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vendelse til E.D.R., Postbox 79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Det er ikke vor Hensigt at fortælle vore Læsere 
dette, for det kan vi naturligvis ikke, men naar vi 
alligevel stiller Spørgsmaalet, kommer det af, at vi 
Mennesker nu engang er saadan, at vi ved Skellet 
mellem det gamle og nye Aar gør op. Der laves paa 
en Maade Status, idet man kan sætte de mange gode 
og fromme Ønsker op som Aktiver, selvom de i man
ge Tilfælde maa betragtes som tvivlsomme, og alt det, 
som man ikke naaede eller udførte forkert, kan be
tragtes som Passiver. Ønsker og Løfter er billige Ak
tiver, men vi vil haabe, at det Ønske om Fred og ro
lige Forhold, som Millioner af Mennesker har haft 
paa Læberne, maa blive vort mest værdifulde Aktiv 
i det nye Aar.

Uvished og Haab er det, som alle Mennesker har 
taget med sig ind i 1941, men vi vil se lidt paa Ama
tørernes Stilling til det nye Aar, og vi skal ikke med 
Vold og Magt se sort paa det hele. Det største Nyt- 
aarsønske for Amatørerne, hvilket blandt andet frem- 
gaar af hvert eneste Brev i vor store Nytaarskorre- 
spondance, er, at Sendetilladelsen snarest maa kom
me. Amatørens „Drøm“ om Politibetjenten, der kom
mer med Senderen, findes gengivet inde i Bladet. 
Der er jo nu efterhaanden saa mange Lande i Europa, 
hvor Amatørerne sender, at OZ-Amatørerne finder 
det rimeligt at ophæve Forbudet herhjemme. Spørgs
maalet har ikke paa noget Tidspunkt været glemt af 
E. D. R.s Ledelse, og det maa haabes, at de rette Myn
digheder ved Syn for Sagen snarest vil træffe en ret
færdig Afgørelse.

Uanset hvordan en saadan Afgørelse vil falde ud,

saa kan Amatørerne sikkert regne med Rævejagter i 
Aarets Løb. I hvert Fald er det jo muligt at arrangere 
saadanne paa samme Maade som den, der afholdtes i 
September sidste Aar, naar blot Velviljen er til Stede, 
men den har vi efterhaanden truffet saa ofte, at vi 
betragter den som permanent. Der er heller ingen 
Tvivl om, at der i Aarets Løb vil blive udført et Dyg- 
tiggørelsesarbejde af Amatørerne som ingensinde tid
ligere, men OZ-Amatørerne maa ogsaa sætte sig det 
Maal, at vi alle vil høre med til Eliten, saa ethvert 
andet Land maa betragte det som noget særligt at 
have haft Forbindelse med OZ-Amatører. Der vil og
saa komme en sund Tilgang til E. D. R. Om den bliver 
stor eller lille, afhænger af mange Forhold, men naar 
blot den er det, som vi lige nævnte, nemlig sund, da 
er den velkommen.

Med dette Numer af „OZ“ gaar Bladet ind i sit tret
tende Aar. For mange Amatører vil den Tid, der er 
gaaet, siden det første Numer saa Dagens Lys, ikke 
forekomme lang. Der har jo været mange Begiven
heder, og naar disse følger Slag i Slag, vil Tiden altid 
gaa hurtigt. Tretten Aar er imidlertid for et Tids
skrift som „OZ“ en pæn Alder, selvom det kan blive 
mange Gange denne Alder. Bladet er ikke mere et 
„Barn“, men har i den forløbne Aarrække forvandlet 
sig til et virkeligt Tidsskrift, som alle Amatører er 
stolte af. Det kommende Aar vil ogsaa bringe Frem
gang for „OZ“, naar alle vore flinke Medarbejdere 
gør deres Yderste herfor, og der er forhaabentlig in
gen af dem, der er overtroiske med Hensyn til Tal!

A. S.
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PAUL STØRNER, OZ7EU

Amatørens Valg af Modtager i Dag er ret vanske
ligt, og for Nybegynderen er det næsten et Problem. 
Det er afhængigt af mange Ting, og i Dag vel først 
og fremmest af det for Tiden herskende Sendeforbud. 
For et halvt Aar siden havde Amatørbaandene prak
tisk talt ingen Interesse. Da var det Radiofonistatio
nerne, der optog Interessen, men i den senere Tid har 
der vist sig lidt mere Interesse for Amatørbaandene 
igen, og den tilsvarende Interesse for Radiofonien er 
dalet, i hvert Fald indenfor Amatørernes Rækker, saa 
skal vi i Dag lave en Amatørmodtager, vil den for 
manges Vedkommende blive en ren Baandmodtager, 
eller dog kun med et lille Sidespring til den anden 
Side.

Saa er der de rent lokale Forhold, man med Hen
blik paa en forhaabentlig snarlig Ophævelse af Sen
deforbudet skal tage i Betragtning. Bor man et Sted 
med mange Amatører i Nærheden, maa Valget vel 
nok falde paa Superen, i Særdeleshed dersom man vil 
arbejde med Fone. Ellers maa man lave sin Retmod
tager med flere Trin HF-Forstærkning, og saa er den 
ikke altid lige let at faa til at gaa og bliver ogsaa 
mere kompliceret end Superen. Men bor man paa 
Landet, eller man blot har en nogenlunde Afstand til 
de nærmeste Amatører, saa kan man klare sig med 
simplere Modtagere, O-V-l, eller, naar vi skal være 
særlig fornemme, med 1-V-l.

En saadan Modtager kan i en øvet Amatørs Haand 
præstere det rent utrolige, og den er let at bygge og 
faa til at gaa, ogsaa for Nybegynderen. Endelig er 
der til syvende og sidst ogsaa det økonomiske Spørgs- 
maal, og her er Superen den dyreste, idet vi her skal 
bruge forskellige Specialkomponenter. Til 1-V-l 
Modtagere har vi mange Gange Lejlighed til at er
hverve Delene til en billigere Pris.

Saa maa vi heller ikke glemme, at en saadan Mod
tager ogsaa har Fordele fremfor Superen. Der er ikke 
saa meget „Sus“ deri, ingen generende Spejlfrekvens, 
som ikke undgaas paa Superen, hvis man da ikke lige 
laver den med et eller flere Trin HF-Forstærkning. 
Vi skal i det følgende bringe Beskrivelsen af en saa
dan 1-V-l, som vi har haft megen Fornøjelse af. Ser 
vi paa Diagrammet, er der i og for sig ikke noget nyt

eller epokegørende; det eneste nye, vi har, som vi 
ellers ikke har bragt i tidligere beskrevne Modtagere 
af 1-V-l Typen, er, at vi her har fast indbyggede 
Spoler.

Der er 3 Omraader, eller Baand om man vil, 3,5 
MHz med Amatørbaandet spredt over hele Skalaen, 
7 MHz, ligeledes baandspredt, og endelig det højeste 
Frekvensomraade, der dækker fra ca. 16 MHz til ca. 
14 MHz. Vi har ladet det dække saa stort et Omraade 
paa Grund af, at der for Tiden ikke er saa meget at 
høre af Amatører paa 20 m, og saa har vi 19 m Ra
diofonien med til vor Raadighed. Baandspredningen 
er udført paa den Maade, at Afstemningskondensato- 
rerne kun ligger over en Del af Spolerne.

Spolerne er for det højeste Frekvensomraades Ved
kommende viklet paa Trolitulrør med Riller, 20 mm 
i Diameter, og de faas i Handelen. Til 3,5 og 7 MHz 
har vi brugt Siemens 4-kamrede Trolitulforme til 8,5 
mm Kerner. Over hver Afstemningsspole er der an
bragt en Trimmer paa 40 pF. 20 m Spolerne vikles af 
1 mm Kobbertraad og hænger direkte i Ledningerne. 
Trimmerne hertil er anbragt paa den Skærm, der

1-V-l
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findes mellem Omskifterens to Sektioner. De andre 
Spoler er anbragt Parvis paa to smaa Stykker Perti
nax, hvorpaa ogsaa Trimmerne er fastgjort paa smaa 
Loddeøjne.

I Detektorkredsen lægger vi Mærke til, at der ikke 
er nogen speciel Tilbagekoblingsspole, da vi kobler 
tilbage direkte til Pladen paa HF-Røret. Det gaar 
udmærket. Det blev lavet for eventuelt at kunne

bruge i Handelen forhaandenværende Spolesystemer 
samt for at forenkle Omskifteren. Skulde vi nemlig 
have en særlig Tilbagekoblingsspole, vilde det være 
nødvendigt med et Dæk mere paa Omskifteren. Vi 
kunde ogsaa have lavet Elektronkobling, men det kan 
undertiden være rart at kunne regulere Tilbagekob
lingsgraden for sig, da man saa bedre kan arbejde 
med Skærmgitterreguleringen omkring det Punkt, 
hvor Røret baade giver størst Forstærkning og gaar 
blødest i Sving. Styrkereguleringen foregaar i Kato
den paa HF-Røret, der er af Ekspo-Typen. For at faa

en god Regulering her, har vi fra -+- Anodespænding 
til Katode lagt en Modstand, saa vi aldrig kommer un
der en vis Strøm i Katodemodstandene.

Modtageren er opbygget paa et Metalchassis af Di
mensionerne 22X16X8 cm. Baade over og under 
Chassiset er der effektivt skærmet mellem HF-Rørets 
Gitter- og Pladekreds. Dette er af stor Vigtighed, 
saafremt man vil have det mest mulige ud af Mod
tageren. Det viste sig ikke at være nødvendigt med 
en HF-Drossel i Pladen paa Detektorrøret. Den an
vendte Modstandskobling spærrede effektivt nok, men 
skal Modtageren indrettes til højere Frekvenser, kan 
det blive nødvendigt med en saadan. I Pladen paa 
Udgangsrøret er anbragt Udgangstransformatoren 
med Vikling for Svingspolen paa dynamisk Højttaler, 
og Hovedtelefonen kan gennem en. Blok tilsluttes til 
Anode og til Minus.

Strømforsyningen til Modtageren tages fra en for
haandenværende Eliminator, saa denne er ikke med-

E 1 200 k-Ohm. ]/2 Watt
R 2 200 Ohm. ½ Watt
R 3 25 k-Ohms Potentiometer
R 4 100 k-Ohm. ½ Watt
R 5 1 M-Ohm. ½Watt
R 6 100 k-Ohm. ½Watt
R 7 50 k-Ohm.½Watt
R 8 200 k-Ohm. ½ Watt
R 9 500 k-Ohms Potentiometer
R 10 100 k-Ohm. ½ Watt
R 11 500 k-Ohm. ½ Watt

R 12 150 Ohm. 1 Watt
R 13 4 k-Ohm. 1 Watt
R 14 2X25 Ohm. 4 Watt

C 1 100 pF Glimmer
C 2 0,1 MF
C 3 0,1 MF
c 4 1 MF 2000 Volt
c 5 1 MF 500 Volt
c 6 100 pF Koblingskond.
c 7 100 pF Glimmer
c 8 10000 pF
c 9 0,5 MF 500 Volt
c 10 10000 pF 2000 Volt
c 11 0,1 MF 2000 Volt
c 12 50 MF/12 Volt. Elektrolyt
c 13 0,1 MF 2000 Volt
Tr. Trimmere. 40 pF
CA. Afstemningskond. 2X60 pF
TR. Udgangstransformator. 7000 Ω
Rør: EF9, EF6, EL3

Philips eller Tungsram
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MATH. PAULSEN, OZ7MP. EETANKER-
Fra Tid til anden hører man Amatører beklage sig 

over, at de „bor paa Jævnstrøm“. Det er der jo heller 
ikke noget at sige til, da denne Strømart nu en Gang 
ikke byder paa saa mange Anvendelsesmuligheder 
som Vekselstrømmen. Dette gælder særlig, naar man 
gerne vil op paa højere Spændinger end de normale 
220 Volt. Jævnstrømmen har dog ogsaa sine Fordele; 
den kan anvendes direkte til Anode- og Glødestrøms
forsyning uden forudgaaende Transformering og Ens
retning og gør saaledes Anlæget billigere. Filtrerin
gen er ofte lettere, og saa er den jo heller ikke saa 
farlig at arbejde med.

Dette er saare godt for den begyndende Amatør, 
men som Regel varer det ikke længe, inden Behovet 
for Vekselstrømmen melder sig. Og hvad gør man 
saa? Ja, i ganske faa Undtagelsestilfælde kan det lade 
sig gøre at faa Vekselstrøm installeret, saa er Sagen 
klaret, men det er kun saadanne Steder, hvor Forhol
dene og Beliggenhed stiller sig gunstigt. Man kan jo 
ogsaa flytte, men det kan der være andre Ting til 
Hindring for, og saa giver man sig til at spekulere paa

Omformere, men kommer ofte til det Resultat, at det 
bliver for omstændeligt og for kostbart.

Lad os derfor prøve at se paa Forholdene, hvilke 
Slags Omformere der kan komme i Betragtning. Der 
bliver i Praksis som oftest kun Tale om de to Typer:

1. Eetankeromformeren.
2. Motor-Generatoren.

Heraf er førstnævnte absolut den simpleste og bil
ligste, og det bliver derfor hovedsagelig denne, der 
skal omtales her. Men da den samtidig lider af visse 
Skavanker, kan det være interessant at se lidt paa 
dens Teori først. Eetankeromformeren er en Kombi
nation mellem en Synkronmotor og en Shuntgene
rator, eller omvendt en Shuntmotor og en Synkronge
nerator, alt eftersom der skal omformes Vekselstrøm 
til Jævnstrøm eller omvendt. Førstnævnte Anvendelse 
skal vi ikke komme nærmere ind paa her, selvom det

tegnet paa Diagrammet. Det vil jo f. Eks. ogsaa være 
let for Amatøren at ændre Konstruktionen til Jævn
strøms- eller Universaldrift, om ønskes. Spændinger
ne tilføres gennem et firslaaet Kabel ind i en alm. 
firpolet Lampesokkel, anbragt bagi Chassiset. Her er 
ogsaa anbragt Bøsninger for Ant./Jord samt Højt
taler/Hovedtelefon.

Til Slut skal anføres Spoledata. Til 20 m er der paa

L1 og L3 5 Vindinger, og paa L2 og L4 12 Vindinger. 
Udtaget til Afstemningen er taget 4 Vindinger fra 
Minusenden. Traaden er 1 mm Kobber. Til 40 m er 
L1 og L3 paa 6 Vindinger, og L2 og L4 paa 20 Vin
dinger. Udtaget er 5 Vindinger oppe. Traad 20X0,05 
Litze. Til 80 m er Viklingstallene henholdsvis 10 og 
40, og Udtaget 15 Vindinger oppe. Traaden ligeledes 
Litze.
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er ved denne, at Eetankeromformeren har vundet sin 
største Udbredelse.

Den almindelige Shuntmotor bestaar som bekendt 
af to eller flere faststaaende Magneter og et roterende 
Anker, som tilføres Strøm gennem Børster og Kom
mutator (Strømvender). Den er vist skematisk paa 
Fig. 1. Her bliver Strømfordelingen og Omdrejnings
retningen, som Pilene viser.

En Synkrongenerator er vist skematisk paa Fig. 2. 
Anker og Magneter kan være lavet paa samme Maade 
som ved Jævnstrømsmaskinen, men Kommutator fin
des ikke. Derimod er to diametralt modsatte Vindin
ger paa Ankeret ført ud til to Slæberinge. Drejes nu 
Ankeret rundt i Pilens Retning, vil der i Vindingerne 
induceres Strømme, som Pilene viser. Heraf følger 
igen, at en af Slæberingene vil være positiv under en 
halv Omdrejning og negativ under den følgende halve 
Omdrejning, d. v. s. der kan aftages Vekselstrøm ved 
Hjælp af et Par Børster. At det i Praksis som Regel 
er Ankeret, der staar stille, og Magneterne, der kører 
rundt med Slæberinge, forandrer ikke Sagens Princip. 
Maskinen kaldes en Synkrongenerator, fordi dens af
givne Frekvens f er fuldstændig afhængig af Omdrej
ningstallet n (ved et givet Polpartal p) og bestemt ved 
Ligningen:

Har man f. Eks. en topolet Maskine, hvis Anker 
drejes rundt med 3000 Omdr. pr. Minut, bliver Fre
kvensen:

Lader vi Shuntmotoren trække Generatoren, har vi 
altsaa en Omformer: Motor-Generatoren. Det ses, at 
denne maa bestaa af 2 hinanden uafhængige Maski
ner, som kan anvendes hver for sig, altsaa en for
holdsvis dyr Opstilling. Mon der ikke kan spares 
nogle af alle de Dele, der her er dobbelt? Jo, det kan 
der. Hvorfor ikke forbinde de modsatte Udtag med 
tilhørende Slæberinge og Børster direkte til Jævn
strømsankerets Vindinger? Dette er netop Eetanker
omformerens Princip. Besparelserne ved denne Æn
dring er umiddelbart indlysende, men lad os nu se, 
hvad der sker med Maskinens elektriske Forhold 
(Fig. 3).

Naar en Leder roterer i et magnetisk Felt, induce
res der i denne en elektromotorisk Kraft, hvis Stør
relse blandt andet afhænger af Feltets Styrke og Le
derens Hastighed. Denne E. M. K. frembringer ved 
Generatoren den afgivne Strøm, naar Maskinen be
lastes. Ved Motoren er den modsat rettet Klem
spændingen og modvirker dér den optagne Strøm. 
Ved Eetankeromformeren kommer disse Forhold nu 
til at virke saaledes sammen, at den paatrykte Jævn
spænding Ej og den afgivne Vekselspænding Ev staar 
i et ganske bestemt Forhold til hinanden. Ved 1-fase 
Omformeren er Ej lig Vekselspændingens maksimale 
Værdi, eller

Er den benyttede Jævnspænding 220 Volt, bliver 
den afgivne Vekselspænding altsaa 220 : sqr(2) = 156 
Volt. Denne Spænding er som Regel ikke særlig an
vendelig, men maa omtransformeres, hvis man da

i
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ikke lige netop faar viklet sine Nettransformatorer 
til denne Spænding. Til en Eetankeromformer hører 
derfor næsten altid en Transformator.

Betragter vi igen den almindelige Shuntmotor, saa 
er det almindelig kendt, at dennes Hastighed kan va
rieres ved at variere Magnetiseringsstrømmen og 
dermed det elektriske Felt. Dette kan f. Eks. gøres 
ved Hjælp af en variabel Modstand i Serie med Mag
neternes Vindinger. Forhøjes Modstanden her, vil 
Feltet svækkes. Herved vil ogsaa E. M. K. i Ankeret 
svækkes (se ovenfor). Nu er imidlertid E. M. K. i en 
Motor bestemt ved Ligningen U = E + Ia * Ra 
hvor U er Klemspændingen, E er E. M. K. og Ia * Ra 
Spændingsfaldet i Ankeret. U og Ia * Ra kan nor
malt anses for at være konstante. E maa da ogsaa 
være det. Bliver E nu gjort mindre ved Feltsvæk
kelse, maa den bringes op paa den konstante Værdi 
igen, og dette gør Maskinen selv ved at stige i Om
drejninger, altsaa lade Ankerets Vindinger skære 
hurtigere igennem Feltet, Ved for stærk Feltsvæk
kelse kan man paa denne Maade foraarsage. at Ma
skinen kommer til at gaa langt hurtigere end tillade
ligt, ligesom Ia vil søge at stige stærkt, og Sikrin
gerne vil eventuelt gaa.

Omvendt ved Forstærkning af Feltet. Herved brin
ges Motorens Omdrejninger ned. Mætningen af Mag
neterne sætter dog her en vis Grænse.

Men hvad har nu alt dette med Eetankeromforme
ren at gøre? Vi maa nu igen huske paa. at Eetanker
omformeren er en Kombination af en Shuntmotor og 
en Synkrongenerator. Sidstnævnte har nemlig en 
mærkelig Egenskab, naar den belastes induktivt, 
d. v. s. naar der aftages Strøm gennem en induktiv 
Modstand, da maa Generatoren magnetiseres kraf
tigere for at holde Klemspændingen. Det omvendte 
gælder ved kapacitiv Belastning. Disse Forhold skyl
des den saakaldte „Ankerreaktion“, som ved induktiv 
Belastning modvirker Magnetfeltet, ved kapacitiv Be
lastning forstærker dette.

Vi tænker os derfor Eetankeromformeren startet —

dette sker ved Hjælp af Igangsætteren paa Fig. 4 — 
og arbejdende paa en ohmsk Modstand (cos φ = 1), 
Omskifteren paa I, Frekvens 50. Der skiftes derefter 
over paa II: induktiv Belastning (cos φ under 1). Der 
vil da ske følgende: Magnetfeltet modvirkes — 
eller svækkes om man vil —, men da vi jo her har 
fælles Magnetsystem, vil det sige, at Shuntmotorens 
Felt ogsaa bliver svækket, og dette bevirker som 
ovenfor vist en Forøgelse af Maskinens Omdrejnin
ger. Men da Synkrongeneratorens Periodetal (Fre
kvens) er nøje afhængig af Omdrejningstallet, faar vi 
altsaa en Frekvens stilling, som er afhængig af den 
induktive Belastnings Størrelse. Det samme gælder 
igen — men omvendt —, hvis Omskifteren sættes 
paa III, altsaa kapacitiv Belastning. Ønsker man der
for at holde Frekvensen konstant, er den variable 
Modstand R nødvendig, idet man med denne kan 
modvirke Feltets Variationer.

Nu vil man maaske indvende, at disse Frekvens
variationer maa være til væsentlig Géne under Eet
ankeromformerens Brug til Forstærkere, Sendere og 
lignende. Hertil maa dog bemærkes, at dette ikke er 
Tilfældet, idet man jo her har at gøre med forholdsvis 
smaa eller ret konstante induktive Belastninger, som 
let kan efterreguleres. 50 Perioder pr. Sekund vil jo 
som før nævnt ved en to-polet Maskine være ensbety
dende med 3000 Omdr. pr. Minut.

Er der derimod Tale om et større Anlæg med 
stærkt intermitterende Belastning, vil Motor-Genera
toren som Regel være at foretrække, til Trods for 
dennes mindre Virkningsgrad og større Pris.

Til Orientering og Sammenligning for Læserne skal 
lige til Slut nævnes et Par Priser iflg. Tilbud fra et 
af vore større Firmaer indenfor Branchen. Priserne 
er pr. 7. Novbr. 1940.

1 Stk. Eetankeromformer 0,5 kVA 220V = /220V m 
complet Kr. 285,00.

1 Stk. Motor-Gen. 0,5 kVA 220V = /220V m complet 
Kr. 495,00.
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RADIOMODTAGERE
Under mit Arbejde med Reparation af Radiomodta

gere har jeg i Tidens Løb truffet paa mange forskel
lige Fejl. Den døde Mus indeklemt mellem Radioens 
Ledninger har jeg dog kun været udsat for een Gang, 
og den var anbragt der af Menneskehænder for at 
gøre Grin med mig. Derimod har jeg ofte haft Appa
rater, hvor Flex og Ledninger og Blokkondensatorer 
har været stærkt angrebet af disse „Husdyr“. En 
Kunde kom saaledes engang med et helt nyt Apparat; 
det spillede godt om Aftenen, da det blev stillet op, 
men næste Morgen var det helt tavst. Manden var 
meget vred, og da en Undersøgelse viste, at Lednin
gerne til Tilbagekoblingsspolen var gnavet over af 
Mus, skældte han ud over, at der var Huller i Appa
ratet, saa Musene kunde komme ind. (Det var et af de 
gode gamle Apparater med Variokobler). At der var 
Mus i Stuen, hvor Apparatet var stillet op, fandt han 
aabenbart ganske paa sin Plads.

Den første Elektrolytblok, jeg i sin Tid saa, voldte 
mig en Del Kvaler. Det var i en lille Amerikaner. 
Blokken var tørret ind, saa der næsten ingen Kapa
citet var tilbage, men det havde jeg ingen rigtige Mid
ler til at konstatere, og det varede derfor nogen Tid, 
inden jeg fandt paa at sætte en ny Blok i. En Elek
trolytblok af dansk Oprindelse har ogsaa skaffet mig 
nogle Timers Adspredelse. Den var utæt i Bægeret, 
og lidt af Vædsken var sivet ned i Omskifteren og 
trængt ind i den Pertinaxplade, hvorpaa Omskifter
fjedrene var monterede. Der var intet at se udvendig, 
men der var alligevel saa meget Overgang, at Appa
ratet ikke kunde spille.

Mange Apparater med modstandskoblet Lavfre
kvens er i Tidens Løb blevet svage og forvrænget i 
Gengivelsen, fordi Koblingsblokken eller Koblings- 
blokkene er blevet „utætte“, altsaa ledende for Jævn
strøm, ofte dog saa lidt, at det næppe kan paavises 
med en Glimlampe. Fejlen kan da konstateres ved at 
maale Anodestrømmen i Udgangsrøret (og Forrøret, 
hvor dette findes). Denne er da for stor, men falder til 
den normale Værdi, naar man kortslutter Gitterafle
deren. Daarligt Vakuum i Røret kan ogsaa have en for 
stor Anodestrøm til Følge. Endvidere kan forøget 
Anodestrøm med paafølgende Forvrængning ogsaa i 
visse Tilfælde ved indirekte opvarmede Rør, hvor Git
terspændingen frembringes ved en Faldmodstand i 
Katoden, skyldes, at Elektrolytblokken over denne 
Modstand er kortsluttet.

Victor Larsen, OZ5V

Naar et Apparat forvrænger, gælder det om at 
finde, hvor Fejlen opstaar. Det første, der kan mis
tænkes, er Højttaleren, og om det er den, det er galt 
med, kan prøves ved at tilslutte en anden, som man 
ved er i Orden. Er Højttaleren i Orden, kan det tæn
kes, at eet eller flere af Rørene er udslidte, og her vil 
det for det meste være Ensretterrøret, hvor et saadant 
findes, eller Udgangsrøret, da disse er udsat for den 
største Belastning. Ogsaa her er Udskiftning med nye 
den letteste Maade at afgøre Sagen paa. Er Fejlen 
endnu ikke fundet, kan man prøve at slutte en Gram
mofonpickup til Modtagerens Lavfrekvensdel, og hvis 
der saa er samme Fejl som ved Radiogengivelse, lig
ger Fejlen i Lavfrekvensen, og man gaar i Gang med 
at undersøge de forskellige Blokke og Modstande, der 
findes her.

Paa Grund af Forvrængning og Støj har jeg kasse
ret flere CL4 og indsendt dem til Fabrikken til Erstat
ning, før jeg blev klar over, at det var Toplodningen, 
der svigtede. Rørene kom som Regel tilbage med Paa- 
skriften „Fejler intet“, men ved nærmere Under
søgelse kom jeg til det rigtige Resultat. Da det er en 
Fejl, der stadig gentager sig, ikke blot ved CL4, men 
ved alle Rørtyper med Gitterforbindelsen ført ud i 
Toppen, vil jeg tilraade alle Amatører altid at under
søge dette, før et Rør tages i Brug.

Ved Rør med Stiftsokler har jeg ogsaa truffet paa 
mange, hvor Ledningen ikke sad fast i Benene. Saa- 
danne løse Forbindelser kan give Anledning til megen 
Støj i Modtageren, og i mange Tilfælde til Svigten. 
Mange andre Tilfælde af Knas og Støj i Modtagere 
har vist sig at stamme fra daarlige Lodninger i Appa
ratet. Atter et Felt hvor Amatørerne ikke kan være 
for forsigtige. En ret udbredt Fejl i Modtagere med 
HF-Pentode, f. Eks. CF7 som Detektorrør, har været, 
at Gengivelsen blev svagere, og Tilbagekoblingen 
svigtede. Fejlen var, at Modstanden til Reduktion af 
Skærmgitterspændingen var defekt. Engang imellem 
var ogsaa Anodemodstanden defekt, sjælden helt af
brudt, men med Modstanden forøget til flere Gange 
den paastemplede Værdi. En saadan Fejl ses ved for
kert Forhold mellem Anode og Skærmgitterspænding. 
Selv om det ikke giver det helt rigtige Resultat at 
maale Spændingerne med et godt Drejespoleinstru- 
ment, saa skal det dog give større Udslag ved Anoden
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RAAND-RAPPORTER
Ved PAUL HEINEMANN, OZ4H

40 m Baandet
Paa dette Baand har der i den senere Tid været en 

Del QRM, som har vanskeliggjort Modtagningen af 
DX-Stationer, og kun to DX Prefixer er noteret, 
nemlig U9 og J. Derimod gaar de europæiske Statio
ner godt igennem om Eftermiddagen, men ved 18,30 
Tiden begynder Forholdene at blive daarligere, og 
man kan da undertiden kun høre en enkelt Amatør
station paa Baandet. Følgende Trafik er noteret om 
Eftermiddagen: UK5RA, U9MR, D3DM, HA2GR. 
SV1XA, ES2F og EA4LN m. fl., alle Stationer er 
modtaget paa Højttaler med 4-Rørs Supere.

Præmierne ued Nordsjællands Afdelings Julefest. 
Referat findes under »Kredse og Afdelinger«

En Serie tekniske Lysbilleder
Hovedbestyrelsen har paa sit sidste Møde vedtaget 

at anskaffe en Serie Lysbilleder, som skal vise Frem
stillingen af en Kortbølgemodtager i alle Enkelthe
der. Til disse Lysbilleder vil der ogsaa blive udar
bejdet et Foredrag, som kan medsendes. Denne For
anstaltning vil sikkert blive modtaget med Glæde af 
alle de mange Medlemmer, som har vanskeligt ved at 
fremskaffe en Foredragsholder. Det er sandsynligt at 
Hovedbestyrelsen vil gaa endnu videre, naar disse

Plader er færdige, for ad billedlig Vej at bibringe 
Medlemmerne teknisk Indsigt i det Omfang, som la
der sig forene med Maaden, det bliver gjort paa.

Sommerlejrfilms
Afdelingerne erindres om, at Films fra E. D. R.s 

Sommerlejre kan lejes hos OZ7WH for en Pris af Kr. 
15,00 pr. Gang. Filmene er 9½ mm Smalfilm. Saa
fremt 7WH selv skal fremvise Filmene, kommer der 
til ovennævnte Pris Rejsegodtgørelse.

end ved Skærmgitteret. I denne Forbindelse tilraades 
det at anvende saa stort Maaleomraade, som det er 
muligt, for Aflæsningens Skyld, idet Fejlen saa bliver 
mindre som Følge af den større Modstand i Instru
mentet.

I Supere er det i nogle Tilfælde sket, at Gengivelsen 
er blevet for svag, fordi Kapaciteten i en af de Blok
kondensatorer, der sidder over Mellemfrekvensspoler
ne, har ændret sig. Det er lettest at konstatere denne 
Fejl, hvis Blokken er helt afbrudt, men det er hændet, 
at Kapaciteten er sunket fra f. Eks. 200 pF til 100 pF.

Periodiske Fejl — ja, det er de mest ubehagelige 
at have med at gøre, og jeg tror, at Radioapparater 
med denne Sygdom har det som Folk med Tandpine
— naar de kommer til Tandlægen, er Tandpinen for
svundet. Ligesaa naar Radioen kommer paa Værk
sted, saa virker den normalt i dagevis, ja, i ugevis, 
men saa snart Kunden faar den hjem igen, er den 
atter gal. Fejlen ligger som oftest i et af Rørene, hvor 
en svigtende Forbindelse i det Indre kan volde mange 
forskellige Kvaler, f. Eks. Knasen, Støj, Tuden, eller 
maaske, hvis man er heldig, Tavshed i Modtageren.

En Fejl for sig er Lynnedslag i Modtageren. Her 
gaar det som Regel værst ud over Jævnstrømsmod
tagere, hvor Blokkondensatorer brænder igennem, og 
Rør brænder over, men jeg har dog været ude for et 
Tilfælde, hvor kun Jordblokken var eksploderet og 
laa spredt rundt i hele Apparatet, medens de øvrige 
Dele intet fejlede. I Vekselstrømsmodtagere har jeg 
flere Gange set, at Ledningen, der fører fra Lysnet- 
forbindelsen til Transformator, har været smeltet, 
skønt den bestod af 1 mm tyk Kobbertraad og var 
isoleret med Flex. Selve Transformatoren og det øv
rige Apparat fejlede intet; men da Ledningen laa tæt 
ved Chassiset, var Isolationen brændt igennem og 
Spændingen afledet til Jord herigennem.

Ja, dette var et lille Udpluk af Fejl, jeg har været 
ude for; det skal lige bemærkes, at det drejer sig om 
Modtagere af alle mulige Fabrikater. Fejl kan jo op- 
staa, ligegyldigt hvad Apparatet end hedder. Det vil 
glæde mig, hvis der er et eller andet imellem, der kan 
hjælpe en Amatørkammerat, enten naar han arbejder 
for sig selv eller optræder som Radiodoktor for Ven
ner og Bekendte.
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RUBRIKKEN
Redigeret af Knud Lægring. OZ-DR152

Om Spoler
En af de allermest taknemmelige Opgaver for 

Amatørernes Eksperimenttrang er Fremstillingen af 
Spoler. Desværre hersker der nogen Uklarhed om, 
hvad der er i Stand til at forbedre en Spole. Efter at 
have læst en Del om Spoler besluttede jeg selv at ville 
undersøge, hvordan det i Virkeligheden forholdt sig.

Den første Vanskelighed, der meldte sig, var 
Spørgsmaalet: Hvad forstaas ved en god Spole? Efter 
lidt Omtanke kom jeg til det Resultat, at det maatte 
være en Spole, der gav stor Forstærkning. En Spole, 
der giver stor Forstærkning, vil samtidig give stor 
Selektivitet. Da dette Spørgsmaal var besvaret, havde 
jeg ogsaa Løsningen paa en anden Opgave, nemlig: 
Hvorledes konstaterer jeg, om den ene Spoleform er 
bedre end den anden? Naar den bedste Spole giver 
den største Forstærkning, kan man, ved at undersøge 
hvilken af to Spoler der i en bestemt Opstilling giver 
størst Spænding, konstatere, hvilken der er den 
bedste.

Maaleopstillingen kom derfor til at bestaa af en 
Maalesender med kontrolabelt Output og et Rørvolt
meter. Spolen blev afstemt til en bestemt Frekvens 
af en god Luftkondensator, og tværs over blev Rør
voltmeteret anbragt, saaledes at jeg kunde maale den 
Spænding, der fremkom over Svingningskredsen. 
Koblingen til Maalesenderen bestod af en lille Kon
densator paa ca. 20 pF, fordi den induktive Kobling 
vilde være alt for vanskelig at faa nøjagtig ens til alle 
Spoleformer. Kondensatoren vilde derimod give 
samme Kobling paa samme Frekvens uanset Spolens 
Form og Vikledata.

De første Maalinger viste hurtigt, at det ikke var 
ligegyldigt, om en Spole blev afstemt med en stor 
eller en lille Kapacitet. Det Forhold, som ogsaa er 
kendt fra Senderne og kaldes L/C Forholdet, har me
get at sige med Hensyn til Kredsens Forstærkning. 
Jeg maatte derfor for at faa en sandfærdig Bedøm
melse af Spolerne benytte samme Selvinduktion og 
samme Afstemningskapacitet; det vil igen sige, at jeg 
ogsaa benyttede samme Maalefrekvens. Derved blev 
Fejlmuligheder hidrørende fra Maalesenderens for
skellige Output paa forskellige Frekvenser ogsaa bort- 
elimineret.

Der vikledes saa forsøgsvis et Par Spoler med sam

me Selvinduktion, men paa forskellige Forme, den 
ene af Etronitrør og den anden paa en temmelig dyr 
Keramikform. Begge kunde forsynes med Jernstifter. 
Maalesenderen blev afstemt til 10 MHz (30 m), Spo
len anbragt over Rørvoltmeteret og afstemt til Reso
nans, hvilket viste sig ved et forøget Udslag paa In
strumentet. Dette Udslag blev opnoteret sammen 
med Spolens Data, og den anden Spole i Stedet for 
sat i. Spolens Selvinduktion blev kontroleret af Kon
densatorindstillingen, der jo skal være den samme for 
to ens Spoler, bortset fra den ganske ringe Forskel, 
der kan være i Spolernes Egenkapacitet. Denne an
drager ialt ikke 1 pF, og hvis man benytter ca. 100 
pF til Afstemning, vil Fejlen ligge under 1 %, og det 
vil ialt give en saa ringe Forskel i Forstærkning, at 
det kan lades ganske ude af Betragtning.

Ved de omtalte Maalinger viste det sig, at de to 
Spoler gav meget nær samme Forstærkning, Forskel
len var saa ringe, at den næsten ikke kunde konsta
teres. Begge Spoler havde samme Slags Kortbølge
jern. Ved Udskiftning med almindeligt Jern sank 
Forstærkningen med ca. 20 %, men Forskellen var 
stadig meget lille. Ved derefter at fjerne Jernet fuld
stændigt og forøge Vindingstallet, til Spolerne havde 
samme Selvinduktion som med Jern, viste det sig, at 
Keramikformen var ca. 10 % bedre end Etronitfor- 
men, men 10 % daarligere end med Kortbølgejern. 
Det ser altsaa ud til, at i Spoler med Jernkerner 
betyder selve Formmaterialet ikke stort, men Jernets 
Kvalitet er det afgørende. Derimod betyder Mate
rialet en Del, naar der intet Jern er i Spolen.

Jeg syntes selv, at disse Maalinger var lovende, 
som man siger, og besluttede derfor at vikle en lang 
Række Spoler paa forskellige Forme og med forskel
lige Forhold mellem Længde og Diameter og med for
skellige Traadtykkelser og Kvaliteter. Da alle Spo
lerne som ovenfor nævnt skal være med samme Selv
induktion, laa der et Beregningsarbejde, inden Vik
lingen kunde begynde. Dette er nu afsluttet, og Vik
lingen er begyndt. Saa satte Juletravlheden ind og 
standsede Arbejdet, det er dog nu begyndt igen, og 
Resultaterne af disse Maalinger vil foreligge i et af 
de følgende Numre af „OZ“ i Form af en Tabel med 
alle Data og Maaleresultater. Jeg ved godt, at den her 
viste Form for Spolemaalinger ikke er almindelig be
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nyttet, men den har den Fordel, at den kan anvendes 
af Amatører, og saa kræver den ikke noget kostbart 
Laboratorieudstyr.

Den almindelige Bestemmelse af Spolers Godhed er 
Maaling af Q-Faktoren. Denne Maaling er ikke saa nem 
at foretage og kræver Præcisionsinstrumenter. Maa- 
lingen kan foretages paa følgende Maade: Ved Reso
nans af Svingningskredsen aflæses Frekvensen og 
Spændingen over den, derefter forstemmes Maalesen- 
deren først til den ene Side, til Spændingen er faldet 
til 30 % af Resonansværdien, og Frekvensen aflæses, 
saa afstemmes igen og forstemmes til den anden Side 
af Resonans, til Spændingen er faldet til samme 
Værdi som før, og Frekvensen aflæses. Ved derefter 
at indsætte de fundne Frekvenser i Formelen Q — fr : 
(f1 — f2) kan Q Faktoren bestemmes, fr er Resonans
frekvensen, og f! og f2 er de to fundne 30 % Fre
kvenser.

En anden Form for Maaling af Spolegodhed er Be
stemmelsen af Forholdet r/L. Dette Forhold, der kal
des Kredskvalitetsfaktoren, bestemmes paa omtrent 
samme Maade som Q Faktoren, idet det for Forholdet 
Resonansspænding divideret med Forstemningsspæn- 
ding lig med sqr(2) vil være simplificeret til r/L = 2 

Gange Frekvensforskellen ganget med phi.
r/L Forholdet benyttes ikke meget i Amatørlittera

tur, men er meget brugt i industrielle Kredse og er i 
Virkeligheden den bedste Maaling af Svingnings- 
kredse.

De Amatører, jeg har haft Lejlighed til at vise mine 
Maaleopstillinger, har alle udtalt deres Forbavselse 
over, at en Svingningskreds kunde yde Forstærkning. 
Jeg vil derfor lige til Slut nævne, at man kan regne 
med en Kredsforstærkning mellem 5 og 10 Gange, af
hængig af Spolernes Godhed, da Kondensatorerne i 
de moderne Udførelser er næsten uden Forskel med 
Hensyn hertil. I det hele taget ser det ud til, at Ama
tører ikke kender ret meget til, hvad der foregaar i 
den simple Svingningskreds, og jeg haaber derfor, at 
E. D. R.s nye Lærebog vil behandle dette Emne lige
saa udførligt som det, der hidtil er kommet af den, 
omhandlende det helt elementære Stof.

Rapporterne kom
Det har været os en stor Glæde at modtage de man

ge Rapporter, som vi bad om at faa inden Nytaar. Vi 
takker alle de mange flittige Medarbejdere og haaber 
paa at finde samme Velvilje, naar vi en anden Gang 
har Brug for Assistance. I Mellemtiden erindrer vi 
Rapportindsenderne om, at 4H gerne fortsat ønsker 
Rapporter til Rubrikken i „OZ“. Red.

FOR 10 AAR SIDEN
------------------------------------------------------------J A N U A R  1 9 3 1  ------------------

„OZ“, 2. Aargang, Nr. 10: I dette Nummer myldrer 
det med teknisk Stof, idet OZ7T beskriver en Modta
ger, OZ2H bringer en Stationsbeskrivelse, og OZ7Z 
skriver om en Modtager med Skærmgitterrør som De
tektor. Om samme Emne bringes ogsaa en Artikel fra 
„CQ“, og Afdelingsmeteorolog I. Sestoft skriver om 
Kortbølgernes Udbredelse.

Af mere aktuelle Ting er der egentlig kun Referatet 
af E. D. R.s første Landsstævne, som afholdtes i 
Odense den 4. Januar. Der mødte 34 Amatører, og 
det betragtedes som en meget stor Tilslutning i For
hold til E. D. R.s daværende Størrelse. OZ7EH aflø
ste OZ7NG som Formand for den fynske Afdeling. 
Dagens Sensation var OZ5YL (ikke at forveksle med 
nuværende OZ7YL), der som Danmarks første kvin
delige Amatør overværede Stævnet.

OZ7F, som allerede dengang kunde lide at udtale 
sine Meninger paa en skrap Maade og stikke lidt til 
Autoriteterne, indledede en Diskussion om aktuelle 
Forhold indenfor Kortbølgeverdenen. Det var særlig 
Forbudet mod Sending i Radiofonitiden, der maatte 
holde for. Desuden var 7F ude at lufte sin „Kæp
hest“: Solplet-Teorien, som der i de Dage var stor 
Uenighed om. Den efterfølgende Diskussion blev me
get livlig, og E. D. R.s første Landsstævne var i det 
hele taget yderst vellykket. OZ7F.

Sommerlejren 1941
Med den halve Snes Graders Frost, som næsten hele 

Landet har i disse Dage, er der vel ikke ret mange 
Amatører, der ligefrem faar Sommerferietanker. 
Imidlertid skal en Lejr som E. D. R.s planlægges i god 
Tid, og Bestyrelsen har allerede paa nuværende Tids
punkt taget Stilling til Problemet. Sommerlejren af
holdes i Aar ved Juelsminde i Dagene 19. Juli—3. Au
gust og strækker sig altsaa over 14 Dage ligesom den 
sidste Lejr. Der kan sikkert ikke herske Tvivl om, at 
det er et Sted med særdeles smukke Omgivelser, men 
af Hensyn til de Amatører, der maaske havde ventet 
Lejren placeret paa Mols, vil vi gøre opmærksom paa, 
at de nuværende Trafikforhold er en Gene for det 
store Forarbejde med Tilrettelægningen af Lejren. 
Det er jo ulige lettere, naar der i Nærheden af Lejr
stedet findes enten en lokal Afdeling af E. D. R. eller 
en Del Amatører samlet. Dette er Tilfældet, naar Lej
ren afholdes ved Juelsminde.
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Et Afsnit af den 
interessante Udstilling.

OZ5V i Samtale 
med OZ2KG

Naar der ved sidste Aars Nytaarsstævne blev talt 
om den mørke Tid og Vanskeligheder, som maatte 
overvindes for at arrangere et Nytaarsstævne med 
Succes, saa var det dog altsammen for intet at regne 
mod de Vanskeligheder, som baade Arrangører og 
Medlemmer maatte kæmpe imod i Aar. For at faa et 
Lokale var det nødvendigt at lægge Stævnedagen den
5., men først den 6. havde DSB’s billige Søndagsbil
letter paany Gyldighed. Dette har sikkert været med
virkende til, at mange Amatører ikke bandt an med 
Rejsen, og for andre lagde Trafikvanskeligheder sig 
hindrende i Vejen for Deltagelse. Naar der alligevel 
kunde tælles henved 70 Amatører som Deltagere fra 
hele Landet, er det et særdeles fint Resultat og vidner 
om Interesse under alle Forhold.

Den officielle Del af Stævnet tog sin Begyndelse 
Kl. 14,00 paa Park Hotel. E. D. R.s Formand, OZ5Y, 
indledede med at udtale sin Glæde over at se saa 
mange Amatører. Det svundne Aar var et sort Aar, 
men dog ikke saa sort for E. D. R., som man havde 
kunnet vente. Formanden udtrykte endvidere sin 
Glæde over den Interesse, som alle Landets Amatører 
viser E. D. R.s Lærebog, men heller ikke den mekani
ske Side af Sagen er fremmed for Amatørerne, hvilket 
fremgik af Udstillingen, og der var Grund til at se lyst 
paa Fremtiden. Med disse indledende Bemærkninger 
bød Formanden de mange Amatører velkommen til 
Stævnet og til Arbejde for E. D. R. i det nye Aar.

Ved det efterfølgende Kaffebord var der forskellig

Underholdning. Et amerikansk Lotteri med mange 
fine Gevinster udsolgtes hurtigt, og der blev derefter 
afspillet en hjemmelavet Grammofonplade, der som 
Hilsen var sendt fra „Kreds 10“. Optagelsen var et 
udmærket Causeri, hvor Skærehovedet fortalte sine 
Oplevelser Aftenen før Nytaarsstævnet og gav et lille 
Hip til mange af Deltagerne. Bifaldet, der lød efter 
Afspilningen, var velfortjent. Derefter oplæstes et 
Telegram fra OZ7F, som, paa Grund af at Trafikken 
over Vandet til Svendborg var brudt sammen, maatte 
give Afkald paa Deltagelse i Stævnet.

Man begav sig derefter til Lokalet med de udstillede 
Konponenter. Der var Modtagere af enhver Art (og
saa UHF), Maaleapparater, Mikrofoner, Vibroplex
nøgler, Skæreapparater m. m. m. Men TR vil sikkert 
i næste Numer komme tilbage til dette Spørgsmaal 
med en lille Omtale. Her skal kun siges, at de mange 
Konstruktioner beviste, at OZ-Amatørerne ikke staar 
tilbage for W-Amatører i nogen Retning. Den tek
niske Side af Sagen var i Orden, og det var desuden 
værd at lægge Mærke til de flotte og praktiske Chas
siser og Kasser af Metal. Disse overgaar, hvad mange 
af vore Radiofabrikker leverer i Dag. Der blev under 
Opholdet i Udstillinglokalet stemt om, hvem der skul
de have 1., 2. og 3. Præmie i Form af Sølvplader. Re
sultatet blev, at OZ2I fik højest Antal Stemmer for to 
Vibroplexnøgler, og OZ9C fik næsthøjest Stemmean
tal, ligeledes for to Vibroplexnøgler. Derpaa kom
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OZ2ED for sin smukke Modtager, Super i en fornem 
Metalkasse.

OZ7T holdt derefter et interessant Lysbilledfore- 
drag om 3-Aars Ekspeditionen til Chr. X’s Land, alt
saa Grønland, og oplæste et Afsnit af Bogen af sam
me Navn. Senere viste 7T levende Billeder fra den 
samme Ekspedition. Det var et storslaaet Syn at se 
de prægtige Naturbilleder fra Danmarks fjerne Ko
loni med de store Ismasser. 7T tilføjede, at han i Re
lation til de Kuldegrader, som vi havde lige udenfor 
Døren, vilde efterlyse en Film fra Honolulu næste 
Nytaarsstævne!! Foredrag og Film høstede stærkt Bi
fald. OZ2Q viste derefter en Række interessante 
Lysbilleder fra sidste Sommerlejr samt en Del Bille
der fra 2Q’s Cykletur til Lejren. Turen gik over 
Grenaa—Hundested, gennem det skønne Mols og vi
dere gennem Jylland og over Fyn til Svendborg og 
Langeland. De udmærkede Billeder høstede ogsaa 
stærkt Bifald. OZ2ED takkede Foredragsholderne, 
fordi de var kommet og vilde vise andre Amatører de 
fortræffelige Billeder.

Det var nu blevet ved den Tid, hvor Aftensmaden 
skulde indtages. Kort efter maatte enkelte Deltagere 
tage Afsked, men for langt den overvejende Part af 
Deltagerne fortsattes det kammeratlige Samvær med 
Fremvisning af 7T’s Film fra Rævejagter, og det var 
sent, inden Deltagerne skiltes i Bevidstheden om at 
have tilbragt Dagen paa en festlig og kammeratlig 
Maade og i Tillid til det nye Aar.

Anmeldelse af Fytninqer
Paa given Foranledning gør Generaldirektoratet for 

Post- og Telegrafvæsenet opmærksom paa, at selvom 
Licenserne for Tiden ikke er effektive, skal license- 
rede Amatører alligevel anmelde Flytning til Gene
raldirektoratet. Naar Senderne til sin Tid skal ud
leveres igen, er det af Vigtighed, at dette er i Orden, 
saa vi anmoder de Amatører, der er flyttet siden de
res sidste Adresseopgivelse til Generaldirektoratet, 
om at faa dette Forhold bragt i Orden hurtigst muligt.

Ved De det? Ved OZ8O

1. Hvad er en Shunt?
2. Hvad betyder Rapporten Q3?
3. Hvad er et Oscilloscop?
4. Har andre end Amatørstationer Ret til at arbejde 

i Omraadet 3,5—-3,635 MHz?
5. Hvad er Tegnet for Udraabstegn i det internatio

nale Telegrafalfabet?
Svarene findes Side 16.

UHF DX-REKORDER
Tovejs Forbindelser

56 MHz: W1EYM-W6DNS, 22. Juli 1938, 2500 miles. 
112 MHz: W6BJI/6-W6KIN/6, 4. Juli 1940, 255 miles. 
224 MHz: W6IOJ/6-W6LFN/6, 18.Aug.1940, 135 miles. 
400 MHz: W6IOJ/6 - W6MYJ, 23. Sept. 1940, 11 miles.

Naar Deltagelsen i Stævnet var saa stor som oven
for nævnt, skyldes det ikke mindst den store Gæstfri
hed, som Odense-Amatørerne lagde for Dagen med 
Indkvartering og Bespisning ligesom ved sidste Aars 
Stævne, og nu er der dobbelt Grund til at paaskønne 
det. Enhver af os kender jo til Tidens Tryk i økono
misk Henseende, men vi ved, at alle Stævnedeltagerne 
staar bag os, naar vi her retter en oprigtig Tak til 
Odense-Amatørerne ogsaa for denne materielle Del af 
Nytaarsstævnet. A. S.

E. D. R.s Lysbilledapparat
Paa Grund af de Vanskeligheder, der har vist sig 

med at faa E. D. R.s Lysbilledapparat frem til Afde
lingerne, er der nu indført den Ordning, at Lysbilled
apparatet skal bestilles senest den 20. i Maaneden, før 
det skal benyttes, og det skal returneres Dagen efter 
Brugen.

Afdelingslederne erindres samtidig om, at enhver 
Henvendelse angaaende Lysbilledapparatet sker til 
Formanden, OZ5Y.

Math. Paulsen, OZ7MP er fra 1. Jan. 1941 blevet 
ansat ved Post- og Telegrafvæsenets Radioingeniør- 
tjeneste. OZ7MP er sammen med OZ8AZ demitteret 
fra Aarhus Elektroteknikum i Efteraaret. Vi ønsker 
til Lykke.

Tegning: OZ2NU
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Kreds 1
E. D. R.s københavnske Afdeling

Klublokaler Fuglevangsvej 14 (Havehuset). Aldelingens 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.

Efter Julens Anstrengelser begynder vi igen en in
teressant og lærerig Foredragsrække, og det er vort 
Haab, at saa mange som muligt vil overvære disse Af
tener og ved deres Nærværelse bidrage til at gøre det 
til rigtig kammeratlige Sammenkomster, som vi alle
sammen maa faa Udbytte og Glæde af.

Maanedens Program:
20. Jan.: Grundregler i Matematik, ved OZ7DR.

27. Jan.: Lysbilledfremvisning, ved OZ2Q.
3. Febr.: Maalemetoder for Kortbølgeamatører med 

Demonstration, ved OZ7BO.
10. Febr.: Gennemgang af E. D. R.s Lærebog, ved 

OZ2Q.
17. Febr.: Metalarbejde med simple Hjælpemidler, 

ved OZ3AP. OZ5Z.
Kreds 2 

Nordsjællands Afdeling'
Afdelingens Julefest fik et smukt Forløb! Ved godt 

14-Tiden mødte de interesserede Medlemmer i Es
pergærde Biograf, som var stillet til vor fulde Raa
dighed. Efter at have hørt Brandhorn og en enkelt 
Grammofonplade, bød Afdelingslederen, OZ7MC, pr. 
Mikrofon Medlemmerne velkommen, hvorefter Films - 
maskinerne blev startet, og i halvanden Time -vistes 
der en Række forskellige Films, baade Smalfilm og 
Normalfilm. Filmene var dels lejede og dels stillet til 
vor Raadighed af A/S Philips, A/S Siemens samt OZ7T 
og E. D. R. Normalfilmene, som A/S Philips havde 
laant os, var Tonefilm (Philips Tornerose 1939 og Ca
valcade 1940), hvorimod de øvrige Film var Stumfilm, 
som derfor blev underlagt med Grammofonmusik. 
For at undgaa Pauser i Musikken, havde vi dobbelt 
Afspilningsværk, som gjorde det muligt for os at 
mikse den ene Plade over i den anden.

Efter endt Forestilling blev Operatørrummet fore
vist og de forskellige Apparater demonstreret. Anden 
Afdeling foregik paa Hotel „Gefion“, hvor der serve
redes Kaffe. Ved Kaffebordet var der livlig Diskus
sion samt amerikansk Lotteri over en Række værdi
fulde Komponenter, som var blevet skænket af „Reo- 
fon“, „Neutrofon“ og „Torotor“. Udtrækningen af 
Numrene blev foretaget af den stedlige Politimyndig
hed. Vi retter her en Tak til alle, som har bidraget til, 
at vor Julefest forløb saa godt, som den gjorde. Kort 
inden Festens Afslutning modtog vi fra Kredslederen, 
der grundet paa Arbejde ikke kunde komme, et Tele

gram, hvori han udtrykte Ønsket om en god Fest. 
Efter Fotografering af saavel Gevinster som tilstede
værende Medlemmer afsluttedes Julefesten, og de for- 

 skellige Deltagere gik herefter til Toget for at tiltræde 
Hjemrejsen. OZ7MC.

nogle triste Strøtanker omkring 
Afdelingens Julefest

Der skal ikke lægges Skjul paa, at jeg havde ventet, 
at mange flere Medlemmer vilde give Møde til Afde
lingens Julefest. Jeg tør nok paastaa, at der fra vor 
Side var gjort meget for at gøre Festen saa morsom 
og fornøjelig som overhovedet muligt. Det nytter jo 
imidlertid ikke at arrangere en festlig og kammeratlig 
Sammenkomst, naar Medlemmerne glemmer at kom
me! Ganske vist havde vi paa Forhaand ikke lovet 
d’Herrer Medlemmer „Guld og grønne Skove“ for at 
komme, men det er vel heller ikke saadant et Løfte, 
der skal lokke dem ud af det permanente Hi, de be
finder sig i. Det var naturligvis heller ikke helt Til
fældet, og som Eks. skal nævnes, at et af E. D. R.s 
Medlemmer, der bor saa langt borte som i Roskilde, 
mødte; det kalder jeg Interesse!

Naar der til en Fest ikke møder ret mange Medlem
mer, faar som bekendt de faa, der møder, til Gengæld 
langt større Chancer ved eventuel Bortlodning, og jeg 
tror nok, at der er mange Amatører, der kunde have 
ønsket at tage hjem med en Nettransformator paa 
2X1200 Volt og 150 Watt ligesom OZ7MM efter af
sluttet Fest, eller som DR485 med den fineste variable 
Kortbølgekondensator paa 2 X 7 0  cm til sin Kortbølge
super. Saadanne Chancer kunde langt flere Amatører 
have faaet Del i, selvom de saa ganske vist var nødt 
til at give Møde. Det vilde jo egentlig have været be
tydeligt nemmere, om vi havde arrangeret et „Sofa
møde“, hvor Medlemmerne i Ro og Mag kunde ligge 
hjemme paa Sofaen og snorke og saa næste Dag pr. 
Post faa tilsendt en hel Masse store og rare Gaver for 
den mægtig store Interesse, de havde vist dette Møde.

Til Slut skal kun bemærkes, at Afdelingens Møder 
og Sammenkomster ikke bliver arrangeret for at more 
Arrangørerne, men udelukkende for at holde Medlem
merne sammen, men da det jo lader til, at Største
delen overhovedet ikke har Interesse for Afdelingens 
Møder og Sammenkomster, maa Afdelingens Ophæ
velse stærkt tages under Overvejelse. Hvordan disse 
Amatører — naar vi engang i sluttet Trop skal staa 
sammen — vil klare sig, bliver et Spørgsmaal for sig 
selv — og det skal jeg ikke udtale mig om.

OZ7MC.
Korsør Afdeling

Afdelingen ønsker alle E. D. R.s Medlemmer et glæ
deligt Nytaar!

Vort Morsekursus er genoptaget Lørdag den 4. Ja
nuar, og Lørdag den 25. Januar foretager vi Mod-
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standsmaaling. Saafremt der er Medlemmer i Kreds 2, 
som har Modstande eller Filterspoler liggende og kun
de ønske disse maalt, er Medlemmerne velkomne.

Her er stor Aktivitet i Afdelingen, og en 7-Rørs 
Super er under Bygning. Frekvensmaaleren har vi 
klar. Holger Petersen.

Kreds 4 
Odense Afdelingen

Mødeaftenen den 18. December var godt besøgt og 
blev vellykket. 5AC holdt et af sine ti Minutters Fo
redrag, som imidlertid varede langt over en Time. 
Denne blev mægtig interessant, ikke Radio for en 
Gangs Skyld, men Flerfarvetryk indenfor moderne 
Bogtryk. Det er længe siden, at der har lydt saa stort 
et Bifald ved vore Foredrag, men det var fuldtud vel
fortjent. Vi siger 5AC Tak for denne Aften. Vi haa
ber, at der snarest vil troppe flere modige Amatører 
op til en ny ti Minutters Time. OZ2ED.

Generalforsamling afholdes Tirsdag den 21. Januar 
i Selskabslokalerne paa Park Hotel.

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent.
2. Formandens Beretning.
3. Regnskabet forelægges.
4. Valg af Formand.

5. Valg af 4 Bestyrelsesmedlemmer.
6. Eventuelt. OZ5V.

Kreds 5 
Haderslev Afdelingen

Afdelingsmødet, som afholdtes hos DR542 paa Tek
nisk Skole, var godt besøgt. Der var mødt ialt 10 
Medlemmer, hvoraf to var nye Medlemmer fra 
Aabenraa, og de havde taget Turen til Byen paa Cykle. 
Der mangler dog endnu nogle Amatører her fra Byen. 
Hvorfor ikke tage fri den ene Eftermiddag i Maane- 
den og møde frem, naar E. D. R. kalder?

Paa Mødet blev det vedtaget at afholde Haderslev 
Afdelingens Møder paa Teknisk Skole, da Lokalerne 
dér er særlig godt egnede til Gennemgang af 2Q’s Læ
rebog. Herefter gennemgik OZ7CN de to første Afsnit 
af Lærebogen, som alle Medlemmer hernede viser den 
største Interesse. Paa næste Møde gennemgaas Lære
bogen til Side 32, saa hæng i, OB’s. OZ-DR543.

Haderslev Afdelingens næste Møde bliver Søndag 
den 19. Januar Kl. 15,00 paa Teknisk Skole, Lemb
ckesvej 1, Haderslev. Mødet er denne Gang sat til Kl.
15,00, saa Deltagerne kan faa Lejlighed til at nyde 
Eftermiddagskaffen, inden der tages fat.

Programmet bliver: Gennemgang af Lærebogen 
samt Auktion over medbragte Dele.

Morsekursuset er nu blevet genoptaget og afholdes 
som sædvanlig hver Lørdaa Aften hos Jensen paa 
Teknisk Skole, Haderslev. OZ7CN.

Sønderborg1 Afdelingen
Nytaarsmødet den 29. December havde samlet ca. 

15 Medlemmer fra fjern og nær. Formanden, OZ5J, 
bød Medlemmerne velkommen, hvorefter Mødet blev 
indledet med et „Surrogatbord“.

Efter dette fremviste 3HR E. D. R.s Lysbilleder, 
som blev hilst med Bifald.

Auktionen over medbragte Løsdele til Fordel for 
Afdelingen indbragte 11,84 Kr. inclusive 10 % Afgift 
af Omsætningen samt Bidrag af Interesserede; 5J 
skænkede bl. a. en Oplader m. m.

Som midlertidig Kasserer blev OZ3HR valgt; ordi
nært Kasserervalg vil finde Sted ved førstkommende 
Generalforsamling.

OZ5BW oplyste, at den næste Vandremappe var 
paa Trapperne, det blev hilst med Bifald; vi glæder 
os til at se den.

Afdelingens Morsekursus, der er i fuldt Sving, har 
seks Deltagere. Eventuelle Amatører, der kunde tæn
ke sig at være med, kan endnu naa det, naar Henven
delse straks sker til Kredslederen. Det averterede 
Foredrag om „Frekvensmaalere“ blev udskudt til et 
senere Møde, idet Tiden var løbet fra os. I det hele 
taget blev det en Dag, vi vil mindes i denne for os 
Amatører ikke altfor lyse Tid. OZ3HR.

Kredsmøde i 5. Kreds
Haderslev og Sønderborg Afdelingen afholder 

Kredsmøde Søndag den 23. Februar i Aabenraa. Mø
dets Program, der vil blive godt og alsidigt, kommer 
med i Februar „OZ“. Til dette Kredsmøde maa vi med 
allesammen, reserver Dagen, altsaa den 23. Februar.

OZ3HR.
Kreds 6 

Brørup Afdeling-
Afdelingen afholdt et efter dens Størrelse godt be

søgt Møde Søndag den 29. Decbr. 1940. Der drøftedes 
bl. a. Oprettelse af Morsekursus, og vi venter, at vi 
kommer i Gang hermed i nær Fremtid.

Næste Møde bliver Søndag den 19. Jan. Kl. 14 paa 
„Hotel Brørup“. OZ-DR500.

Esbjerg Afdeling
Esbjerg Afdeling afholdt den 8. Decbr. Møde for at 

drøfte Muligheden for at faa eget Lokale. Det med 
dette Formaal for Øje nedsatte Udvalg aflagde Beret
ning om dets Arbejde med Sagen, hvorefter det be
sluttedes eenstemmigt at leje et Lokale beliggende i 
Tømrergade 2. Til Bestyrelsen valgtes 3 Medlemmer, 
OZ1X, DR555 og OZ3LM. Ved Afstemning blev 
OZ1X valgt som Afdelingsleder.

Det første Møde i det nye Lokale blev fastsat til 
den 7. Jan. 1941. Der skal vedtages Love, faste Møde
aftener og Programmet for det videre Arbejde i Af
delingen. OZ2XA.

Kreds 7 
Randers Afdeling

Lørdag den 18. Jan. 1941 mødes vi hos Bankassi
stent Madsen, Hobrovej. Tag næste Del af Lærebogen 
med! OZ4AX.

Aarhus Afdeling
Lørdag den 7. Decbr. indviede Aarhus Afdeling 

sine Lokaler ved en lille Festlighed. Hertil var der 
mødt 14 Medlemmer, og Afdelingen bestaar nu af 20 
Amatører. For at skaffe Midler til Indkøb af Inventar 
var der et amerikansk Lotteri, hvortil alle Gevinster
ne var skænket. Dette Lotteri indbragte ca. 48 Kr.

I Dagens Anledning havde Urmager Jensen
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(OZ2LJ) skænket Afdelingen et smukt poleret Vægur, 
og her benytter vi Lejligheden til at sige OZ2LJ Tak 
for den smukke Gave. Et nyt Medlem, Winther 
Hansen, optraadte paa en ganske fornøjelig Maade 
som Kok og serverede, trods Rationeringstider, en 
Kop rigtig „Menneske-Kaffe“. Derefter demonstrere
de Hauge-Madsen sin Super og en fiks UHF-Modta- 
ger, som vakte berettiget Interesse ved sin hensigts
mæssige Opbygning.

Ved endnu en Kop Kaffe og en Cigar forløb de næ
ste Par Timer med kammeratligt Samvær, og det blev 
ud paa de smaa Timer, inden de sidste brød op efter 
en vellykket E. D. R.-Aften.

Der er foreløbigt arrangeret Morsekursus hver 
Mandag Aften Kl. 19,30.

Det er af stor Betydning, at alle møder op disse 
Aftener, da det jo er temmelig kostbart at fyre Loka
lerne op i denne Tid, saa paa Gensyn næste Møde
aften. OZ3WK.

Kreds 8 
Aalborg og Omegns Afdeling

Den sidste Maaned har været den mest aktive i den 
Tid, Afdelingen har eksisteret. Det ene Arrangement 
har afløst det andet, og stadig stiger Deltagelsen i det, 
der foregaar.

Det er blevet saaledes, som Redaktøren skrev i sin 
Leder i sidste Numer af „OZ“, at vi maa opleve det 
Særsyn, at i en Periode, hvor det tekniske Arbejde 
indenfor Organisationen er blevet stærkt begrænset, 
der stiger Aktiviteten i Afdelingerne, samtidig med 
at Medlemstilgangen overstiger den samtidige Fra
gang af Medlemmer.

Afdelingsledere rundt omkring i Landet afventer 
sikkert med Interesse Meddelelsen om Forløbet af den 
første Brevaften indenfor E. D. R., der den 12. De
cember arrangeredes af Aalborg Afdeling, og lad os 
sige med det samme, at den fik et tilfredsstillende 
Forløb, der ikke blot foranlediger, at Afdelingen her 
vil forsøge med Arrangementet ret snart igen, men at 
der ogsaa er al mulig Grund til, at de øvrige Afdelin
ger ude omkring i Landet tager Tanken op til Efter
følgelse. Blandt Kuriositeterne kan nævnes, at et Brev 
fra OZ5AC, Odense, naaede op i den svimlende Sum 
af Kr. 3,35. Men ikke nok med det, da Brevet var 
blevet læst op, og man erfarede en hel Del om 5AC’s 
Super Diagram, steg Interessen for Brevet yderligere
— det blev solgt en Gang til uden dog at naa op i til
svarende svimlende Højde.

Tilslutningen kunde naturligvis uden Skade have 
været meget større, end Tilfældet var, men man maa 
jo indstille sig paa, at der gaar nogen Tid, inden man 
ved Indførelsen af noget nyt faar bibragt alle Med
lemmer Forstaaelsen af det nyes Betydning.

Torsdag den 19. Decbr. afholdtes Afdelingens første 
Julefest, hvor der i Dagens Anledning var fuldt Hus, 
og hvor et Par Medlemmer indenfor Afdelingen — 
bl. a. 8AZ — for første Gang var blandt Deltagerne.

Efter at en Række af Deltagerne diktatorisk var 
blevet paalagt at fortælle om deres første Forbindelse 
med Radioverdenen, fortsatte Aftenen med et mun
tert Program, hvor der baade blev sunget og oplæst 
en i Dagens Anledning forfattet Radioavis, der gjorde 
megen Lykke.

Nytaarsaften fejrede Aalborgamatørerne med et 
muntert Sammenskudsgilde, som det vil føre for vidt 
at bringe et Referat af her.

Dog maa det anføres, at paa Skellet mellem de to 
Aar udbragtes bl. a. et Leve for vor Landsforening og 
for en yderligere Fremgang heroppe i „Polarkredsen“.

Vi bringer Aftenens Hilsener videre til alle E. D. R.- 
Medlemmer. 1517.

Program for Maaneden:
For den kommende Maaned er der foreløbig udar

bejdet følgende Program:
Torsdag d. 15. Januar Kl. 20.10: Studiekredsen over 

Haandbogen fortsættes paa Danmarksgades Skole. 
Torsdag d. 23. Januar Kl. 20.10: Ingeniør Svend Røn- 
now fortæller om Regnestokken og dens Brug.

Søndag d. 26. Januar Kl. 14 afholdes der Møde for 
alle Medlemmer indenfor Afdelingen, ogsaa de uden
bys boende. Samlingssted bliver ved Gaasepigen paa 
Vesterbro, hvorefter der vil blive aflagt Besøg paa 
en af de større kommunale eller industrielle Virksom
heder i Aalborg.

Efter dette Besøg vil der blive Fælleskaffebord og 
kammeratlig Sammenkomst paa „Søren & Valborg“.

Alle Medlemmer indenfor Afdelingen — ikke 
mindst de i den senere Tid nyindmeldte — opfordres 
kraftigt til at give Møde paa denne Dag.

Torsdag d. 30. Januar Kl. 20.10: Studiekredsen over 
Haandbogen fortsættes.

Torsdag d. 4. Februar Kl. 20.10: Ingeniør Svend 
Rønnow fortsætter sit Foredrag om Regnestokken.

Torsdag d. 11. Februar Kl. 20.10: Studiekredsen 
over Haandbogen fortsættes.

Til Oplysning for de nye Medlemmer og for andre 
Medlemmer af E. D. R., der tilfældigt er paa Besøg i 
Aalborg, tjener, at alle Torsdags-Møderne afholdes 
paa Danmarksgades Skole, Lokale Nr. 12 paa 1. Sal, 
og Mødetiden er Kl. 20.10. Alle Interesserede er vel
komne.

Endvidere vil der her i Januar Maaned blive paa
begyndt Morsekursus for de nye Medlemmer, hvoraf 
et Par Stykker allerede i nogen Tid har gaaet til Un
dervisning hos Kredslederen og inden Juleferien var 
blevet ret ferme. De Medlemmer, der ønsker at del
tage i dette Kursus, maa senest den 20. Januar an
melde sig til OZ2NU.

Ntaarstanker
Det mærkelige og begivenhedsrige Aar 1940 er 

svundet, og vi staar paa Tærskelen til et nyt Aar.
Mere end nogensinde ved et Aarsskifte vil vore 

Tanker kredse om, hvad det nye Aar vil bringe os. 
Skal vi i dette Aar se vore store Ønsker og Forhaab
ninger opfyldte, som vore Sind er fyldt med i dssse 
strenge Tider?

Endnu er vi ikke naaet saa langt, at vi kan skue ind 
i Fremtiden og se, hvad den vil bringe os, og det er 
ogsaa godt det samme. Men vi kan se tilbage paa 
Aaret, der svandt, og danne os et Skøn over, hvad vi 
naaede at udrette, og hos os selv bedømme, om vi har 
været medvirkende til at opnaa de Resultater, der er 
naaet.

Kreds- og Afdelingsarbejdet har haft god Frem

15



gang, men vi har ikke naaet Toppen endnu. Lad os 
derfor hver især gøre os dette klart, at 1941 skal være 
et Aar, som vi alle til næste Aar med Stolthed vil se 
tilbage paa, og staa som et Mønsteraar for vor For
ening. Vi har lagt Grunden, og den er solid, den kan 
taale at bygges paa, da den bestaar af den rette dan
ske Aand, Sammenhold og det gode Kammeratskab. 
Lad os begynde det nye Aar med at give hinanden 
Haandslag og alle som en være med i Arbejdet for 
E. D. R.

Samtidig vil jeg gerne takke for de mange venlige 
Jule- og Nytaarshilsener, jeg modtog. Tak for godt 
Samarbejde i det svundne Aar. Jeg haaber, at alle 
Kreds- og Afdelingsledere ogsaa i det nye Aar vil 
finde den samme Glæde for Arbejdet indenfor 
E. D. R. Godt Nytaar!

„Paa med Armbindet — hen i Afdelingen!“
OZ3XA, Landskredsleder.

QRA-RUBRIKKN
Nye Medlemmer

1764 - Axel Rasmussen, Østerbrogade 1045, København Ø.
(Kreds 1).

1765 - Marthin Haugaard, Hørmested Mejeriby, Sindal.
(Kreds 8).

1766 - Tøge Christensen, Sommersted Radio Central, Som
mersted. (Kreds 5).

1767 - Henry Hansen, Gylling. (Kreds 7).
1768 - Vilh. Jepsen, Radioforretningen, Nørregade, Brørup.

(Kreds 6).
1769 - Th. Helholt, Helgesvej 15, Aabyhøj. (Kreds 7).
1770 - Hans Jørgen Toft, Badstueg. 5, Haderslev. (Kreds 5).
1771 - Kaj Grosted, K. F. U. M., Aalborg. (Kreds 8).
1772 - Gunnar Andersen, Læssøeg. 112, Odense. (Kreds 4).
1773 - Kurt Christiansen, Spangsbjerggade 44, St., Esbjerg.

(Kreds 6).
1774 - Aage Møller, Søvejen, Lemvig. (Kreds 6).
1775 - Anders Jensen, Solvej 71, Horsens. (Kreds 7).
1776 - Svend Erik Nielsen, Frederiksvej 682, tv., Køben

havn F. (Kreds 1).
1777 - Svend Poulsen, Fælledvej 231, København N. (Kreds 1).
1778 - N. Chr. Michaelsen, Vestergade, Give. (Kreds 7).

Atter Medlem
735 - Johs. Ørsnæs, Dagmargade 61, Odense. (Kreds 4). 
752 - J. O Schmidt, Filosofgangen 14, Odense. (Kreds 4). 
884 - Gorm Niros, Jernbanevej 5 B, Lyngby. (Kreds 1). 
898 - Johan Uldall (OZ8V), Ved Banen 6, Haderslev.

(Kreds 5).

Nye Adresser
138 - G. Wørmer (OIW), Allegade 61, Odense. (Kreds 4/4). 
144 - Kai Stockfleth Groot (OZ7KG), Peter Bangsvej 270, 

Kbh. Valby. (Kreds 1/1). (Husnummerforandring). 
390 - Walther Præst, Strandbygade 28, Esbjerg. (Kreds 6/6). 

1183 - Hans Karmark Pedersen, (OZ4Y), Adr. Smedemester 
Caspersen, Haslevej 10, Aabyhøj. (Kreds 7/7). 

1185 - Johs. Petersen (OZ7RU), Nørre Allé 401, Aarhus.
(Kreds 7/7).

1222 - Peter Andersen, Strandvejen 58 A, Svendborg.
(Kreds 4/4).

1429 - Svend Clausen (OZ3S), Grønnegade 261, Middelfart.
(Kreds 4/4).

1582 - Evald Sigfred Norlander, Luttergavl, Viuf. (Kreds 6/7). 
1735 - Karl Dahl, Nørre Søgade 27 A3, København K.

(Kreds 1/1).

Svar paa Spørgsmaalene Side 12
1. Ordet er engelsk og betyder egentlig Vigespor. At 

shunte et elektrisk Apparat vil sige at lede en Del 
af Strømmen uden om det gennem en Modstand 
(en Shunt).

2. Iflg. Tillæg til „OZ“ for Marts 1936 benyttes i Ste
det for Bogstavet W undertiden Q som Betegnelse 
for Signalernes Læselighed (især ved Telefoni). 
Efter det samme Tillæg skulde Q3 altsaa betyde: 
„Signalerne er ca. 50 % læselige.“ Hvis Rapporten 
stammer fra Udlandet, benytter Afsenderen enten 
det gamle WRT-System eller RST-Systemet, i 
saa Fald betyder Q3 henholdsvis: „Deres Signaler 
er læselige med Besvær“ eller „Deres Signaler er 
læselige med betydeligt Besvær“.

3. Et Oscilloscop er et Apparat, ved hvis Hjælp man 
kan gøre Svingninger, specielt elektriske, synlige. 
I Forbindelse med en Indretning til Optegnelse af 
Svingningernes Billede (f. Eks. ad fotografisk Vej) 
udgør det en Oscillograf.*)

4. Efter Radioreglementet Art. 7, § 7 (danske Udgave, 
Side 205) maa Omraadet 3,5—3,635 MHz benyttes 
af saavel Amatørstationer som faste Tjenester, og 
i den europæiske Region tillige af bevægelige Tje
nester.

5. Der findes ikke mere noget Tegn for Udraabstegn 
i det internationale Telegrafalfabet. Tegnet 
--..--betyder nu Komma.

En bedre Forklaring paa Fasemodulation end gi
vet i VDd i „OZ“ 11. Aargang, Side 216, Novem
ber 1939, kan læses i „OZ“s forrige Nummer (12. 
Aargang, Side 170, December 1940) eller bedre i 
Tekniske Meddelelser V, Nr. 12, Side 109, Decem
ber 1940.

*) Se nærmere om tekniske Enkeltheder i »OZ«, 8. Aargang,
Side 178, November 1936.

»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 19* th., København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, Ulrik Birohs Allé 17, København S. 

Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud.
Ekspedition: Reklametrykkeriet (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 14. Januar.
Trykt i Reklametrgkkeriet (P. Busch), Aarhus.
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