
Maaling af forskellige Modtageres Selektivitet og 
Følsomhed.
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Medlemmer, som ønsker deres Modtagere maalt, 
opfordres til at medtage disse.

NB. Lokalet er kun aabent ifølge Maanedens Pro
gram. OZ2KG.

Kreds 5 
Ribe Afdeling

Onsdag den 17. September var Ribeamatørerne 
trommet sammen til Møde hos OZ2PA for at tage Be
stemmelse om, hvad de lange Vinteraftener skal gaa 
med. Det besluttedes at danne en Afdeling under 
Landsforeningen. Som Afdelingsleder valgtes OZ2PA, 
Hans A. Danielsen. Endvidere bestemtes det at af
holde ugentlige Mødeaftener med Kursus i Morse, 
Radioteknik og Matematik tilrettelagt for Amatø
rerne. Alle var ivrige efter at tage fat, saa Forberedel
serne er i fuld Gang. OZ2PA.

Kreds 7 
Aarhus Afdeling

Klubokaler: Vestergade 232. Lokalet aabent hver Mandag Kl. 1930. Alle Henven
delser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy Kaiser, St.

Billes Torv 8, Aarhus.

Generalforsamling afholdes Mandag den 27. Ok
tober Kl. 20,00 i Lokalerne, Vestergade. Dagsorden 
ifølge Lovene. OZ3WK.

Randers Afdeling
Det sædvanlige Medlemsmøde afholdes Lørdag den 

25. ds. hos Konstruktør Tage Nielsen, Langgade 75, 
Randers. OZ-DR319.

Horsens Afdeling
Klublokale: Vestergade 5. Klubkontingentet er 1 Kr. pr. Maaned. Der afholdes 
ugentlige Mødeaftener, som fastsættes maanedsvis og bekendtgøres i „OZ“. Af

delingsformand: OZ7GB, G. Bertramsen, Fsederiksgade 10. — Telefon 1908 eller 
2096 kan benyttes. Udenbys Amatører altid velkomne.

Fredag den 3. Oktober afholdtes ordinær General
forsamling i Afdelingens Lokale. Der var mødt 17 
Medlemmer, hvilket maa siges at være fint, da Afde
lingen tæller ialt 25 Medlemmer. Af Formandens Be
retning fremgik, at Afdelingen havde haft en Frem
gang paa 7 nye Medlemmer. Et Medlem var fraflyttet 
Afdelingen. Da Kassererens Regnskab var blevet god
kendt, gik man over til Valg af Bestyrelse. Her blev 
OZ7GB genvalgt som Formand, og til den øvrige Be
styrelse valgtes OZ3FM, OZ4JJ og Medlem Nr. 1047. 
Til Revisor valgtes OZ-DR548. Under indkomne For
slag var der en livlig Diskussion, i hvilken næsten alle 
Medlemmer deltog. Der blev vedtaget et Par formelle 
Lovændringer, og efter en livlig Drøftelse af Vinter
arbejdet kunde Dirigenten, 1047, hæve Mødet og takke 
for god Ro og Orden. Efter Mødet var der arrangeret 
Underholdning, og denne var saa spændende, at det 
blev ud paa de smaa Timer, før Lokalet var tømt.

Angaaende Maanedens Mødedage henvises til Op
slag i Lokalet. OZ7GB.

Kreds 8
Kredslederen ønsker herigennem ganske kort at 

takkede Medlemmerne ude i Kredsen for den Tilslut
ning, der i Aar blev udvist med Hensyn til Returne
ringen af Fuldmagter. Ca. 66 % af Medlemmerne 
havde indsendt Fuldmagterne, og Kredsen naaede 
hermed i Aar op paa 3 Gange saa mange Stemmer 
som ved Generalforsamlingen i Fjor i Odense.

Det store Tal giver Udtryk for, at Kredsen stod enig 
bag de Forslag, der var indsendt til Generalforsam
lingen, og om hvis Skæbne, der berettes andetsteds 
i Bladet. Kredslederen udtaler Haabet om, at den 
samme Interesse for vort Arbejde maa overføres paa 
Vinterens Arrangementer rundt omkring i Kredsens 
Afdelinger. Velmødt og god Arbejdslyst.

OZ2NU.

Aalborg og Omegns Afdeling
Klublokale: Valdemarsgade 101, o. G. — Der er fri Adgang for alle Medlemmer 

af E. D. R. Mødeaftener i Henhold til Maanedsprogram i „OZ“. Alle Henvendel
ser vedrørende Afdelingens Arbejde rettes til Formanden OZ-DR575, Thorkild Jen

sen, Vonsyldsgade 41. Vejgaard.

Arbejdet har været udført i den forløbne Maaned 
med stadig god Tilslutning fra Medlemmernes Side. 
Lærebogen er i gode Hænder hos 8AZ, der paa en 
populær Maade forstaar at definere dens Formler og 
Læresætninger. Morsekursuset er stadig under Le
delse af OZ2NU, der yderligere i den kommende Tid 
tager .endnu en Aften i Brug til Kursus for Nybegyn
dere.

Udover disse normale Mødeaftener har Ing. Røn- 
now haft endnu 2 Aftener med Gennemgang af 
„Regnestokkens Brug“. OZ2NU har endvidere holdt 
Foredrag over Emnet: „Frekvensmaalere“, i Tilknyt
ning til hvilket der en af de kommende Aftener vil 
blive arrangeret Byggeaften.

Den kommende Maaneds Program.
20. Oktober: Lærebogen.
22. Oktober: Morsekursus for Begyndere.
23. Oktober: Morsekursus for Viderekomne.
27. Oktober: Lærebogen.
29. Oktober: Morsekursus for Begyndere.
30. Oktober: Morsekursus for Viderekomne.
31. Oktober: Ing. Rønnow: „Regnestokken og dens

Brug.
2. November Kl. 14: Samling ved Budolfi Kirke: Be

søg paa offentlig Institution.

Derefter afholdes ordinær halvaarlig Generalfor
samling i Afdelingslokalet, Valdemarsgade 10, med 
følgende Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Formandens Beretning.
3. Kredslederens Beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne Forslag.
6. Valg.
7. Fremtidig Virksomhed.

Efter Mødet fælles Kaffebord og kammeratlig Sam
menkomst. Udenbys Kammerater kan spise deres 
medbragte Aftensmad i Lokalet. Forslag til General
forsamlingen sendes til Formanden senest 8 Dage før 
Mødet.

Mandag den 3. November: Lærebogen.
5. November: Morsekursus for Begyndere.
6. November: Morsekursus for Viderekomne.
7. November: Fotoaften. Foredrag og Demonstration

af Herr Fotohandler Gerlach, Aalborg.
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10. November: Lærebogen.
12. November: Morsekursus for Begyndere.
13. November: Morsekursus for Viderekomne.
15. November: Klubaften med kammeratligt Samvær.

Samtidig Vinterens første Brevaften. Medlemmer
ude i Kredsen og fra hele Landet anmodes om at
sende Brev til Afdelingen. Se Adressen i Afde-
lingsrubrikken. — Alle Breve besvares.

17. November: Lærebogen.
OZ-DR384.

Nordvestjydsk Afdeling
Nu, da Sommerferien er forbi, paabegyndes Arbej

det igen indenfor E.D.R.s Nordvestjysk Afdeling. Det 
ugentlige Møde afholdes som sædvanlig hos Afdelin
gens Formand, Viggo Christensen, Storegade 3, Thi
sted, første Gang Torsdag den 16. Oktober Kl. 20,15 
og derefter hver paafølgende Torsdag. Mødeaftenerne 
vil omfatte Morsekursus, Gennemgang af E.D.R.s 
Lærebog og desuden Undervisning i Regnestokkens 
Brug.

Den ordinære halvaarlige Generalforsamling afhol
des Søndag den 26. Okt. Kl. 14,15 paa Hotel,, ROYAL“, 
Thisted, med følgende Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Formandens Beretning.
3. Kredslederens Beretning.
4. Kassereren aflægger Regnskab.
5. Indkomne Forslag.
6. Valg.
7. Fremtidig Virksomhed.

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsam
lingen, maa være Formanden i Hænde senest 8 Dage 
før.

Da Kredslederen har vigtige Meddelelser angaaende 
den fremtidige Kredsinddeling, anmodes alle Med
lemmer i Thy om at give Møde til denne Generalfor
samling, da en Omordning af Kredsinddelingen væ
sentligst vil komme til at berøre Nordvestjylland.

Viborg og Omegns 
Afdeling

I Løbet af September Maaned har de ugentlige Mø
der været gennemført som planlagt, og har omfattet 
Lærebogen og Morsekursus. Af Hensyn til Aften
skolen vil de kommende Møder blive afholdt fra Kl. 
20—22 i Stedet for som nu fra Kl. 19,00 til 21,30. De 
afholdes som tidligere hos Nr. 1817 paa K.F.U.M.

Søndag den 19. Oktober Kl. 13,00 afholdes ordinær 
Generalforsamling hos DR560, Set. Mogensgade 452, 
Viborg, med følgende Dagsorden:

1. Valg af Dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af Kasserer.
5. Forslag til Vinterens Arbejde.
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet paa Mødet, sendes 
omgaaende til DR560.

Kredslederen kommer tilstede paa Generalforsam
lingen og aflægger Beretning fra Kredsens Arbejde. 
Alle Medlemmer af E.D.R., der er bosiddende i Vi

borg Amt anmodes om at give Møde til denne Gene
ralforsamling, da Kredslederen har vigtige Spørgs
maal til Behandling. OZ-DR560.

Vendsyssel Afdeling
Klublokale: Dyrlæge Rud. Hansen, Søndervangsvej, Hjørring. Afdelingskontingent 

Kr. 0,50 pr. Maaned, kan indbetales paa Klubaftenerne. Klubaften afholdes hver 
Tirsdag Kl. 20. Alle Henvendelser vedr. Afdelingen rettes til Formanden: DR-391 

Chr. A. Jensen, Tolne, Tlf. 27.

Paa Klubmøderne har der i den forløbne Maaned 
været afholdt Foredrag om Radiorøret, Matematik- 

'undervisning og Morsekursus. I Begyndelsen af Maa- 
neden var Møderne ganske vist ikke godt besøgt, men 
det er der siden raadet Bod paa. Dog er der endnu 
Medlemmer i Afdelingsomraadet, som vi aldrig ser 
paa Møderne.

Søndag den 9. November Kl. 14,15 afholdes der 
Generalforsamling i Klublokalet. Hertil bør alle Med
lemmer i egen Interesse give Møde. Dagsordenen er 

den samme som anført under Nordvestjydsk Afdeling.
Programmet for Klubaftenerne fremgaar af Opslag 

i Klublokalet. OZ-DR587.
Kreds 6 

Ronne Afdeling
Afdelingen afholder Generalforsamling Søndag den 

19. Oktober Kl. 15,00 i Villa „Nova“. Dagsorden ifølge 
Lovene.

Afdelingen har afsluttet de ugentlige Aftenture, 
som hele Sommeren har haft god Tilslutning, og har 
paabegyndt Morsekursus, som afholdes hver Fredag 
paa Amtsbiblioteket med Telegrafist Mikkelsen (old 
ED7HM) som Lærer. Der er en Time for Nybegyn
dere med 8 Deltagere og en halv Time for Videre- 
kommende med 5 Deltagere.

OZ-DR357.

QRA RUBRIKKEN
Nye Medlemmer

1888 - Vermund Jørgensen, Teglværksvej, Sindal. (Kreds 8).
1889 - Karl Gustav Nielsen, Brinch-Seidelinsgade, Hjørring.

(Kreds 8).
1890 - Jens Christian Munk Madsen, Kastelvej 18, Aalborg.

(Kreds 8).
1891 - Povl Andreasen, Klareboderne 12, København K.

(Kreds 1).
1892 - Børge Larsen, Carit Etlarsgade 2, Vejgaard, Aalborg.

(Kreds 8).
1893 - Søren Christian Kirkegaard, Finsensvej 46 B4, th.,

København F. (Kreds 1).
1894 - Herman Berthelsen, Vejringe, Stubbekøb. (Kreds 3).
1895 - Henning Strandvad, Lønstrupv. 1, Vanløse. (Kreds 1).
1896 - P. Andersen, Rindom, Ringkøbing. (Kreds 6).
1897 - K. Blædel Hansen, Akkerupvej, Haarby F. (Kreds 4).
1898 - Hans Holm, c/o Malermester Svejgaard, Aastrup,

Raarup. (Kreds 7).
1899 - Arman Kirgax Mikkelsen, Carolinelundsvej 7 B.

Horsens. (Kreds 7).
1900 - Erik Jensen, Ryesgade 442, Aalborg. (Kreds 8).
1901 - Jørgen Sørensen, Guderup, Als. (Kreds 5).
1902 - Chr. Oxenbøll Lund, Upsalagade 242, København 0.

(Kreds 1).
1903 - Alfred Kier, Saxogade 102, København V. (Kreds 1).
1904 - Ole Gerhard Jensen, Nørregade 73, Køge. (Kreds 2).
1905 - Bent Biilow Gerke, Égøjevej 13, Køge. (Kreds 2).
1906 - Verner Larsen. Smedegade 94, Horsens. (Kreds 7).
1907 - Carl Hansen, Lund, Østjylland. (Kreds 7).
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Atter Medlem
557 - Ditlev Clausen, Vennemindevej 213 tv., København Ø.

(Kreds 1).
658 - Hugo Mortensen, Københavns Radiofonistation, Glo

strup. (Kreds 1). 
1292 - Willy Schwartz, Strandgade 6, Vejle. (Kreds 7).
1444 - Jes Sørensen Lindegaarden Ribe. (Kreds 6).

1459 - Leif V. Jessen (OZ5KJ), Fuglebakkevej 63, Køben
havn F. (Kreds 1).

1735 - Karl Dahl, Kollemorten. (Kreds 7).

Nye Adresser
1173 - Arne Sindal Sørensen, Hans Brogesgade 332, Aarhus.

(Kreds 7/7).
1185 - Johs. Petersen (OZ7RU), Egernvej 69, København F.

(Kreds 171).
1284 - Børge Christensen, Helenevej 232, Odense. (Kreds 4/4). 
1388 - Anker Jensen, Statsungdomslejren Raabjerg, Aalbæk.

(Kreds 3/8).
1469 - Peter Hansen, Etonvej 7, København S. (Kreds 3/1).

1703 - Ib Kr. Randers, Frederiksborggade 204, tv., Køben
havn N. (Kreds 4/1).

1865 - Ove K'uhnell Rasmussen, Hotel Ringkøbing, Ringkø
bing. (Kreds 6/6).

Indregistrerede Modtagerstationer
OZ-DR592 A. Lauritzen, Skaade Brugsforening, Højbjerg. 
OZ-DR593 Henning Eg Hansen, Højemarksvej 14, Odense. 
OZ-DR594 A. Svejgaard, Aastrup pr. Raarup.
OZ-DR595 Carl Chr. Klinge, Graasten.
OZ-DR596 Henry Hansen, Gylling.
OZ-DR597 A. Nielsen, Nedergade 4, Odense.
OZ-DR598 Poul T. Christensen, Grøndals Parkvej 52, Kbh. 
OZ-DR599 Kai Larsen, Moltkesvej 21, Aalborg.
OZ-DR600 Arman Kirgax Mikkelsen, Carolinelundsvej 7 B,

Horsens.
OZ-DR601 Svend Beck Jensen, Fiskergade, Ribe.
OZ-DR602 Carl Gustav Bülow, Tangevej, Ribe.
OZ-DR603 Jes Sørensen, Lindegaarden, Ribe.
OZ-DR604 Niels Ullits Hansen, Vulkan Radio, Gydergade,

Ribe.
OZ-DR605 Jean Wind Frederiksen, Korsbrødreg. 359, Ribe.

Regulerbar Modkobling
I „OZ“ for Oktober 1940 beskrev vi en Forstærker, 

og vi omtalte da en regulerbar Modkobling. Denne 
vakte stor Interesse, og en Del Læsere har spurgt os, 
om denne ikke kunde anvendes paa Modtagere eller

HITTEGODS
Ved Generalforsamlingen paa Søpavillonen er der 

efterladt et Par Piber, som ved Henvendelse til OZ3V, 
Kaj Nielsen, Ulrik Birchsalle 17, København S., kan 
generhverves paany.

Forstærkere med enkelt Udgangsrør. Det kan den 
med stort Held, og vi viser her Metoden. Over Ud- 
gangstransformatoren ligger en fast Modstand og Po
tentiometeret i Serie. Fra Forbindelsespunktet fører 
vi en Blok til Gitteret. Er Potentiometeret lukket, faar 
vi ingen Modkobling, idet Blokken faktisk ligger fra 
Gitter til Nul, men indskyder vi Modstand, faar vi en 
Del Lavfrekvensenergi ført tilbage til Gitteret. Hvor 
meget afhænger af Forholdet imellem den faste Mod
stand og Modstanden i Potentiometeret. Her er prøvet 
forskellige, og Størrelser lige fra 50 kOhm til 1 Meg
ohm er anvendelige. Metoden her er en ganske for
trinlig Tonekontrol, langt bedre end den meget almin
delige med en stor Blokkondensator og en variabel 
Modstand i Serie tværs over Højttaleren.

OZ7EU.

FM-Testens Variglied
OZ4H beder os meddele, at FM-Testen varer fra 

den Dato, Udsendelserne begynder, og 2 Maaneder 
frem.

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

Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124 1. Køben
havn V. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sen
des hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Hans Brogesgade 333, Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof, 
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og 
Klichéer bestilles den 1. i Maaneden.

Sekretær: Paul Størner, Carl Withsvej 121, Odense. Tlf. om Dagen 
(Kl. 8—17): Odense 210 (Radioafdelingen). Hertil sendes al 
Korrespondance vedr. Foreningsforhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Maribo. 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 E. Lægring, Vesterbrogade 124 V København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. Kbh. S. Tlf. Amager 3039. 

Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud
Ekspedition: Reklametrijkkeriet (P. Busch), Aarhus. Klager vedrø

rende Tilsendelsen af »OZ« rettes til Postvæsenet, og hvis det 
ikke hjælper da til Kassereren.

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