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DEN RETTE VEJ
I den senere Tid er det ret ofte hændet, at „OZ“
er blevet præsenteret for Kredse, der enten har Til
knytning til vort Arbejdsfelt eller saadanne, der tan
gerer det, og hvis Sagkundskab er hævet over enhver
Tvivl. Det er da med Glæde og Stolthed, vi noterer
de venlige og rosende Bemærkninger, der falder om
saavel Amatørerne som deres Blad. Det er ikke Ego
isme eller Selvglæde, der faar os til at føle Stolthed,
men derimod Tanken om de mange Venner, som vi
gennem vort Arbejde er kommet i Forbindelse med,
og uden hvis Indsats hverken E. D. R. eller „OZ“ var
naaet saa langt, som Tilfældet er.
Blandt de mange Venner indtager vore flittige Med
arbejdere en særlig Stilling. Disse Kammerater, der
Maaned efter Maaned og Aar efter Aar uegennyttigt
ofrer sig for Amatørsagen, skal have Broderparten af
Æren for Resultaterne, og det er disse, vor Stolthed
gælder. De „gamle“ Medarbejdere lader ikke deres
Interesse i Stikken, og samtidig kommer der nye til,
der i fælles Interesse Side om Side opbygger nye
Resultater. Vore Medarbejdere har ogsaa en væsentlig
Andel i den stadig stigende Fremgang, som E. D. R.
har, og der er kun Grund til at tro, at den fortsætter.
Fremtiden vil ogsaa vise, at Læserne ikke vil savne
egnet Stof til fortsat Arbejde med Kortbølgeeksperi
menterne.
De ændrede Vilkaar for vort Arbejde gjorde det
nødvendigt at tilpasse Arbejdet derefter. Herved kom
Kampen for Amatørernes Dygtiggørelse i Forgrunden,
og et godt Bevis paa, at det nu gaar den rette Vej,
er de mange nye Afdelingers Oprettelse og Arbejdet
i disse, som er betinget af Ro og Orden indadtil, et

Ønske alle sande Venner af Amatørbevægelsen deler.
Naar Tiden er moden dertil, gælder Kampen maaske
noget helt andet, men vi søger ikke Kampen for Kam
pens Skyld eller for at udlufte eventuelle Tilbøjelig
heder. I Forbindelse med Arbejdet i vore Afdelinger
er det værd at lægge Mærke til, at det efterhaanden
er lykkedes mange Afdelinger at faa eget Lokale, et
Resultat, der ogsaa skyldes Fremgang og Enighed.
Lige saa uafhængig, som vi selv er og var, da vi
overtog Redaktionen, skal „OZ“ være. Det er Amatø
rernes Foreningsblad, skrevet af Amatører og for
Amatører. Derfor skal E. D. R.s Medlemstal og der
med Amatørerne selv bestemme saavel Størrelse som
Udstyr. Der er ude fra den store Verden talrige Eks
empler paa, hvordan det gaar et Tidsskrift, naar det er
baseret paa periodisk tilflydende Indtægter. Disse maa
først i anden Række regnes med. Udadtil er det
fremdeles vor Opgave frit at søge sande Venner og
undgaa Øjentjenere.
Vor Fremgang kan ingen, som følger blot nogen
lunde med i vort Arbejde, bestride. Her er Syn for
Sagen. Overfor Læserne staar vore dygtige Med
arbejdere som Garanter for, at „OZ“s Spalter fyldes
med Stof af Interesse, saa der ikke findes Huller, der
eventuelt kunde udfyldes med værdiløst og letkøbt
Stof af f. Eks. polemisk Natur. Et intensivt Arbejde
efter afstukne Rammer har skabt Betingelserne for
fortsat Fremgang for E. D. R. og „OZ“, overensstem
mende med følgende Slogan, som vi erindrer fra
„Philips Nyt“, Nr. 2, Aargang 1938: Forretningen gaar
daarligst for den, der beskæftiger sig mest med andres
Sager.
A. S.
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PAUL STØRNER, OZ7EU

MAALEBRO
med Katodoskopindikator

En Maalebro er et Redskab, som de færreste Ama
tører er i Besiddelse af, men laver man den i en saadan Form, som den her beskrevne, vil man i Løbet af
kort Tid indse, hvor uundværlig en saadan Konstruk
tion er. Ideen til den fik vi fra et gammelt „Radio
Craft“, som vi tilfældigt faldt over for kort Tid siden,
og vi omsatte den straks i Praksis.
Selve Bromaalingens Princip vil være Læserne be
kendt; det har været omtalt i vor Lærebog og vil ogsaa senere blive nærmere gennemgaaet der. Broen her
er beregnet til at maale Kapaciteter fra 20—30 pF til
100 μF, samt rene ohmske Modstande fra 5—10 Ohm
til et Par Megohm. I sin fulde Udstrækning kan Appa
ratet kun laves til Vekselstrøm, men vil man undvære
Gennemslagsprøven med de høje Spændinger, saa kan
man udmærket lave Apparatet til Jævnstrøms- eller
Universaldrift, ja, endog til Batteridrift.
En meget vigtig Ting ved en Maalebro er Nulindi
katoren. Vi har her benyttet det for Tiden mest mo
derne, et „magisk Øje“. Den her anvendte Type er
med ekstra Lavfrekvenstriode, hvorved vi selv med
den anvendte lave Maalespænding alligevel opnaar
udmærket Følsomhed.
Omskifterarrangementet kan se lidt indviklet ud,
men er det i Virkeligheden ikke. Vi kunde have nøje
des med en mindre Omskifter; hvis vi f. Eks. ved Gen
nemslagsprøven vilde flytte Blokkondensatorens ene
Pol hen i en anden Bøsning, kunde vi undvære Dæk
ket nederst til venstre paa Diagrammet. Ligeledes
kunde de to andre Dæk godt slaas sammen til eet, men
saa vilde C6 ved Gennemslagsprøven blive udsat for
de høje Spændinger, saa vi foretrak at bruge den lidt
større Omskifter. Stillingerne til venstre er Maale
stillinger, først har vi tre til Blokkondensatorer, der
næst'to til Modstande, saa en blind og dernæst fem
Stillinger til Prøve af Blokkondensatorer med Spæn
dinger fra ca. 100 Volt til ca. 500 Volt, alt efter den
anvendte Transformator.
Spændings- og Lækageprøveren skal vi omtale lidt
nærmere. Den bestaar af en Glimlampe (uden Mod
stand), Modstandene R3 og R4 samt Blokken C2. End
videre den trepolede Omskifter. I Mangel af en saadan
anvendte vi en Ledning og 3 Telefonbøsninger. Den
venstre Stilling bruges ved Gennemslagsprøver, saa
vel for Elektrolytter som alm. Papirblokke. Slaar
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Blokken igennem, eller hvis den i Forvejen er kort
sluttet, opstaar der over Modstanden R3 en Spæn
ding, som vil tænde Glimlampen. Endvidere for
hindrer R3, at Lampen lyser ved svag Strømgennem
gang, som jo finder Sted ved Elektrolytter. Til speciel
Prøve af Papirblokke sætter vi Omskifteren over til
højre, og er Isolationsmodstanden daarlig, vil dette
give sig til Kende ved Blokken C2’s glimtvise Aflad
ninger gennem Glimlampen. Tidsintervallet mellem
Glimtene bestemmes af Blokkens Godhed. Omskifte
rens Midterstilling anvendes, naar vi bruger Glim
lampen som ganske almindelig Prøvelampe, saa Ind
bygningen af denne Lampe er i Virkeligheden en
yderst nyttig Foranstaltning.
Potentiometret P1, hvormed selve Maalingerne
foregaar, skal være af et godt Fabrikat og med lineær
Kurveform. Ligeledes Potentiometret P2, som dog
kun anvendes ved Maaling af Elektrolytkondensato
rer. Ved Maaling af andre Blokke maa det være drejet
til den Side, hvor Modstanden er kortsluttet. Ved
Maaling af Elektrolytkondensatorer maa vi for at faa
„Ro“ i Øjet som Regel indskyde noget af P2, jo mere,
jo større Tabsfaktoren i Blokken er. Denne bestem
mer vi kun sammenligningsvis med andre Blokke,
men med nogen Øvelse vil man snart være i Stand
til at bedømme en Elektrolytbloks Kvalitet.
De her anvendte Blok- og Modstandsnormalers
Værdier har vi beregnet efter at faa god Aflæsning
indenfor de mest anvendte Omraader. I Stilling 1

levere den nødvendige Vekselspænding til Broen. En
saadan har de fleste Amatører sikkert til Morseøvelser, og denne kan udmærket lade sig anvende.
Opbygningen af Apparatet er foretaget paa den
gamle Facon med en Pertinaxforplade og en Træbund.
Kassen er ligeledes af Træ og har Dimensionerne
26 X 16 X 16 cm (indvendige Maal).
Stykliste

maaler vi fra 0,1 μF til 100 μF. Stilling 2 fra 1000 pF
til 0,1 μF. Stilling 3 fra 20 pF til 2000 pF. Stilling 4
fra 1000 Ohm til 2 Megohm og Stilling 5 fra 5 Ohm
til 2000 Ohm. Saavel Blokke som Modstande maa være
af absolut prima Kvalitet.
Da det vel nok vil falde vanskeligt at skaffe Nor
malerne med de pinligt nøjagtige Værdier, gør man
bedst i at justere hvert Omraade for sig. Justeringen
foregaar nemmest og bedst ved andre kendte Vær
dier i Blokke og Modstande.
Selve Maalingen foregaar meget let og hurtigt.
Maaleobjektet tilsluttes Maalebøsningerne, Omskifte
ren stilles paa den Stilling, man regner med, at Gen
standen hører under, og nu drejes P1, indtil der er
mindst Lys i Øjet; saa har vi Værdien. Som før nævnt
er det ikke altid, at man ved Elektrolytkondensatorer
kan faa tilstrækkelig lille Lysvinkel, førend man har
stillet lidt paa P2.
Inden Justeringen paabegyndes, maa Lyset i Øjet
tilpasses. Det foregaar ved at sætte Omskifteren i
Midterstilling. Nu maa Lyset blot lige være synligt i
to smalle Striber. Er Lysvinklen for stor, maa R7
gøres større eller R8 lidt mindre. Er der derimod ikke
noget Lys, maa R7 gøres mindre eller R8 lidt større.
Lyskanterne i det anvendte Rør er ikke saa skarpe
som i Rør af f. Eks. EM1- eller EM4-Typerne, men vi
har anvendt det for Økonomiens Skyld. Spiller denne
ingen Rolle, vil vi anbefale at bruge to særskilte Rør,
f. Eks. EF6 og EM1 eller EM4.
I Stedet for at variere Spændingen ved Modstanden
R5 kunde man selvfølgelig ogsaa have taget Stik fra
Transformatoren, men vi har anvendt en gammel
Transformator fra „Samlingen“, og det vil vel mange
andre ogsaa gøre, saafremt man bestemmer sig til at
bygge Maaleinstrumentet.
Skal Instrumentet bygges til Jævnstrøms- eller
Batteridrift, maa vi have en Tonegenerator til at

R1

200 Ohm. 1 Wati.

R2

20 kOhm. 1 Watt.

R3

50 kOhm. 2 Watt.

R4
R5

200 kOhm. ½ Watt.
30 kOhm. 10 Watt. Stik for hver 6000 Ohm.

R6

1 MOhm. 1/2 Watt.

R7

10.000 Ohm.½ Watt.

R8

0,5 MOhm. ½ Watt.

R9

0.5 MOhm. ½ Watt.

R 10 0,5 MOhm. ½ Watt.
R 11

30 kOhm. 1 Watt

C1

4 μF. 2000 Volt.

C 2 50.000 pF. 2000 Volt.
C 3 400 pF. Glimmer eller keramisk.
C4

4000 pF. Glimmer.

C6

10.000 pF. 2000 Volt.

C7

10.000 pF. 2000 Volt.

C8
0 9

50 μF/12 Volt Elektrolyt.
1 μF. 2000 Volt.

C 5 4

μ

F

GL Glimlampe uden Modstand. 110 Volt.
TR Nettransformator. Enkelt Ensretning. 450—500
Volt/30 mA. 6,3 Volt/0,5 Amp. 4 Volt/l Amp.
P 1 Potentiometer. 5.000 Ohm. Aritmetisk Kurve.
P 2 Potentiometer. 1.000 Ohm. Aritmetisk Kurve.
Rør: 1 Ensretterrør.
1 Indikatorrør. CEM/2.
Omskifter. 3 Dæk. 1 Omskifter paa hvert Dæk.
11 Stillinger. F. Eks. Torotors OK.

Dansk Tidsskrift-Index
Vi har modtaget det sidste nye Eksemplar af oven
staaende, Aargang 1939. Dansk Tidsskrift-Index er
en Bog paa godt og vel 450 Sider og indeholder en
systematisk og udførlig Fortegnelse over Indholdet
af ca. 250 danske og en Del andre nordiske Tids
skrifter, hvoriblandt „OZ“ naturligvis ogsaa forefin
des. Bogen udgives af Statens Bibliotekstilsyn i Kom
mission hos Nyt Nordisk Forlag. Udarbejdelsen er
foretaget af Biblioteksdirektør Th. Døssing og Biblio
teksinspektør Robert L. Hansen. Udsendelsen er paa
Grund af Omstændighederne forsinket ca. 3 Mdr.
Vi kan paa det bedste anbefale Bogen som et værdi
fuldt Redskab under Søgning af specielle Ting inden
for Tidsskrifternes Verden.
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A. G. WERKEMA,
PA0PX,
Huizum,

Et Bidrag over Refektionen af Radiobølger

Holland.

CQ-NVIE 1940 Nr. 9
Oversat af OZ7MP,

i de øverste Luftlag (I)
Siden Aaret 1901, da Marconi paaviste Muligheden
af at sende Radiobølger over det atlantiske Ocean,
har Amatører, Radioteknikere og Lærde med usæd
vanlig stor Interesse foretaget Observationer og Prø
ver for at undersøge, hvad der i Virkeligheden sker
med de fra en Radiosender udsendte Bølger. I Radio
teknikkens Historie kan vi se, at før Marconi foretog
sine verdensberømte Prøver, ansaas i den videnska
belige Verden traadløs Forbindelse for umulig.
Det er derfor af Interesse at se lidt nærmere paa
Marconis Resultater og særlig paa hvilken Maade,
det er muligt at slaa Bro over de vældige Afstande.
Som bekendt ansaas Bølgerne, hvormed Amatørerne
dengang begyndte deres Forsøg (under 200 m) for
betydningsløse.
Marconis Prøver foregik paa længere Bølger. Æren
af at krydse Atlanten med de saakaldte ultrakorte
Bølger faldt til Dels paa Amatørerne John Reinertz
IXAM (nu W1QP), Fred Schnell 1MO (nu W9UZ) og
Leon Delay F8AB.
Disse verdensberømte Prøver fandt Sted i 1923, da
de to Amerikanere flere Gange var i Forbindelse
med Franskmanden. Den anvendte Bølge var omkring
110 m.
Overfor de tre Amatørers Resultater var Viden
skabsmændene skeptiske. Indvendingerne med Hen
syn til Bølgerne omkring 10 m var næsten legio, da
man almindeligvis antog, at saadanne Bølger ikke
kunde have større Rækkevidde end Synsvidden, i det
mindste skulde de udover dette Punkt fortabe sig i
Rummet.
I Løbet af de sidste Aar har det ikke skortet paa
straalende Resultater, hvor Amatørerne paa 10 m
bogstavelig talt har naaet hinanden over hele Verden.
En af „10 m Pionererne“, PA0FB, forkyndte en
Gang i Forbindelse med 10 m Udsendelserne: „Teori
er rigtig, medmindre Praksis beviser det modsatte“,
og jeg kan endnu høre PA0RA sige, efter at den.
første 10 m Forbindelse havde fundet Sted paa
Europas Fastland mellem HAF4D og PA0APX den 4.
Juni 1932: „Det skulde ikke undre mig, om 10 m en
Gang gik over „Dammen“.“ PA0RA havde fat i den
rigtige Ende!
Ogsaa Resultaterne af Forsøg med Bølger i Omraa
det 56—60 MHz kuldkastede Synsvidde-Teorien, da
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MATHIAS
POULSEN

W2HXD i Nordamerika modtog den engelske Amatør,
G5BY’s, Signaler, og da Mr. Mellangby i Nord Wales
hørte Signalerne fra W2JCY og W2JJQ. Yderligere
bør ogsaa nævnes den første PA-G QSO mellem
PA0PN og G2AO samt de mange Forbindelser, der
fandt Sted paa 5 m i U.S.A. mellem Øst- og Vestkyst.

Nævneværdig er ogsaa QSOen mellem Canadieren
VE5ZM og Japaneren J2KE. Den største Afstand blev
naaet, da VK2NO’s Signaler blev hørt i England.
Denne Opremsning af Resultater opnaaede af Ama
tører er dog kun en lille Del af, hvad der i Virkelig
heden har fundet Sted, og det er jo heller ikke Menin
gen at udbrede sig paa dette Punkt.
Det var omtrent et Aar efter, at Marconis Prøver
fandt Sted, at Heavyside og Kenelly kom til den Slut
ning, at Radiobølger sandsynligvis blev tilbagekastet
fra de højere Luftlag for saa at naa Jorden igen i
Stedet for at gaa tabt i Rummet.
Før Amatørerne kunde fortsætte deres Eksperi
menter paa Bølgerne under 200 m, kom man til Slut
ningen: at der maatte findes et reflekterende Lag i
Luften, som kastede Straalerne tilbage og endog lod
dem gaa flere Gange om Jorden. Herved blev endnu
en betydningsfuld Opdagelse gjort, nemlig SkipDistancen.
Den Maade, hvorpaa Radiobølgerne bliver tilbage
kastet, staar i nær Forbindelse med den anvendte
Bølgelængde og Vinkelen, hvorunder Bølgerne træf
fer Laget. De reflekterende Lag bliver dannet ved
Energitilførsel fra Solen i Form af ultraviolette Straaler, der udøver Indflydelse paa de Luftarter, der be
finder sig i de højere Luftlag. Herved bliver Luft
molekylerne spaltet i positive og negative Ladninger.
Processen bliver kaldt Ionisering og det (de) ioniserede
Lag: Ionosfæren.
Naar nu Radiobølger rammer saadanne ioniserede
Lag, kan de blive af bøjede fra deres oprindelige Ret
ning, kastet tilbage fra Laget og vende tilbage til
Jorden. Saadan kan Fænomenet gentage sig flere
Gange, idet de reflekterende Bølger, der bliver mod
taget et bestemt Sted paa Jorden, atter forlader
denne og bliver tilbagekastet et nyt Sted i Ionosfæren
for sluttelig at vende tilbage 1/7, 2/7, 3/7 o.s.v. Sek.
efter paa Modtagerstedet, hvor de modtages med for
mindsket Styrke. Herved kan det bekendte Ekkofænomen ved Modtagningen opstaa. En Variation
heraf er Telegrafisignalernes Flyden imellem hinan
den, som om det i Stedet var en i Styrke varierende
Tone, der ikke mere kan læses.
Det kan ogsaa forekomme, at Tiden mellem det op
rindelige Signal og det efterkommende bliver saa stor,
at der ikke opstaar Ekkofænomen, men at der der
imod kan modtages to adskilte Tegngrupper. En saa
dan Modtagning af en af de engelske Ultra-Kort
bølgesendere blev foretaget Søndag den 29. Oktober
1939, 10,47 GMT. Der sendtes Pressemeddelelser, og
Forfatteren af denne Artikel havde endnu aldrig hørt
en saadan fuldstændig adskilt Telefoni. Styrkeforskel
len mellem den oprindelige og den efterkommende

Telefoni androg ikke mere end een Styrkegrad.
Vi kan dog ikke altid regne med, at Radiobølgerne
bliver tilbagekastede, eller at de reflekterende Lag er
til Stede. I Fig. la har man det Tilfælde, at der er
svag Ionisation i Laget, hvilket har til Følge, at Bøl
gerne kun bliver afbøjet under en lille Vinkel og der
efter gaar gennem Laget og ikke vender tilbage til
Jorden. I Fig. Ib er Ionisationen kraftig nok til at bøje
Bølgerne og sende dem tilbage. I Fig. lc er Ionisatio
nen saa kraftig, at Bølgerne helt absorberes. Ionisa
tionens Intensitetsgrad staar altsaa i nøje Forbindelse
med Reflektionsmulighederne. Vi maa huske paa, at
Radiobølger og Lysbølger har samme Natur. Der er
kun Forskel paa Bølgelængden. Vi ser Solen, Maanen
og Stjernerne gennem Ionosfæren og kan deraf let
drage den Slutning, at jo kortere Bølgelængde vi an
vender, des ringere Mulighed for Reflektion, medmin
dre der paa en eller anden Tid forefindes Reflektionsmuligheder, som foraarsager Tilbagekastning af Bøl
ger paa et Par Meter eller endnu mindre.
Fortsættes. ..

FOR 10 AAR SIDEN
------------------------------------------------------------------ A P R I L 1 9 3 1 -------------

„OZ“ 3. Aargang Nr. 1: Det første jydske Kort
bølgestævne blev meget vellykket, og der stiftedes
ved samme Lejlighed en jydsk Afdeling af E. D. R.
med OZ7Z som Formand. — OZ7DV fortæller, at der
snart kommer en ny „unlic“ i Luften under Kaldesignalet OZ2LP. (Den Slags Meddelelser kunde ud
mærket tillades i „OZ“ i de Dage!).
OZ7GL deltog i 160 m Konkurrencen og sad oppe
en hel Nat lige til Kl. 10,30 næste Formiddag. — Pro
grammet for D.A.S.D.s 4 Dages Aarsmøde i Hamburg
bringes, og danske Amatører indbydes til at deltage.
— OZ2C skriver en morsom Artikel om Beboerne i
Marstal, som om Aftenen stimlede sammen i Forun
dring, naar Indikatorpæren i hans Hertz-Antenne
lyste op.
„OZ“ har nu eksisteret i 2 Aar, og Redaktøren, Hel
mer Petersen, OZ7S, drager i den Anledning Kæle
barnet frem til ekstra Beskuelse, som han kalder det.
Da Bladet blev startet, stod E. D. R.s 150 Medlemmer
i bogstaveligste Forstand Faddere til Barnet, Fad
dernes Antal er nu 225. Og Redaktøren slutter: „Lad
os da haabe, at Barnet vokser op til en Yngling —
stor, stærk og skøn at skue, — og at det maa gøre
sine Fædre Glæde som en værdig Repræsentant for
Eksperimenterende danske Radioamatører“.
OZ7F.
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RUGBY

Oversat
Ira Engelsk
og- bearbejdet
af Erik Langgaard
OZ8O

I Aprilnumeret af The Post Office Elektrical
Engineers’ Journal for sidste Aar findes en Artikel
af J. A. Gracie om Rugby Radiostation, det engelske
Postvæsens store Sendestation, der sætter Englands
Telefonnet i Forbindelse med 25 Millioner Telefon
abonnenter over hele Jorden, og som desuden besør
ger Retransmission af Radiofoniprogrammer og en
stor Telegramtjeneste. Skønt der er 13 forskellige
Sendere, og der endog paa nogle af dem kan sendes
to forskellige Samtaler samtidig, en paa hvert Side
baand, er det nødvendigt at bruge samme Sender til
flere forskellige Forbindelser paa hver sin Tid af
Døgnet for at kunne overkomme Arbejdet.
Stationen forsynes gennem to forskellige Lednin
ger, der danner Reserve for hinanden, med elektrisk
Energi, af hvilken Stationen aarlig bruger 5½ Million
Kilowattimer. En anden vigtig Nødvendighed paa
Stationen er Forsyningen med Kølevand til Sender
rørenes Anoder, da disse ialt afsætter omtrent 700
Kilowatt som Varme, naar alle Sendere bruges sam
tidig. Paa Grund af den uønskede Virkning af Uren
heder i Vandet paa Senderrørenes Anoder bruges
destilleret Vand til at cirkulere gennem Rørenes
Kølekapper. Dette „primære“ Kølevand, afkøles der
efter med en ny „sekundær“ Vandstrøm paa ca. 600
Liter pr. Minut.
Rørene i Senderens forskellige Trin bruger Anode
spændinger, som varierer fra 150 Volt for de smaa
Modtagerrør i Styretrinene til 12000 Volt til nogle af
de store Forstærkerrør. Skønt der i nogle af de nyere
Sendere bruges Tørensrettere til at skaffe Spændin
ger op til 3000 Volt, opnaas saadanne Spændinger i
de fleste Tilfælde fra Jævnstrømsmaskiner. Saaledes
opnaas de 12000 Volt, der kræves til Langbølgesen
derne ved Hjælp af to serieforbundne 250 kW 6000
Volt Jævnstrømsgeneratorer, der trækkes af en 2200
Volt trefaset Synkronmotor. Kortbølgesenderne for
synes fra Ensrettere enten med vandkølede Højvak
kumrør eller med Kviksølvensretterrør. Spændings
regulering foregaar enten ved Induktionsregulatorer
i Primærkredsløbet eller ved Kviksølvensretterne
ved Hjælp af Gitre, som er anbragt mellem Ano
derne og Kviksølvkatoderne; disse Gitre har den
Virkning, at de begrænser den Tid, i hvilken Strøm
men flyder.
Senderrørene er af de forskelligste Typer lige fra
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smaa Modtagerrør, der arbejder med Effekter paa
nogle faa Milliwatt, og luftkølede Rør med op til 1,5
kW Anodetab, til store vandkølede Rør, der kan
levere op til 250 kW Output. Flere af de store Rør er
indrettet til at skille ad, saa de kan repareres; de er
forsynet'med et Pumpeanlæg, som under Brugen hol
der Lufttrykket i Røret nede paa en Milliontedel
Millimeter Kviksølvtryk, saaledes at Røret, naar f.
Eks. Glødetraaden brænder over, kan aabnes og atter
være driftklar paa faa Timer.
Blandt Stationens Sendere er Langbølgetelegrafisenderen GBR, der arbejder paa en Frekvens af 16
kHz med 500 kW Output. I dennes Udgangstrin bru
ges 36 eller somme Tider 54 parallelforbundne vand
kølede 10 kW Trioder, fordelt i Sæt med hver 18 Rør.
I Stedet for et af disse Sæt kan bruges et enkelt Rør
af den adskillelige Type i Stand til at arbejde med
en Effekt paa 250 kW. Det er af Interesse at be
mærke, at skønt Forholdet mellem Udgangs- og Indgangseffekt i Senderens HF Forstærker er af Størrel
sesorden 50.000.000 til l-77db, har det ikke været
nødvendigt at bruge særlig Neutraliseringskredsløb.
Udstraalingen af Signal under Nøgling kontrolleres
fuldstændigt af et Relæ, anbragt i Gitterkredsløbet af
et Rør paa et Punkt, hvor den højfrekvente Effekt
er mindre end 1 Watt.
Den saakaldte Mellembølgesender, der leverer 30
kW Output paa 70 kHz, bruger kun tre vandkølede
Rør i Udgangstrinet. I begge disse Sendere styres
Frekvensen af en elektrisk drevet Stemmegaffel.
Desuden er Stationen forsynet med en Langbølge
telefonisender, der arbejder efter enkelt-Sidebaands
Princippet, idet saavel Bærebølge som det ene Sæt
Sidebaand undertrykkes. Dette opnaas ved en dob
belt Modulationsproces, idet Talefrekvenserne først
overføres til Frekvensbaandet 30—-33 kHz og derefter
paatrykkes en Bærebølge med en Frekvens paa 99,5
kHz. Paa denne Maade bliver Sidebaandene skilt saa
langt fra Bærebølgen, at det er let at frafiltrere det
øvre Sidebaand og Bærebølgen, hvorefter det nedre

Sidebaand, hvis Middelfrekvens er 68 kHz (4412 m),
derefter forstærkes og overføres til Antennen. En
Vanskelighed, som er ganske ukendt paa Kortbølge
omraaderne, er, at Afstemningskredsene let faar en
for skarp Resonanskurve, saaledes at den overførte
Tales Frekvensomraade bliver for lille.
Paa Stationen findes ogsaa ti Kortbølgesendere, der
alle er krystaludstyrede; nogle af Senderne er indret
tet til at kunne arbejde paa fire eller seks forskellige
Frekvenser, der i Almindelighed ligger mellem 5 og.
20 Mhz. Senderne heizingmoduleres paa et Mellem
trin, hvor Højfrekvenseffekten er omkring 50 Watt,
der er forsynet med fire vandkølede 15 kW-Rør i
Udgangstrinet og har en Bærebølgeeffekt paa 15 kW
og en største Udgangseffekt paa 50 kW. For hver
Sender kan man maale Bærebølgeeffekten, Modulationsgraden og den totale Forvrængning, naar Sen
deren moduleres med en ren sinusformet Tone. To af
Kortbølgesenderne er af enkelt-Sidebaands Typen,
som foruden at have den Fordel at forøge den effek
tive Taleenergi, der udstraales ved at koncentrere
hele Udgangsenergien i Sidebaandsenergi, gør det
muligt at sende to Samtaler samtidig uden at optage
et bredere Frekvensbaand end en almindelig Sender
med dobbelte Sidebaand, samtidig med at man paa
Modtagesiden bliver i Stand til at forene den lave
Forvrængningsprocent, der opnaas ved lav Modula
tionsgrad, med det lave Støjniveau, som man opnaar
ved stor Modulationsprocent. Ved Hjælp af en fire
dobbelt Modulationsproces, hvor man hver Gang
undertrykker et Sidebaand og Bærebølgen ved Hjælp
af komplicerede Krystalfiltre med op til 8 (otte) Kry
staller i hvert, overfører man to Samtaler fra hver
sin Telefonledning til hvert sit Sidebaand.
5 Forstærkertrin med Rør fra 75 W luftkølede
Pentoder til 60 kW vandkølede, adskillelige Tetroder
forstærker Energien, saa at Udgangseffekten med
fuld Modulation paa begge Kanaler er omkring 70
kW. For at lette Indstillingen af Bærebølgen paa
Modtagestedet udsendes en lille Smule Energi paa
Bærebølgens Plads.
Til Stationen hører, foruden Langbølgesendernes
store Antenner, 35 Retningsantenner, hvoraf flere
bestaar af 64 enkelte Halvbølgeantenner. Enkelte af
disse Retningsantenner er indrettet saaledes, at man
kan skifte Senderretning ved at ombytte Reflektor
og den udstraalende Antenne, ligesom det er muligt
ad elektrisk Vej at dreje Udstraalingsretningen en
lille Smule, saaledes at f. Eks. den samme Antenne
kan bruges til Rio de Janeiro og til Buenos Aires.
Antennerne er fjernet indtil 1½ km fra Senderne, og
dog kan man slutte hver af Antennerne til enhver af
Senderne.

Vindene i Aalborg-Udstillingen
Udstillingen var et Kapitel for sig ved „AALBORG
STÆVNET“ og ikke det mindst interessante. Naar
denne Afdeling fik saa stor Sukces, saa skyldes det
ikke mindst, at saa mange Kammerater rundt om
kring fra havde efterkommet Stævneudvalgets An
modning om Deltagelse. Der var ialt 16 Udstillere
med nogle og tyve Udstillingsgenstande. Udover den
personlige Hilsen, Udvalget har tilsendt hver af Del
tagerne, ønsker det ogsaa her gennem „OZ“s Spalter
at rette en speciel Tak til disse Kammerater, idet der
samtidig udtales Haabet om, at baade de, der denne
gang blev belønnet med Præmie, samt de, der ikke
var saa heldige — og det vil jo i Reglen være de fleste
— ogsaa næste Gang, Aalborg kalder, stiller sig bered
villige med Udstillingsgenstande.
Hermed følger saa Vinderlisten:
Nr. 1. OZ5XY, Poul Andersen, Aalborg. (Storsuper).
1 Stk. DAH50.
Skænket al A/S PHILIPS, København..
Nr 2. Medlem Nr. 1663. Thorkild Jensen, Aalborg. (7½ Rørs
Kortb.super).
1 Stk. NEUTROFON Lavfrekvenstransformator.
Skænket af NEUTROFON, København.
Nr. 3. OZ2ED, Arne Hansen, Odense. (Kortbølgesuper).
1 Stk. Siemens elektrodyn. Højttaler.
Skænket af SIEMENS ELEKTRICITETS AKTS., Kbhvn.
Nr. 4. OZ7ETJ, Paul Størner, Odense (1—V—1).
1 Stk. Siemens Elektrolyt 32 μ F.
Skænket af SIEMENS ELEKTRICITETS AKTS., Kbhvn.
Nr. 5. OC9C, V. A. Jensen, Odense (helautomatisk Nøgle).
3 Stk. Siemens Trolitul Kortbølgespoleforme m. Jern
kerner.
Skænket af SIEMENS ELEKTRICITETS AKTS., Kbhvn.
OZ2NU.

Nyt Lübcke Katalog
Vi har fra Firmaet H. & K. Liibcke modtaget det
nye 1941 Katalog. Det er en sand Fryd for en Radio
amatør at blade dette Hefte igennem; her er alt, hvad
Hjertet begærer. Særlig lægger vi Mærke til de to
Typer Universal-Udgangstransformatorer, som Fir
maet har annonceret med her i „OZ“. Men ogsaa til
alle mulige andre Rør har Firmaet Udgangstransformatorer.
Under Afsnittet med Drosselspolerne lægger man
Mærke til de forskellige Typer Anodedrosler og Tone
drosler samt en Nyhed, en Gitterdrossel til at erstatte
Indgangstransformator eller Fasevenderrør i PushPull Trin.
Ogsaa til mange andre Formaal end Radio frem
stiller Firmaet Komponenter. Forskellige Eksempler
er anført i Kataloget.
Firmaet har indført nye Typebetegnelser, saaledes
at Kærnenumeret direkte fremgaar af Typenumeret.
De gamle Betegnelser for Filterspolerne K og E er dog
bibeholdt, og det samme gælder Autotransforma
torerne. Kataloget tilsendes paa Forlangende.
T. R.
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Kommentar til Årtikel i »OZ« Marts 1941
af OZ8O.

Af Henrik: Nielsen OZ9B

Efter Gennemlæsning af ovennævnte Artikel an
gaaende Spareblokken fik jeg Lyst til at skrive et Par
Ord desangaaende. Det viser sig nemlig i Praksis, at
Sagen ikke falder slet saa sort ud, som OZ8O prøver at
fortælle „OZ“s Læsere.
Lad os først spørge Branchen. Ved Forespørgsel hos
et Par Firmaer, der har brugt Spareblok i deres Mo
deller i Aar, blev oplyst, at der ikke har været noget
Tilfælde af Gennemslag i Blokke eller overbrændte
Rør som Følge af den anvendte Spareblok. Ved Fore
spørgsel hos vor største Kondensatorfabrik i Papir
blokke (T.I.K.) blev ogsaa oplyst, at der i indeværende
Sæson ikke har været een eneste Reklamation over
Spareblokke, der var slaaet igennem. Altsaa viser
praktiske Forsøg, at Spareblokken er anvendelig. (Der
er her dog kun Tale om de Kondensatorer, der er
fremstillet og approberet af Prøvningsudvalget netop
med Brugen som Spareblok for Øje). T. I. K. fremstil
ler en saadan Standard Blok paa 3,2 μF. (100 Volt —
0,2 Amp.)
OZ8O undersøger først Startstrømstødet i det uhel
digste Tilfælde med Henblik paa de elektrodynamiske
Paavirkninger af Glødetraaden. Han kommer ganske
rigtigt til en Værdi paa 6,5 Amp i det foreliggende
Tilfælde. Det ser jo noget drabeligt ud i Forhold til
Rørenes normale Glødestrøm paa 0,2 Amp og bør
derfor undersøges nærmere.
Tænker vi os, at et af Rørene sad i en Vekselstrømsmodtager (6,3 Volt), da vil det uheldigste Tændingsøjeblik være, naar Spændingen er sqr(2) X 6,3 = 8,9
Volt. Naar dertil kommer Rørets Modstand i kold Til
stand paa 6,3 : 0,2 : 6 = 5,2 Ohm, vil Spidsstrømmen
være 8,9 : 5,2 = 1,72 Amp., hvilken Værdi er 8,6
Gange Normalstrømmen.
Det vil i Praksis sige, at et Rør kan modtage et
Strømstød paa 9 Gange Normalstrømmen ved normal
Brug i en Vekselstrømsmodtager. Det samme gælder
i en Universalmodtager, naar Rørenes samlede Gløde
spænding er lig den effektive Netspænding. Hvis der
er en Kondensator indskudt i Kredsløbet som „Faldmodstand“, bliver det uheldigste Strømstød saa mange
Gange større end det normale Strømstød, som Rø
renes samlede Glødespænding er mindre end den
effektive Netspænding. F. Eks. Rørenes Glødespæn
ding andrager 110 Volt — Netspændingen er 220 Volt
— Strømstødet 2 X 8,6 X 0,2 = 3,5 Amp; eller i OZ8O’s
Tilfælde 57 Volt, Netspændingen 220 Volt — Strøm
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stød 3,8 X 8,6 X 0,2 = 6,5 Amp. Ved Spareblokmetoden
bliver Strømstødet altsaa fra 2—4 Gange større end
Strømstødet ved normal Vekselstrømsdrift (Trafo.)
Hvilken elektrodynamisk Paavirkning har det paa
den dobbeltspiralviklede Glødetraad? — Praktisk talt
den samme Virkning som Normalstrømstødet, idet en
Forskel paa 2—4 Gange dog er af samme Størrelses
orden. Vi kan ogsaa sammenligne Tilfældet med en
almindelig Glødelampe. Glødetraaden er ogsaa dobbeltspiralviklet, men Startstrømstødet i Forhold til
normal Drift er langt større, idet Forskellen mellem
Modstanden i kold Tilstand og normal Modstand er
betydelig større end hos Radiorøret (Glødelampens
Glødetraad er varmere). Vi ser dog ikke Glødetraaden
rette sig ud paa Grund af elektrodynamiske Paavirk
ninger, selv om Traaden i Almindelighed er tyndere
end Glødetraaden i et Radiorør.
OZ8O angiver ligeledes, at Spareblokkens Størrelse
er ret kritisk. — Det er for saa vidt ogsaa rigtigt, men
har man en Blok paa 3 μ F kan den til Gengæld an
vendes i Forbindelse med en Modtager, hvis samlede
Glødespænding ligger mellem 30 og 80 Volt, uden at
Glødestrømmen overskrider den af Rørfabrikkerne
fastlagte maksimale Afvigelse paa 3 %.
Forfatteren angiver ogsaa, at der skulde bestaa en
Fare i daarlige Kontakter, idet der fra disse udsendes
en Vandrebølge af høj Frekvens og stor Amplitude,
overfor hvilken Kondensatorens Impedans vil være
i Nærheden af Nul. Denne Vandrebølge vilde være i
Stand til at overbrænde Rør og Skalalampe eller i
det mindste foraarsage flere hundrede Procents Over
belastning. Dertil maa jeg dog protestere, idet Mod
standen i Gnistbanen er af en saadan Størrelse, at
Kredsløbet bliver rent aperiodisk og Svingningerne
som Følge deraf meget stærkt dæmpede. (Professor
P. O. Pedersen har for nogle Aar tilbage skrevet en
Afhandling om netop dette Emne).
At Skalalamperne brænder over, hvis der er en
daarlig Kontakt i Kredsløbet, og Forbindelsen som
Følge deraf bliver afbrudt en Række Gange, skyldes,
at man afbryder Spændingen i et Øjeblik, hvor denne
er Max. (sqr(2 ) X 2 2 0 = 310 Volt) for derefter at tilslutte
den igen i dette Øjeblik, hvor Spændingen atter er
Max., men modsat rettet. Den øjeblikkelige Spænding
bliver derved 620 Volt. Denne Fejl kan afhjælpes
ved, som OZ8O ogsaa anfører, at sætte en Modstand
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Spolemaalinger
Nedenstaaende gengives Maaleresultater over for
skellige Spoler. Spændingen er den, der fremkom
mer over Spolen, naar den afstemmes til Resonans
med en Maalesender. Alle nævnte Spoler er viklet til
samme Selvinduktion, og Maalefrekvensen er holdt
konstant, ligesom Maalesenderens Output er ens for
alle Maalinger. Maalefrekvensen er ca. 12 MHz. Selv
induktion 1,5 h Hy.
1.

Spole viklet paa en keramisk Form
(Skarsteen Kat. Nr. 1475). Ribbeform
med Hak og speciel Kortbølgejern
stift. Traaddiameter 0,8 mm.................... Volt 2,75

2. Samme Spoleform som ovennævnte,
men viklet med 1,5 mm Traad................. — 3,00
3. Begge ovennævnte Spoler i en 40 mm
Aluminiumsskærm................................... — 2,00
4. Spole viklet paa keramisk Form
(Schouboe Kat. Nr. 6121). Ribbeform

paa 0,1 MOhm eller mindre over Blokken til at aflede
denne.
OZ8O fremfører, at Modtageren skulde være mere
følsom overfor Støjimpulser, fordi Kondensatoren
frembyder en ringe Impedans overfor disse. Dette er
selvfølgelig fuldkommen ligegyldigt, da Forskellen
højst kan blive nogle Hundrede Ohm, og Glødetraa
den er jo ogsaa afskærmet af Katoden, der altid er
paa Jordpotential. Det gælder iøvrigt her som andre
Steder: Prøv i Praksis.
80 skriver ogsaa en lille Smule om Oversving
ninger, og man faar det Indtryk, at een Procent
syvende harmoniske vil give en Opvarmning af Glø
detraaden, der svarer til en Overspænding paa 7 Pro
cent. En Overspænding paa 7 Procent vil give en
Varmeforøgelse paa 14,5 Procent. Effekten er jo som
bekendt:

hvor i1 er Strømmen ved Grundfrekvensen, i2 lig
Strømmen ved den anden harmoniske o.s.v. og r =
Belastningsmodstanden i Ohm. Hvis vi (som OZ8O)

med Hak, uden Jernstift og viklet
med 0,8 mm Traad.................................... — 3,25
5. Etronitrør 12 mm Dia. viklet med 0,8
mm Traad ................................................. — 2,50
6. Samme, men med 10 mm Jernstift. . — 3,00
7. Spole 5 paastrøget med Pandetikon. . — 2,00
8. En ældre Industrispole, med den rig
tige Selvinduktion. Diameter 10 mm.
Traad 0,5 mm. Imprægneret med
Specialvoks ............................................... — 2,20
9. Spole viklet med 0,8 mm Traad paa
en Rørsokkel af Bakelit............................ — 3,00
Af de første to Maalinger kan man se, at Traaddiameteren betyder en hel Del, idet en Forøgelse heraf
paa ca. det dobbelte uden at forandre de andre Stør
relser her forøger Spændingen med ca. 10 %. Maaling
3 viser, at Skærmning i Daaser forringer Spolens
Værdi betydeligt. I det nævnte Tilfælde med 33 %.
Nu er det en meget lille Skærm, der er benyttet, men

forestiller os, at den syvende harmoniske andrager
een Procent, faar vi:
Effekten af den syvende harmoniske =

hvor r = Jævnstrømsmodstanden i Rørene (varme) =
285 Ohm, Eeff = den effektive Netspænding = 220
Volt, Spareblokkens Kapacitet i μF = μF og f =
Lysnettets Periodetal.

Da Effekten af Grundfrekvensen bliver
og den syvende harmoniske andrager 0,014 Watt, vil
det sige, at Effekten af den syvende harmoniske an
drager 1,2 Promille og ikke 14,5 Procent.
Til Slut dog endnu en Ting: Hvis De bruger en
gammel uegnet Blok, kan den jo slaa igennem, og
saa er det et Spørgsmaal om det var en „Spareblok“!
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Maalingen viser alligevel, at man helst skal undgaa at
faa Metalskærme og Flader for tæt paa Spolerne.
Spole 4 viser sig at være den bedste Spole af de
maalte. Formen har en ret stor Diameter, og det kun
de maaske skyldes denne og Forholdet mellem Læng
den, at den viste saa gode Data. For at konstatere
dette blev Maalingerne suppleret med en Spole 10
med nøjagtigt samme Data som 4, men viklet paa et
Etronitrør med paalimede Tændstikker som Ribber.
Denne sidste Spole viste saa lille Forskel fra Spole 4,
at den ikke kunde konstateres. Man maa derfor have
Lov til at skønne, at Formen kun spiller en større
Rolle, naar Spolens Længde og Diameter er lille,
d. v. s. naar Diameteren er under 20 mm og Længden
under 30—40 mm. Noget andet, naar Spolerne bela
stes med store Energier som i Sendere. Her spiller
Formens Materiale en temmelig stor Rolle grundet
paa det kraftige Felt, den befinder sig i. Resultatet i
5 og 6 synes at bekræfte denne Antagelse. Jernstiften
i 6 har forbedret Spole 5 med ca. 20 %. En forsøgs
mæssig Anbringelse af den samme Stift i Spole 4
havde kun en Forandring af Selvinduktionen til Følge.
Dette synes ogsaa at bekræfte ovenstaaende Slutning.
Det tilraades ofte i Konstruktioner at lakere Spo
lerne, for at de bedre skal kunne modstaa Paavirkninger, men det synes Maalingen i 7 ikke at tilraade,
især da Pandetikon som oftest anbefales som det bed
ste til denne Imprægnering. Derimod er Spolen i 8 for
bavsende god i Forhold til dens Dimensioner, Diameter
14 mm og Længde 8 mm. Viklingstallet kunde paa
Grund af Vokset ikke konstateres. (Denne Spole be
kræfter min gentagne Paastand om, at Industrien er
i Stand til at lave bedre Modtagere end Amatørerne,
men der er vel forresten ikke ret mange rigtige Ama
tører, som dette ikke er gaaet op for).
Den sidste Spole (9) er en ganske almindelig Rør
sokkel, og den viser samme Godhed som den dyre Form
i 2, og er bedre end 1. Etronitrøret med Jernstift har
ogsaa samme Godhed. Er det ikke forbavsende? Vor
gamle prøvede Ven viser sig alligevel at være mere
værd, end vi troede. Mon vi ikke i Aarevis har ladet
os imponere af Udseendet af de fremkomne Kompo
nenter? Det bemærkes, at Rørsoklen ikke var lakeret.
Blev den det, faldt Godheden til ca. 2,00 baade ved
Pandetikon og Kollodium.
Alt i alt maa disse Maalinger siges at være lærerige,
og der er sikkert en og anden, som efter Studiet af Re
sultaterne beslutter i Fremtiden at spare lidt paa Spo
leformene og ofre lidt mere paa andre Komponenter.
Et Resultat, som er fremkommet i de sidste Dage, er
Forskellen mellem Spoler samlet om en Omskifter og
løse Spoler. Maalingerne er ikke foretaget paa samme
Maade som ved de ovennævnte, men omregnet, saa de
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kan bruges som Sammenligningsgrundlag, viser de en
Forskel 2,50 og 3,00, hvor det sidste er de løse Spoler.
Der er til Omskifteren brugt Spoler af Type 4.
•-----------Vi kan endvidere tilføje, at DR-Lederen
gerne paatager sig at maale indsendte Spoler til Sam
menligning med de i Artiklen viste.
Red.

NYT FRA EN OZ-AMATØR
i U. S. A.

De triste Forhold ude i Verden har jo bevirket, at
vi næsten er uden Forbindelse med Amatør-Venner
i andre Lande. Ikke engang de specielle S.W.-Tids
skrifter naar os mere, — de faa af dem, som stadig
udkommer! Af f. Eks. „QST“ er December-Numeret
det sidste, der er kommet her til Landet, nu mens
dette skrives.
Imidlertid modtog jeg den 25. Marts et Brev fra
U.S.A., og skønt det var sendt pr. Luftpost, havde det
brugt 24 Dage om at naa hertil. Men alligevel var det
jo en forholdsvis frisk Hilsen fra det store Land, som
vi er vant til at beragte som Kortbølgeamatørernes
Eldorado. At det bar Poststemplet „Hartford, Conn.“,
gjorde det yderligere tiltrækkende som en formodet
Budbringer fra A.R.R.L.s Hovedkvarter.
Men Overraskelsen skulde blive endnu større. Bre
vet var skrevet paa Dansk og var fra en OZ-Amatør,
Niels Tuxen, OZ9T, som jo har særdeles mange Be
kendte indenfor E. D. R. 9T forlod for godt et Aar
siden Danmark ombord paa et af Ø.K.s Skibe som
Maskinassistent og har siden ført en ret omtumlet Til
værelse. Han har næsten været hele Kloden rundt
under 5 Nationers Flag, indtil han nu er havnet i
U.S.A. I Øjeblikket er 9T Servicemand i en af de
største Radioforretninger i Hartford, og han tjener 28
Dollars om Ugen. Iøvrigt er det 9Ts Mening at blive
i U.S.A., og han har søgt om Statsborgerret.
OZ9T skriver, at det er et stort Held, at det netop
blev Hartford, han havnede i, og vi har alle let ved
at forstaa, hvad han hentyder til. Han har da ogsaa
mødt en ganske enestaaende Elskværdighed og
Hjælpsomhed fra A.R.R.L.s Side. Specielt har W1JPE
og W1LVQ hjulpet paa alle Maader, og 9T kan ogsaa
takke dem for, at han saa hurtigt fandt et Job. Der
er Grund til at bide Mærke i dette, fordi Hjælpsom
hed og Hjertelighed er noget, vi Kortbølgeamatører
har været vant til at møde hos Kolleger i Udlandet.
Det samme erfarede OZ8X og undertegnede ved vort
Besøg paa Verdensudstillingen i Bryssel i 1935. Gid

Redigeret af OZ-DR542 og OZ-DR552

Modtageforholdene har paa de forskellige Amatør
baand Maaneden igennem været jævnt gode; dog er
der i Dagene omkring d. 1. Marts observeret megen at
mosfærisk Støj. Den 1. Marts var der tidligt paa Da
gen stærk Fading paa alle Stationer samtidig med,
at de tog af i Styrke, og Klokken ca. 15 GMT var
der overhovedet intet at høre paa Baandene.
Det er sandsynligvis Indflydelse fra Solpletter, der
har gjort sig gældende. Det er et Fænomen, man ofte
kan konstatere, naar Vinteren er ved at svinde til
Fordel for det varmere Vejr.
14 MHz

Det er ikke mange Prefixer, man observerer paa
dette Baand. Specielt UK og W Stationerne gaar
kraftigt igennem og enkelte mærkelige Kaldesigna
ler, som formodes at stamme fra ulicenserede Ama
tører. Her er noteret en lille Del af de kraftigste Sta
tioner: W1JKM 579, W1NJK 589, W6AFV 579,
W8FHO 589 og U3BA 598 m. fl.
7 MHz

er stadig det Amatørbaand, som er stærkest trafike
ret, særlig UK og D Amatørerne.er dominerende. DX

den store Krig ikke maa ødelægge dette det mest
værdifulde i Amatørbevægelsen. Had og national
Egoisme bør ligge enhver Kortbølgeamatør fjernt.
„OZ“ ankommer regelmæssigt til U.S.A hver Maaned, skriver 9T, og han laaner det hos A.R.R.L. og
studerer det naturligvis med ganske særlig Interesse.
Artikler derfra, som kan interessere W-Hams, over
sætter 9T til „QST“. Iøvrigt skriver han, at OZ-Hams
ikke har særlig Grund til at være misundelige paa
ham m. H. t. Brug af Sender, da han ikke kan søge
Licens før om ca. 4 Aar. Saa længe varer det nemlig,
før det amerikanske Statsborgerskab kan ventes at
gaa i Orden.
Jeg tror, at dette lille Livstegn fra Amatørbevægel
sens Hjemsted og internationale Hovedkvarter vil
glæde mange danske Amatører, nu da vi er afskaaret
fra den regelmæssige Kontakt, som vi glædede os
over i „gamle“ Dage. Og det er jo en speciel Glæde,
naar det er en af vore egne Landsmænd, der slutter
Forbindelsen. Naar man som jeg har været fast Læser

conds har været ret gode. Følgende DX Stationer er
noteret: K6CGF 449, U9MF 449, AC4-QRM, CR5IF
458 QSB til SI. Der er i den senere Tid dukket flere
af de gamle kendte Prefixer op: LZ1AA 599, SP3IT
569, F3ZA 576, YR3B 548, Y12AP 588, HB9F 599 og
LA50 579.
3.5 MHz

Her er D-Amatørerne de mest fremtrædende, og
deres Styrke er for det meste S8-9. Det er sjældent
at høre D-Amatører have QSO med udenlandske
Stationer paa dette Baand, de bruger det mest til
indenlandsk Trafik, næsten som OZ-Hams i sin Tid
brugte det som „Sludre“baand.
Der er i de sidste to Maaneder noteret ikke mindre
end 21 forskellige europæiske Prefixer paa samtlige
Amatørbaand, nemlig: U — UE — UK — HA — HB
— YU — YR — YL — D — LA — LZ — LY — ES
— EA — F3 — TF — TA — SV — CT1 — OK — SP.
Forhaabentlig kan vi snart indlemme OZ-Prefixet i
denne Række.

af „QST“ i 12 Aar, kan man ikke undgaa at komme
til at holde af de Mænd, som staar bag dette navnkun
dige Tidsskrift og føle sig tiltalt af den Aand, der
præger A.R.R.L. og I.A.R.U. Man faar det Indtryk,
at hele den store Stab derovre i La Salle Road 38 er
nogle prægtige „Guttermænd“, som repræsenterer
Amatørbevægelsens bedste Traditioner. Gid de altid
maa faa Lov til at staa paa Vagt for os! Uden Ameri
kanernes Støtte paa internationale Konferencer bliver
der er næppe meget, der i Fremtiden hedder Amatør
bevægelse i Europa. Sporene skræmmer!
OZ9T slutter sit Brev saaledes: „Jeg traf mange S.W.Hams i de forskellige Lande, jeg besøgte, men ingen
kan maale sig med W-Hams’erne. Gennem deres
Hjælpsomhed mod mig har jeg lært, hvad virkelig
Kortbølgeaand vil sige. Til Slut sender jeg alle de
bedste Ønsker for E. D. R.s Fremtid. Alle „Drengene“
ovre i La Salle Road (5 Minutters Gang herfra) beder
mig sende 7 3 “ .
OZ7F.

59

En Fysikers
ONSKEDRØM
Lørdag den 29. Marts indviedes ved en Festlighed,
hvor Professor Niels Bohr var til Stede, det nye Høj
spændingslaboratorium ved Aarhus Universitets fy
siske Institut.
Selve Højspændingsanlægget bestaar af 5 Sek
tioner med ialt 11 Transformatorkasser hver indehol
dende 3 Transformatorer (Glødestrøms- og Højspæn
dingstransformatorer). Den samlede Spænding er paa
1,1 Million Volt. Denne Spænding kan i uheldigste
Tilfælde danne en Gnist paa 3 m Længde, hvorfor
Afstanden fra Anlæggets Top til Loft og Vægge er
paa 3,2 m, og alle Hjørner og Kanter er afrundede
for at undgaa Gnistoverslag. Paa Billedet ses 3 lod
rette Søjler. Søjlen længst til venstre er en Mod
stand paa 10 Milliarder Ohm og muliggør Maaling
af den høje Spænding. Den tynde Søjle bærer Kon
densatorerne og den tykke Søjle Ensretterrørene.
Fra Anlæggets Top fører en Forbindelse over til
„Ionkanonen“, der skal afskyde sine Projektiler ned
gennem sit lodrette Løb, der naar lidt ned i Labo
ratoriet, hvis Tag er meget tykt og skærmer de ar
bejdende Atomforskere mod direkte Bestraaling fra
Ionkilden. Anlægget kan afgive positiv eller negativ
Spænding, saaledes at der kan anvendes Højspæn
dings-Røntgenrør eller Ionkilde efter Ønske. Til at
fremskaffe Vacuum i Ensretterrør og Ionrøret an
vendes baade roterende Kapselpumpe og Oliediffusionspumpe, der ligesom Ensretterrørene er frem
stillede paa Universitetets eget Værksted.
Strømkilden er 500 Hz Vekselstrøm, som gennem
en Styrepult ledes til Anlægget. For at beskytte
Iagttageren mod skadelige Straaler anvendes 4 cm

Teknolgisk Instituts Kursus
i RADIOTEKNIK 1941-43

Teknologisk Institut fortsætter sin Undervisning
for dem, der som Erhverv fremstiller, forhandler eller
installerer Radioapparater eller Dele dertil, med et
A. Dagkursus fra d. 16. April til d. 21. Maj 1941
under Ledelse af Radiolaboratoriets Chef, Civil
ingeniør E. Nordfalk.
Det bemærkes dog, at Elever med Elektro
installatøreksamen først behøver at deltage fra
d. 21. April, idet de første Dage væsentligst
benyttes til Gennemgang af Elektroteknikkens
Grundsætninger.
Prisen for et Kursus er Kr. 160.— Der benyttes
til Undervisningen „Elektrikerbogen“ (Teknolo
gisk Instituts Forlag) Kr. 4.— (Elevpris Kr. 3,20);
alt andet Undervisningsmateriale er indbefattet i
Prisen.
B. Fra d. 23. til d. 30. Maj 1941 afholdes — saafremt
tilstrækkelig mange Deltagere melder sig — et
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tykke Blyglasvinduer. Hele Hallen er støbt af Jern
beton, saaledes at Jernnettet virker som Afskærm
ning baade indadtil og udadtil. Der kan derfor ikke
høres Radio i Hallen, men heller ikke høres „Gni
ster“ udenfor.
Højspændingslaboratoriet ledes af Professor Sven
Werner, der forøvrigt var en af de første, der her
hjemme ansøgte om Tilladelse til Drift af privat
Senderinstallation.
A. S.

Specialkursus vedrørende Maalinger paa og Trim
ning af moderne Modtag er ty per. Da der ikke vil
være Lejlighed til at gaa ind paa de enkelte Kom
ponenters Virkemaade, kan der kun optages Ele
ver, der har fulgt vor Radioundervisning eller er
i Besiddelse af de nødvendige Forkundskaber, er
hvervet fra anden Side.
Prisen for dette Kursus er Kr. 40.—> incl. Un
dervisningsmateriale .
C. Ligeledes vil vi forsøgsvis starte et Kursus i Fejl
finding i Dagene fra d. 9. til d. 14. Juni 1941, be
regnet for Servicefolk og Forhandlere.
Undervisningen vil i nogen Grad støtte sig til
den Undervisning, vi meddeler i det normale
Radiokursus, hvorfor et passende teoretisk Grund
lag for Deltagelse vil være ønskeligt.
Prisen for dette Kursus er Kr. 40.—, incl. Un
dervisningsmateriale.
Indmeldelse maa ske snarest ved Henvendelse til
Teknologisk Instituts Skoleafdeling, Hagemannsgade
2, København V.

-

Kreds 1
E. D. R.s københavnske Afdeling
Klublokaler
Fuglevangsvej
14
(Havehuset).
Afdelingens
Formaal
er
at
afholde
Klubaftener, Morsekursus og Foredrag. Der er fri Adgang for alle Medlemmer
af E. D. R. Klubaften afholdes hver Mandag fra Kl. 20, og der er i Vinterhalv-«
aaret Morsekursus Onsdag og Fredag fra Kl. 20-22. Alle Oplysninger faas ved
Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, Østrigsgade 12, St., Telefon
Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.

Mandag den 10. Marts fortsatte 2Q sin Gennem
gang af Lærebogen. Mandag den 17. Marts holdt OZDR449 Foredrag med Demonstration om Brugen af
Regnestok. Den ordinære Generalforsamling Mandag
den 24. Marts var besøgt af 45 Medlemmer. OZ7DR
valgtes til Dirigent. Af Formandens Beretning frem
gik, at der i det forløbne Halvaar har været afholdt
25 Møder, hvoraf de 5 var almindelige Mødeaftener, og
de øvrige Aftener havde været benyttet til tekniske
Foredrag, Demonstrationer og lettere Foredrag. For
manden takkede de Medlemmer, der havde stillet sig
til Raadighed med Foredrag og rettede en speciel Tak
til 2Q og 7DR for deres Indsats med en Række Fore
drag, som Medlemmerne havde høstet godt Udbytte
og megen Glæde af. Der havde vist sig Vanskeligheder
ved at holde vore Lokaler udlejede, og man maa
imødese en eventuel Flytning til billigere Lokaler.
Beretningen godkendtes eenstemmigt. Det reviderede
Regnskab, som oplæstes af Kassereren godkendtes
ligeledes. De afgaaende Bestyrelsesmedlemmer 2Q og
DR373 genvalgtes eenstemmigt, ligesom 2VH gen
valgtes som Revisor, medens 80 nyvalgtes som Re
visorsuppleant. Der var ikke indløbet Ændringsforslag
til Lovene, og dette Punkt bortfaldt hermed. Under
Eventuelt anmodede Formanden om Medlemmernes
Udtalelse til Afdelingens Ledelse og til de mange
Foredrag, men efter de faldne Udtalelser havde ingen
Medlemmer noget at indvende dertil. Man drøftede
herefter Lejespørgsmaalet, og det henstilledes til Be
styrelsen, at den ved Avertering eller paa anden
Maade søger at faa det mest mulige ud af Lokalerne,
saa Afdelingen kommer godt igennem den vanskelige
Tid, vi gennemlever. Dirigenten hævede herefter Ge
neralforsamlingen med Tak for god Ro og Orden.
Maanedens Program:
21. April: Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q.
28. April: Oplevelser under Kontrol med Amatør
sendere, ved Hr. Fuldmægtig Jensen.
5. Maj: Almindelig Mødeaften.
12. Maj: Gennemgang af Lærebogen ved OZ2Q.
Glædelig Paaske.
OZ5Z.
Kreds 2
Nordsjællands Afdeling

I
Hillerød demonstrerede OZ7MC den 23. f. M.
Grammofonpladeskæring. Der var mødt næsten lutter
modige Mennesker. Alle (undtagen een) kom paa
Cykle, skønt det var en Brandstorm uden Lige, ja

flere endda helt fra København. Naa, for disse sidstes
Vedkommende var det imidlertid en Trøst, at de
kunde køre paa Frihjul hjem. For andre var det nok
værre, saaledes f. Eks. for Fredensborgmandens Ved
kommende. Pladerne, der blev skaaret ved Mødet,
blev indtalt af de forskellige tilstedeværende Ama
tører. En af dem havde aldrig før talt i en Mikrofon,
forklarede han — modig Mand! Mødet afsluttedes
med fælles Kaffebord (stadig hos DR485) og livlig
Diskussion.
OZ7MC.
Slagelse Afdeling

Den 31. Marts blev det ved en Sammenkomst hos
1573 besluttet at starte en Afdeling i Slagelse, idet vi
haaber, at dette maa give Stødet til forøget Aktivitet
her i Byen. Da Afdelingen endnu ikke er særlig stor,
bliver der indtil videre kun afholdt een ugentlig
Mødeaften, skiftevis hos de forskellige Medlemmer.
1573.
Kreds 4
Odense Afdelingen

Paa Mødet den 19. Marts holdt Hr. Forretningsfører
Poul Henriksen et meget interessant Foredrag med
Demonstrationer om Foto, Optik og Anvendelse af
forskelligt Tilbehør. De af Hr. Henriksen optagne
Farvebilleder vandt stort Bifald. Det var ogsaa hele
Kunstværker, som de, der vover sig ud paa dette
Felt, sikkert ikke kan præstere de første Gange.
Foredraget holdtes paa en yderst populær Maade.
Næste Møde afholdes Onsdag den 16. April Kl.
20,00 paa Park Hotel. Der afholdes stor Auktion til
Fordel for Afdelingens Kasse. Medlemmerne anmo
des om at medtage Effekter. Der bliver ogsaa „10
Minutter“ og teknisk Spørgetime m. m.
Da Hr. Henriksen har meget mere at fortælle, stil
ler han sig til Raadighed endnu en Aften. Det bliver
den 30. April Kl. 20,00 paa Park Hotel. Emne: Brugen
af Gulfiltre og Forsatslinser.
OZ2KG.
Kreds 5
Haderslev Afdelingen

Haderslev Afdeling afholdt Møde den 23. Marts,
hvor forskellige Fremtidsplaner blev behandlet. Der
vedtoges bl. a. at paabegynde et Kursus i Matematik
under Ledelse af OZ7CN.
Endelig afholdtes et amk. Lotteri, som gav helt godt
i Kassen. Vi har den Glæde stadig at se nye Ansigter
i vor Afdeling, og Arbejdslysten er god.
X.
Haderslev Afdelingens næste Møde afholdes Søndag
d. 20. April Kl. 14,30 paa Thedes Gæstgivergaard,
Nørregade 44, Haderslev. Hr. Ørsnæs, Odense, har
været saa elskværdig at love at komme og holde Fore
drag med Demonstration af Pladeskæring. Desuden
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er der Auktion over medbragte Dele. Til dette Møde
er Aabenraa og Sønderborg Afdelinger specielt ind
budt. Desuden er Medlemmer fra andre Afdelinger
samt Interesserede hjertelig velkomne.
Som sædvanlig er der hver Lørdag Aften Morse
kursus paa Teknisk Skole i Haderslev. Desuden paa
begyndes der Torsdag den 17. April Kl. 20 et Kursus
i Matematik, som ligeledes afholdes paa Teknisk Skole
i Haderslev.
OZ7CN.
Kreds 6
Esbjerg Afdeling
Klublokaler: Tømrergade 2. Mødeaften hveranden Tirsdag Kl. 20 med Kursus og
kammeratligt Samvær. Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Sekretæ
ren : Ove Bildsøe Hansen, OZ3LM, Norgesgade 19.

Siden Afdelingen blev oprettet i December 1940,
har der været afholdt regelmæssige Mødeaftener hver
Uge med Gennemgang af Lærebogen ved 7TI og 2XA.
Den kommende Maaneds Program:
Tirsdag den 15. April: Gennemgang af Lærebogen
ved 7TI eller 2XA.
Torsdag den 29. April: Mødeaften med særligt Pro
gram, som vil blive bekendtgjort ved Opslag i Lokalet.
Tirsdag den 13. May. Teknisk Kursus med Spørge
time ved 2XA og 7TI.
Husk: Det er hveranden Tirsdag i Klublokalet,
Tømrergade 2. Mød alle og mød præcist.
. ,, ;
OZ3LM.
Kreds 7
Aarhus Afdeling
Klublokaler: Vestergade 232. Afdelingskontingentet er 1 Kr. pr. Maaned og kan
indbetales paa alle Mødeaftener. Indtil videre finder Morsekursus og Gennemgang
af Lærebogen Sted hver Mandag Kl. 1930. Alle Henvendelser vedrørende Afdelin
gen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus,

Program for April Maaned:
Mandag den 28. April Kl. 19,30 afholdes der Maanedsmøde i Lokalerne, Vestergade 23. Programmet ser
saaledes ud:
Modtageraften. Bring din Modtager med denne Af
ten, da der bliver Lejlighed til at faa den sagkyndigt
bedømt. Der vil ogsaa blive Lejlighed til at stille
Spørgsmaal, saa eventuelle Tvivlspørgsmaal angaaende Modtageren kan blive klarede. Kom derfor med din
Modtager. Det kan ogsaa være interessant at sammen
ligne de forskellige Modtagertyper. K. Hauge-Madsen
har lovet at lede denne Aften. Der sluttes af med
Kaffebord til den sædvanlige billige Pris,50 Øre.
NB.: Paa Mandagsmøderne kan der endnu deltage
nogle Amatører i Gennemgangen af Lærebogen.
OZ3WK.
Horsens Afdeling

Der afholdes Møder i Afdelingslokalet, Houmannsgade, som følger: Torsdag den 17. og Fredag den 25.
April samt Torsdag den 1. Maj.
Aftenkaffen serveres Kl. 20—20,30. Gennemgang
af Lærebogen 20,30—21, hvorefter Ordet er frit.
Udenbys boende Medlemmer er velkomne til Mø
derne.
OZ7GB.
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Randers Afdeling

Lørdag den 22. Marts var det OZ3G, der var Vært
ved det maanedlige Møde. Man var næsten mødt fuld
talligt, og der var noget af den gamle Aand og Stem
ning over hele Mødet. (Hansen udeblev, da det blæste
en Del). Man drøftede Forstærkere og Kortbølge
Supere. 5R har lige bygget, og 3J skal i Gang dermed.
Det gælder jo om at have det hele i Orden til den
Dag, hvor Senderne skal tilbageleveres de rette Ejer
mænd. Det bliver en dejlig Dag, som skal fejres; nu
har man snart gaaet saa længe, at man hungrer efter
at komme i Gang igen.
Næste Møde afholdes hos OZ5R, Bøsbrovej, Vorup.
Det bliver Lørdag den 26. April.
OZ4AX.
Kreds 8
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, Von syld sgade 41. Vejgaard.

Afdelingen havde den 23. Marts en vellykket Ud
flugt til OZ1NW i Vaarst. En halv Snes Medlemmer
fik en fornøjelig Dag ud af denne Tur, hvor et af de
morsomste Momenter var en Telefon-QSO med
OZ2HA i Stinesminde, der var forhindret i at komme
til Sammenkomsten paa Grund af de daarlige Trafik
forhold. Vi siger 1NW Tak for den fornøjelige Dag.
Klublokalet.
Indenfor Aalborgafdelingen har der længe været
arbejdet med Tanken om at skaffe Afdelingen et selv
stændigt Klublokale. Gang efter Gang har man haft
Lokaleemner at bese, men de Emner, man har under
søgt, viste sig oftest at være enten uegnede eller alt
for dyre!
Med utrættelig Energi fortsattes Eftersøgningen, og
nu er Udholdenheden kronet med Held, idet man i
Valdemarsgade 10 har fundet et Lokale, der efter en
mindre Omfoi’andring er ideelt til Formaalet.
Fredag den 28. Marts blev det første Hammerslag
slaaet af Afdelingens Haandværkere, og Lokalet ind
viedes Skærtorsdag ved en Festlighed.
Program for April Maaned:
Torsdag den 17. April Kl. 20 prc.: Morsekursus.
Mandag den 21. April Kl. 20 prc.: Regnestokken.
Torsdag den 24. April Kl. 20 prc.: Morsekursus.
Mandag den 28. April Kl. 20 prc.: Klubaften
Programmet for første Halvdel af Maj Maaned vil
blive meddelt paa Opslagstavlen i Klublokalet. 1517.
Ordinær
halvaarlig
Generalforsamling
afholdes
Fredag d. 9. Maj (St. Bededag) Kl. 13,00 i Klublokalet,
Valdemarsgade 10, 1. o. G.
Dagsordenen bliver følgende:
•1. Valg af Dirigent.
2. Formandens Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne Forslag.
5. Valg.
a. Formand.
b. Sekretær.
c. Kasserer.
5. Fremtidig Virksomhed.

Forslag, der ønskes behandlet paa Generalforsam
lingen, maa være Formanden i Hænde senest Mandag
den 5, Maj.
Alle udenbys Medlemmer opfordres kraftigt til at
give Møde saavel af Hensyn til Generalforsamlingen
som af Hensyn til det efterfølgende Kredsmøde.
OZ-DR575.
Ekstraordinært Kredsmøde.
Efter omstaaende Generalforsamling i Aalborg &
Omegns Afdeling afholder Kreds 8 ekstraordinært
Kredsmøde Kl. 14,15 i Aalborgafdelingens Lokale.
Kredsinddelingsspørgsmaalet har til den Tid været,
til Behandling i E. D. R.s Hovedbestyrelse, og Med
lemmerne kan derfor komme til at tage Standpunkt
til de Beslutninger, Hovedbestyrelsen har truffet ved
rørende dette Spørgsmaal, ligesom Forslag, der ønskes
behandlet paa Landsforeningens Generalforsamling,
kan komme under Debat og rettidigt blive indsendt til
Hovedbestyrelsen.
Dagsordenen for Generalforsamlingen bliver:
1. Valg af Dirigent.
2. Kredslederens Beretning.
3. Valg af Kredsleder.
4. Behandling af indkomne Forslag.
5. Fremtidig Virksomhed.
Efter Kredsmødet vil der blive arrangeret fælles
Kaffebord med forskellige Overraskelser. Forslag, der
ønskes behandlet paa Kredsmødet, maa sendes til
Kredslederen senest Mandag den 5. Maj.
Kredslederen udtaler Ønsket om, at dette ekstra
ordinære Kredsmøde maa blive en Mønstring af alle
Medlemmer indenfor 8. Kreds, saaledes at alle Menin
ger kan komme til Orde og alle Interesser blive vare
taget.
Kredsen garanterer, at Medlemmerne ikke skal for
tryde Turen til Aalborg — det skal blive en af de gode
„Aalborg-Dage“. — Vel mødt!
Thisted Afdeling

Afdelingens første ordinære Generalforsamling af
holdes Søndag den 27. April med Mødested Kl. 14,00
ved Thisted Musikhus. E. D. R.s Lysbilleder vil even
tuelt blive fremvist. Forslag, der ønskes behandlet paa
Generalforsamlingen, maa indsendes til Formanden
senest den 16. April.
Alle Medlemmer opfordres til at give Møde.
OZ3FZ.
Vendsyssel Afdeling

Den første ordinære Generalforsamling afholdes
Søndag den 4. Maj Kl. 14,15 paa Højskolehotellet,
Jernbanegade 19, Hjørring.
Programmet for Mødet bliver følgende:
1. Generalforsamling
a. Beretning fra Afdelingsformanden
b. Beretning fra Kredslederen
e. Valg af Afdelingsledelse
I Formand
II Sekretær
III Kasserer
2. Fælles Kaffebord
3. Amerikansk Lotteri
4. Fri Diskussion
5. Kammeratligt Samvær.

Desuden vil der sandsynligvis blive et teknisk Fore
drag af en af Aalborg-Kammeraterne.
Alle Medlemmer i Vendsyssel bortset fra dem, der
hører til Aalborg Afdelingen, indkaldes hermed til
denne Generalforsamling.
Afdelingen ser imidlertid ogsaa gerne, at Kammera
ter fra Aalborg eller andre Steder fra vil besøge Vend
syssel Afdeling denne Dag.
OZ-DR391.

FM Aflytning i alle E. D. R.s
Afdelinger
Redaktørens og min Opfordring til alle E.D.R.-Af
delinger om Bygning af FM-Modtagere har givet An
ledning til adskillige Kommentarer. En af de hyp
pigste Bemærkninger er den, at FM-Sendere ikke
kan høres over større Strækninger end 25—50 km.
Til denne vil jeg kun sige, at nøjagtig den samme
Udtalelse var gældende i Aaret 1921 om korte Bølger
i det hele taget. Endvidere vil jeg gøre opmærksom
paa, at fordi en Ultrakortbølgesender bliver FMmoduleret, opfører den sig ikke anderledes end andre
Sendere paa samme Bølgelængde med Hensyn til
Rækkevidden af dens Energi, men der er en meget
stor Mulighed for, at Modtageforholdene vil blive
stærkt forbedret, saaledes at man kan gøre svagere
Signaler hørbare efter denne Metode, hvilket igen
vil sige, at Rækkevidden forøges.
Ser vi endnu en Gang paa den Liste over UKBRekorder, der har været fremme her i „OZ“, vil vi
se, at der endog er stor Sandsynlighed for, at den nye
Sender kan høres af erfarne Amatører i hele Landet.
Nu kommer de fleste med den Indvending, at selv
om man periodevis kan opnaa at høre Senderen og
maaske endog andre Sendere, saa har det dog ingen
Betydning for en regelmæssig Udsendelse. Igen vil
jeg vende tilbage til Aaret 1921. Da Amatørerne
havde vist, at der kunde opnaas Distanceforbindelser
paa korte Bølger, kom den samme Indvending, at det
var for uregelmæssigt o. s. v. I Dag er vi klar over
Uregelmæssighederne og kan indrette vore Senderes
Bølgelængder derefter og opnaa netop den Forbin
delse, som vi ønsker. Selv om Sandsynligheden i Øje
blikket maaske ikke er stor for at finde ud af UKB’s
Kaos, saa kommer der maaske igen en Tid, hvor Ama
tørerne har vist, at netop det ikke at tro paa Teorier,
før de gennem længere Tids Forsøg er bevist eller
afkræftet, er det rigtige Amatørmærke.
Skulde det endelig vise sig, at det mægtige Fre
kvensomraade, som vi benævner UKB kun har lokal
Interesse, ogsaa i det lange Løb, saa har Amatøren
dog endnu engang bevist sin Eksistensberettigelse ved
ihærdigt at yde sit Bidrag til Menneskehedens Viden
om Radio.
OZ-DR152.
P. S. Hvem siger forøvrigt, at der udelukkende skal
bygges store Modtagere; man kan udmærket høre
FM-Sendere paa en almindelig Super-Regenerativ
Modtager, men selvfølgelig ikke med samme Fordel
som paa en speciel FM-Super.
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Atter Medlem

Kortbølgekondensatort fra PRAHN
Med sin nye Kondensator har PRAHN afhjulpet et
mangeaarigt Savn indenfor den danske Radioverden
og specielt indenfor Amatørkredse. Hvem har ikke
gaaet og misundt Amerikanerne deres fine Kompo
nenter, særlig Drejekondensatorer. Den nye Prahn
Kondensator opfylder alle de Ønsker, man med Rime
lighed kan stille til en Kondensator. Den kan bruges
til Maaleinstrumenter og andre meget krævende Formaal samt til alm. Kortbølgemodtagere og Sendere
med lige godt Resultat. Vi skal fortælle lidt om de
tekniske Enkeltheder.
Isolationen er Calit, de elektriske Tab meget smaa,
næsten umaalelige, ligesom Temperaturkoefficienten
er yderst lille. Pladematerialet er Aluminium, 1 mm
tykt, saa den er meget antimikrofonisk, hvad der især
har Betydning i Oscillatorkredsen i Supere. Aksen er
6 mm Messing. Pladeafstanden er 1, 2 eller 3 mm,
hvilket giver Kondensatoren en sikker Arbejds
spænding paa henholdsvis 1000, 2500 og 4000 Volt.
Rotorforbindelsen er en svær forsølvet Fjeder, som er
absolut støj fri selv ved de høj este Frekvenser. Drejnin
gen er 180° med Stop, der virker paa selve Aksen.
Kondensatorens Fastspænding sker ved 3 Støtter med
1ls Gevind saaledes, at saavel Rotor som Stator er
isoleret fra Fastspændingen. Kapacitetsvariationen er
enten lineær eller square-law.
Som Lagervarer vil indtil videre føres Typerne
45S1, 115S1, 55C1, 135C1 og 80C2. Betegnelserne for
staas saaledes: Det første Tal angiver Kapacitetsvaria
tionen i pF. Bogstavet er enten S eller C, hvor S er
square-law og C = cirkulær Pladeform. Det sidste
Tal er den effektive Stator/Rotor Afstand i mm.
Vi tror, at PRAHN vil faa megen Glæde af dette
smukke Produkt, i Særdeleshed naar vi engang igen
faar vore Sendetilladelser.
T. R.

247 - M. Søe Poulsen, Strandvej 187, Hellerup. (Kreds 1).
1163 - Benjamin Andreassen, Niels Ebbesensgade 12, Aalborg.
(Kreds 8).

Nye Adresser
368 - F. Sinding (OZ7FS), Høje Skodsborgvej 20, St. th.,
Skodsborg. (Kreds 1/1).
462 - J. Jacobsen, Rosensørns Allé 58, København V.
(Kreds 1/1).
666 - Math. Paulsen (OZ7MP), Katrinedalsvej 25, Vanløse.
(Kreds 1/1).
796 - Poul Christoffersen (OZ4U), Ringridervej 16, Sønder
borg. (Kreds 2/5).
864 - C. Hansen (OZ2FB), Løgstørgade 1, Kid., Københ. 0.
(Kreds 1/1).
1159 - Schjøttz Christensen (OZ2FY), Ane Katrinesvej 24, 3.
Sal tv., København F. (Kreds 1/1).
1327 - E. S. B. Schmidt (OZ7Y), Aabakkevej 17, 2. Sal th.,
København F. (Kredsl/1).
1367 - A. V. Abel (OZ7FM), Jacobys Allé 10, 2. Sal, Køben
havn V. (Kreds 2/1).
1381 - Svend Aage Johansen (OZ5S), Cohrsvej 4, „Vesterled“,
Fredericia. (Kreds 7/7).
1483 - Holger Hansen, Pantheonsgade 22, 1. Sal, Odense.
(Kreds 4/4).
1703 - Ib Kr. Randers, Bredgade 28, 3. Sal th., København K.
(Kreds 1/1).
1743 - Holger Hønholt, Vestergade 1, Brønderslev. (Kreds 8/8).
1756 - Eivind Olsen, Schleppegrellsgade 46, 3. Sal, Aalborg.
(Kreds 8/8).
1783 - Sophus Mogensen, Porthusvej 54, Svendborg.
(Kreds 4/4).

Indregistrerede Modtagerstationer
OZ-DR581. Svend E. Svendsen, Hjarupvej 32, Aabenraa.
OZ-DR582. Arne Juncker, Jernbanegade 1, Brørup.
OZ-DR583. Willy Andersen, Vangedevej 18, Gentofte.

Rettelse til Lærebogsstoffet i Martsnumeret
af Bladet.
Side 60, Linie 4—3 fra neden: Vindinger, læs
Amperevindinger.

QRA-RUBBRIKKN
Nye Medlemmer
1809 - Kaj Bidstrup, Artilleriskibet „Niels Juel“, Holmen,
København K. (Kreds 1).
1810 - B. Klyver-Hansen, Dyrehavevej 26, Klampenborg.
(Kreds 1).
1811 - Carl Aabom, Prins Haralds Allé 12, Fruens Bøge.
(Kreds 4).
1812 - Thorvald Madsen, Frederiksgade 13, Odense. (Kreds 4).
1813 - Tage Toldbod, „Vulkano“, Fjerritslev. (Kreds 8).
1814 - Jørgen Stig Andersen, Fenrisvej 23, Aabyhøj.
(Kreds 7).
1815 - Knud Høgh, Danmarksgade 54, Aalborg. (Kreds 8).
1816 - Niels K. Larsen, A. S. Ørstedsvej 19, Viborg. (Kreds 8).
1817 - Karl L. Christensen, K. F. U. M., Viborg. (Kreds 8).
1818 - Kai Nielsen, Livjægergade 39, 4. Sal, København Ø.
(Kreds 1).
1819 - Helge Randsbæk, Torvegade 10, Struer. (Kreds 6).
1820 - Viggo M. P. Korsgaard, Koldingvej 96, Viborg.
(Kreds 8).
1821 - André Petersen, Oldermandsvej 31, 1. Sal tv., Køben
havn NV. (Kreds 1).
1822 - Svend Nielsen, Villa „Vesta“, Marievej, Kærby, Aal
borg. (Kreds 8).
1823 - Jens Chr. Madsen, Tolne St. (Kreds 8).
1824 - Mondrup Christensen, Aalborg vej 58, Hjørring.
(Kreds 8)
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»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. Ii. Hansen, Aalekistevej 211,1 th., Vanløse, Telefon
Damsø 2871x. Hertil sendes alt vedrørende Indmeldelser,
Adresseændringer og Pengesager. (Giro Nr. 22116).
QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. —
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 79, København K.
Giro Nr. 23934.
DR-Leder: Knud Lægring, Vesterbrogade 69, 1 th., København V.
Annoncechef: Kaj Nielsen, Ulrik Birchs Allé 17. København S.
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 Lørdag d. 12. April.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.

