TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO
E.D.R. er den danske Afdeling af »International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kort
bølgeteknik

samt

varetage

Amatørsendernes

Interesser.

Som

Medlem

optages

enhver

Kortbølgeinteresseret,

saavel

Sende-

som

Modtage

amatører. Kontingentet, som er 3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar (København 4,50 og 16,00) kan indbetales paa Girokonto 22116.
Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kr., som bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Sølv. E.D.R.s Blad »OZ«,
som er Danmarks eneste specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Hen
vendelse til E.D.R., Postbox 79, København K eller helst direkte til Landsforeningens Sekretær.

Amatørfoto og Amatørradio
Da vi i Forbindelse med Jubilæums-Festligheder
ne i Aarhus for et Par Dage siden overværede det hi
storiske Optog, kunde vi ikke undgaa i Tankerne at
føle os hensat til Livet for ca. 500 Aar siden, men sam
tidig maatte vi tænke paa Livet i Dag med dets tekni
ske Vidundere, som desværre ikke alle er anvendt i
de menneskeligt bedste Øjemed. Vi blev enige med os
selv om, at vel var Datidens Romantik herlig, og vel
er mangt og meget i Nutiden ikke ganske, som vi kun
de ønske os, men alligevel vilde vi foretrække Nutiden
med det hektiske Liv. Der er i Tidernes Løb gjort utal
lige Opfindelser, og blandt disse er Fotografering og
Radio to herlige Opfindelser, som tillige har den For
del, at de kan udnyttes af Menigmand til Glæde for
samme; har man først stiftet Bekendtskab med dem,
vil man nødigt undvære dem.
Naar vi specielt nævner disse to Opfindelser, har
det sine Aarsager, idet den ene Opfindelse jo befinder
sig helt inde paa Livet af os, og den anden er rykket
en Del nærmere, end den tidligere var. Det er af Af
delingernes Referater i den senere Tid fremgaaet, at
Fotografering har Amatørernes Interesse, hvad vi ikke
var i Tvivl om, og vi har heller ikke noget imod, at
man underholdningsmæssigt benytter sig af et Fore
drag om Fotografering. Vi er selv Amatørfotograf saa
godt som vor Tid og det Sikkerhedsomraade, som vi
befinder os i, tillader det, ja vi fremkalder og kopierer
ogsaa selv det fotograferede, men en Kortbølgeamatør
skrev for nogle Dage siden i andet Øjemed, at „det er
snart alle Kortbølgeamatører, som har slaaet sig paa
Amatørfotografering“. Naar man har „slaaet sig paa
noget“, er det som Regel paa Bekostning af noget an
det, og vi skal da heller ikke undlade i Tide at raabe

et Varsko: Hold Kortbølgeradio for sig og Amatør
fotografering for sig.
Det vilde være kedeligt og unødvendigt, dersom
Kortbølgeamatører i større Tal helligede sig Amatør
fotografering frem for Kortbølgeradio, og vi vil endda
gaa saa vidt at paastaa, at en Forening for Kortbølge
radio kun har Eksistensberettigelse, naar ikke alene
Foreningen, men ogsaa dens Medlemmer formaar at
hellige sig Eksperimenter med Kortbølgeradio, hvad
der netop er en af vor Forenings Grundpiller. Det
kunde se kønt ud, hvis Foreningens Medlemmer „slog
sig paa“ Amatørfotografering paa Bekostning af Kort
bølgeradio, saa vilde det en skønne Dag være mere
rimeligt at ændre Foreningens Navn til Experimen
terende danske Amatørfotografer. Det er der dog in
gen, der kunde tænke sig, vil vi mene.
Der er ogsaa Opgaver nok at tage sig af. For Øje
blikket burde alle Amatører være beskæftiget med
Forberedelser til Deltagelse i FM-Konkurrencen. Vi
er vidende om, at mange beskæftiger sig dermed, men
Foreningen tæller jo ogsaa Medlemmer i hundredvis.
Det kunde ogsaa betale sig for Amatørerne at kigge
lidt nærmere paa superregenerative Opstillinger. Der
kan med de Rør og Komponenter, som i Dag staar til
vor Raadighed, bygges en virkelig god Kortbølgemod
tager med en ualmindelig stor Følsomhed efter Prin
cippet for Superregeneration. Vi vil heller ikke und
lade at nævne den i København nyoprettede Studie
kreds i Maaleteknik, som fortjener at faa stor Tilslut
ning, da det er et Felt, som mange Amatører kan hø
ste stort Udbytte af at deltage i, ja med den Udvikling,
som Studiekredsen har taget, vil den kunne faa Betyd
ning for alle E.D.R.s Medlemmer Landet over.
A. S.
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SUPEREN
Ai S. H. Hasselbalch, OZ7T

I en Superheterodyn-Modtager skal som bekendt
Signalkredsen og Oscillatorkredsen ved Hjælp af De
lene af en Flergangskondensator afstemmes saaledes,
at Differensen mellem Resonansfrekvenserne for en
hvilkensomhelst
Stilling
af
Afstemningskondensatoren er lig Mellemfrekvensen. Ved passende Dimensio
nering af Afstemningskredsene kan det ovenfor stille
de Krav opfyldes tilfredsstillende. Man siger i saa Til
fælde, at Modtagerens Kredse sporer.
Principielt kan Sporingen opnaas paa flere væsens
forskellige Maader. Vi vil her kun beskæftige os med
ganske bestemte Metoder, der forudsætter, at Delene
af Flergangskondensatoren er fuldkommen ens. Det
skal da siges med det samme, at Sporingen aldrig kan
blive perfekt; der vil for de fleste Indstillinger blive
indført Sporingsfejl. At bringe disse Sporingsfejl ned
paa tilladelige Værdier er med andre Ord den Opgave,
der stilles.
I Fig. 1 er vist Afstemningskredsen for Signalkredsen.
Oscillatorkredsen er udført enten som i „a“ eller som
i „b“. Afstemningskondensatoren er i alle Tilfælde
Kondensatoren Ca, der ifølge Forudsætningen altid
har samme Kapacitet indskudt i saavel Signalkreds
som i Oscillatorkreds.
Det kan vises, at naar Oscillatorkredsen er udført
som i „a“, vil man med rigtig Dimensionering af Kom
ponenterne kunne opnaa perfekt Sporing for to for
skellige
Indstillinger
af
Afstemningskondensatoren
Ca. Udenfor disse Indstillinger vil der altid være Spo
ringsfejl.

paa her; de fleste Superbyggere har nærmest paa For
nemmelsen, hvor store Sporingsfejl, man kan tillade
sig.
Dimensionering af Kredsene for 2-Punktssporing er
langt den simpleste, og ydermere kan man for Kort
bølgemodtagere meget ofte nøjes med 2-Punktssporing. Vi starter derfor med denne Beregning.
Det kan ikke nægtes, at de Beregninger, der er nød
vendige for at bestemme Komponenterne til en Super
med 2-Punktssporing, er noget mere vidtløftige end
andre Beregninger, der hidtil har været beskrevet i
„OZ“. Mange vil nok føle sig fristet til at blade videre
til andet, mindre matematisk præget Stof, men hertil vil
jeg sige: Vent engang og se om ikke det gaar alligevel.
En Forudberegning af Komponenterne kan spare
mange Timers Arbejde ved Trimningen af Modtage
ren, saa Arbejdet med at sætte sig ind i Beregninger
ne kan i de fleste Tilfælde ikke siges at være spildt.
Noget matematisk Grundlag er dog nødvendigt, og
jeg vil anbefale Amatører, der ikke er blot nogen
lunde „Dus“ med enten Regnestok eller Logaritme
tabel at blade videre. Man kan selvfølgelig godt ud
føre Regningerne uden Regnestokkens eller Loga
ritmetabellens Hjælp, men det er et trælsomt Slid.

Udføres Oscillatorkredsen derimod som i „b“, kan
perfekt Sporing opnaas for tre forskellige Indstillin
ger. — Man taler i Tilfældene „a“ og „b“ om hhv. 2Punkts- og 3-Punktssporing. Bedre Sporing end ved 3Punktssporing er det uden Korrektion af Kondensa
toren i Oscillatorkredsen ikke muligt at opnaa.
Sporingsfejlen bliver — saavel for 2-Punktssporing
som for 3-Punktssporing — jo mindre jo lavere Mel
lemfrekvensen er i Forhold til Signalfrekvensen. Den
bliver
jo
større,
jo
større
Afstemningsomraadets
Bredde gøres. Hvor stor den maksimale Sporingsfejl
maa blive afhænger af mange forskellige Forhold,
navnlig af Antallet af Kredse, der er afstemt til Sig
nalfrekvensen samt af Godheden af disse Kredse.
Dette Forhold skal der dog ikke kommes nærmere ind
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Paa Fig. 2 er ud ad den vandrette Linie tegnet en
Frekvensakse. Frekvenserne F1 og F2 er Yderfrekven
serne for et Afstemningsomraade, der skal dækkes ved
Hjælp af en variabel Flergangskondensator med en
Kapacitetsvariation paa AC. Idet Mellemfrekvensen
kaldes fm, skal Kredsene nu bestemmes saaledes, at
Sporingsfejlen bliver mindst mulig. Hvis f1 og f2 er

Sporingsfrekvenserne, vil Sporingsfejlen kunne af
læses af den tegnede Kurve, der nærmest har Form
som en Parabel. Sporingsfejlen er størst i Midten af
Afstemningsomraadet samt i Ydergrænserne, altsaa
paa følgende Frekvenser:

Næste Skridt er at beregne Kapaciteten i Afstem
ningskondensatoren i de to Stillinger, hvori den af
stemmer Signalkredsen til de to Sporingsfrekvenser f1
og f 2- Da Selvinduktionen i Kredsen allerede er kendt,
(L1), beregnes den samlede Kapacitet af Formlerne:

Hvis nu f1 og f2 vælges saaledes, at de ligger 0,7
Gange det halve af Afstemningsomraadet til begge Si
der ud fra Midten af Omraadet, vil man tilnærmel
sesvis (men ikke eksakt) opnaa, at Sporingsfejlene for
de ovennævnte „værste“ Frekvenser alle bliver lige
store. Dette Valg af Sporingsfrekvenser giver en for
nuftig Sporing, hvis man ønsker nogenlunde konstant
Følsomhed af Modtageren over hele Omraadet. Vi skal
nu se, hvorledes Kredsene beregnes.
Det første, man gør, er at beregne Komponenterne
i Signalkredsen, Fig. 1.
Man beregner først en Kapacitetsværdi C0, der er
den samlede Kapacitet over Kredsen, naar Afstem
ningskondensatoren er drejet helt ud. C0 er altsaa den
Kapacitet, der af stemmer Kredsen til den højeste
Frekvens, F2. Den dannes af følgende Enkeltkapacite
ter:
1):
Kondensatorens
Minimumskapacitet,
2):
Traadningskapaciteten, 3): Egenkapacitet i Spolen, 4):
Rørkapaciteter samt 5): Trimmerens Kapacitet C1.
C0 beregnes af følgende Formel:

Ca og Cb er altsaa den samlede Kapacitet. Selve
Afstemningskondensatorens
Kapacitet
bestemmes,
idet man fra Ca og Cb subtraherer Summen af alle de
øvrige Kapaciteter i Kredsen, altsaa Traadnings- og
Rørkapacitet, Spolens Egenkapacitet, samt Trimme
rens Kapacitet. Afstemningskondensatorens Kapacitet
i de to Stillinger kalder vi „a“ og „b“.

kondensatorens Kapacitet i helt inddrejet og helt ud
drejet Stilling, „k“ er Kvadratet paa Forholdet mel
lem den højeste og den laveste Frekvens for det paa
gældende Omraade, altsaa,

Selvinduktionen L1 beregnes, naar C0 er fundet, af

Værdien af Trimmerkondensatoren C1 bliver lig C0
minus Summen af de under 1, 2, 3 og 4 ovenfor nævn
te faste Kapaciteter i Kredsen. Hermed er Signalkred
sens Konstanter beregnede.
Man beregner nu de to Sporingsfrekvenser, f1 og f2.
Efter Bemærkningerne herom bestemmes de ud fra
Yderfrekvenserne F1 og F2 paa følgende Maade, se
Fig. 2:

Sædvanligvis lader man Oscillatorkredsen afstem
me til højere Frekvenser end Signalkredsen(e). Naar
dette er Tilfældet bruges følgende Udtryk til Bereg
ning af en Størrelse, som vi kalder a:

Naar Oscillatorkredsen skal afstemme til lavere
Frekvenser end Signalkredsen, erstatter vi i ovenstaa
ende Udtryk „ + “ i Tæller og Nævner med
Efter at a er beregnet, beregner vil følgende Stør

relse, C :

Cx er da den Kapacitet, der sammen med Afstem
ningskondensatorens Kapaciteter „a“ og „b“ skal af
stemme Oscillatorkredsen til de to „rigtige“ Oscilla
torf rekvenser, (f1+ fm)og (f2 + fm)- —
Cx dannes af Traadningskapacitet, Rørkapacitet,
Egenkapacitet i Spolen samt Trimmerens Kapacitet
C2. Naar Summen af de førstnævnte Delkapaciteter
trækkes fra den beregnede Værdi for Cx, finder man
altsaa Værdien af Trimmerkondensatoren C2.
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Nu kan Selvinduktionen af Oscillatorspolen bestem
mes. Den beregnes af een af følgende Formler:

Til Slut bestemmes
torspolen af 8 a eller b:
Hvis Beregningerne er rigtigt udført, skal begge
Formler give nøjagtig det samme Resultat. Man gør
klogt i at benytte sig af denne Kontrolmulighed.
Hermed er ogsaa Oscillatorkredsens Konstanter be
regnede.
Et Beregningseksempel hentet fra Praksis vil sik
kert bedst kunne illustrere Fremgangsmaaden. Vi
gaar ud fra følgende Opgivelser:
Afstemningsomraade: 4000—10100 kHz.
Kondensatorvariation A C: 230 pF.
Mellemfrekvens fm: 480 kHz.
Traadningskapacitet (anslaaet): 6 pF.
Rørkapacitet: 6 pF.
Spolekapacitet (anslaaet): 6 pF.
Kondensatorens Minimumskapacitet: 12 pF.
Man beregner først Cn af Formel (1):

Trirnmerkondensatoren C1 bliver: 42,8 - (12 + 6 + 6

+ 6) = 12,8 pF.

Sporingsfrekvenserne bestemmes af 4 a og b:
fi = 0,85:4000-0.15:10100 = 3400+1515 = 4915 kHz
f2 = 0,15:4000-0.85:10100 = 600 + 8585 = 9185 kHz
Den samlede Kapacitet i Signalkredsen, naar denne
skal afstemmes til hhv. 4915 og 9185 kHz, beregnes
af 5 a og b:

Heraf
udgør
Traadningskapacitet,
Rørkapacitet,
Spolens Egenkapacitet samt Trimmerens Kapacitet
ialt; 6 + 6 + 6 + 12,8 = 30,8 pF.
Åfstemningskondensatorens Kapacitet i de to Stil
linger bliver altsaa:
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Selvinduktionen

L2

i

Oscilla

Udregning ved Hjælp af 8b) giver samme Resultat;
Beregningen er altsaa rigtigt udført.
Om Beregningernes Udførelse er der følgende at be
mærke:
Man bør benytte Regnestok eller 4-cifret Loga
ritmetabel, ellers bliver Arbejdet alt for besværligt.
Regnestokken
giver
tilstrækkelig
Nøjagtighed,
saa
den er at foretrække. Til den ovenfor udførte Bereg
ning er der saaledes benyttet Regnestok.
Man bør ikke straks lade sig afskrække af de til
syneladende indviklede Beregningsformler; naar man
har prøvet et Par Gange og har dannet sig et praktisk
Regneskema, er en Beregning som den ovenfor viste
udført paa mindre end et Kvarter.
Om Sporingsfejlens Størrelse skal der ogsaa siges et
Par Ord. Det er som nævnt i Hovedsagen den største
Sporingsfejl, der interesserer, altsaa Sporingsfejlene i
Yderfrekvenserne samt i Midten af Omraadet. Disse
Fejl skulde ifølge den foregaaende Udredning alle
være lige store. Dette er ogsaa næsten Tilfældet, dog
er Fejlen en lille Smule større paa den højeste af
Yderfrekvenserne, altsaa paa F2, lidt mindre i Midten
og mindst paa den laveste Yderfrekvens, F1. Forskel
len er dog saa lille, at der ikke er nogen Grund til at
forsøge andet Valg af Sporingsfrekvenserne end det,
der er givet ved Formlerne 4 a og b. Jeg har forgæves
søgt at finde et simpelt matematisk Udtryk for Vær
dien af den største Fejl, naar følgende Størrelser ken
des: Midterfrekvensen i Baandet, Baandbredden samt
Mellemfrekvensen.
For at gøre sig et Begreb om Sporingsfejlen for et
færdigt beregnet Sæt af Afstemningskredse kan man
benytte følgende Udtryk, der ikke udmærker sig ved
Simpelhed:

(Cmin er
kapacitet).

Afstemningskondensatorens

Minimums

Det saaledes fundne Udtryk giver nøjagtigt Spo
ringsfejlen i den høje Ende af Baandet. Anvender vi
Udtrykket paa det gennemregnede Eksempel, finder
vi:

Af PAUL STØRNER, OZ7EU

Med Henblik paa at kunne have Radio med paa
Gaature, Cykleture og andre Udflugter har vi fore
taget forskellige Eksperimenter for at finde den rig
tige Løsning paa Spørgsmaalet. Det, som først og
fremmest kræves af en saadan Modtager, foruden at
den selvfølgelig skal virke tilfredsstillende, er, at den
ikke fylder mere end allerhøjest nødvendigt, og at
den heller ikke vejer ret meget. Vi prøvede ogsaa en
Opstilling, som Telefunken forøvrigt har anvist, og
den ses paa hosstaaende Diagram. Den virkede aldeles
glimrende og oversteg langt vore Forventninger. Det,
man mest kan takke for Resultatet, er selvfølgeligt de
anvendte Rørtyper af D-Serien, diagrammæssigt set
er der jo ikke noget nyt.
En Modtager som denne kan presses sammen til
meget smaa Dimensioner. Rørene i sig selv er jo ikke
særlig store, og da der „saa godt som ikke“ kræves

60 kHz er altsaa den største af de optrædende Spo
ringsfejl, der naas, naar Signalkredsen er afstemt til
10100 kHz. Fejlen andrager 0,6 %, hvilket sikkert
ikke er for meget paa dette Baand, hvor Kredsgod
heden ikke er altfor stor.
Man maa bemærke ved Beregning af den absolutte
Sporingsfejl, som ovenfor gjort, at Resultatet frem
kommer som Differens mellem to store Størrelser,
hvoraf den ene er udregnet paa Regnestok og derfor
muligvis ikke er rigtig. Slutresultatet maa af den
Grund ikke ventes at blive videre nøjagtigt bestemt.
Der er Grund til at repetere OZ2Q’s Artikel: „Bereg
ning af Svingningskredse“, der fremkom i Febr. og
Marts Numeret af „OZ“ for 1940. 2Q bruger i sine
Formler andre Enheder, end jeg har gjort i ovenstaaende, Selvinduktion og Kapacitet i cm, mens jeg bru
ger μH og pF. Bortset fra denne Forskel, der blot
medfører andre Konstanter i Formlerne, er Udtryk
kene præcis de samme.
En anden god Gang — forudsat jeg ikke faar alt for
mange Bebrejdelser for denne Artikel — vil jeg give
Beregningen af Komponenterne for 3-Punktssporing.
Denne Beregning er betydelig mere besværlig end for
2-Punktssporing, men egentlig ikke vanskeligere.

Batterier til den, kan den f. Eks. udmærket indbygges
i en af de almindelige Lædertasker til de gamle 6½
X 11 Fotografiapparater af Kassetypen. En saadan Ta
ske kan f. Eks. købes ved en Maskandiser for smaa
Penge.
Modtageren er naturligvis ikke beregnet til Højt-

talerdrift, men Lokalstationerne kan dog udmærket
høres med pæn Højttalerstyrke, naar man sætter
Anodespændingen op til blot 45 Volt. Ellers er Mod
tageren beregnet til at gaa med Anodespændinger fra
15 til 30 Volt. Man kan f. Eks. anvende 5—10 Stk. af
de smaa 3-Volt Stavbatterier. De sættes i Serie, og
man har saa et Anodebatteri af yderst smaa Dimen
sioner. Ved en Anodespænding paa 30 Volt ligger
Strømforbruget paa lige knap 1 mA, saa man kan alt
saa udmærket bruge den allermindste Type Batterier,
der kan faas. Rørene er beregnet til en Glødespænding
paa 1,2 Volt, dog kan 1,5 Volt sættes til uden Mod
stand af nogen Art. Strømforbruget er ogsaa her
yderst minimalt, kun 25 mA pr. Stk. altsaa ialt 50 mA,
saa man kan ogsaa til Glødebatteri bruge en forholds
vis lille Type. For Eksempel holder et af de smaa 1,5
Volt Nefa Elementer i et Par Uger, selv med ca. 1
Times Brug daglig, det maa dog siges at være pænt.
De
anvendte
Rørtyper
er
Højfrekvenspentoden
DF11 og Trioden DC11, begge Staalrør af Telefunkens
Fabrikat. Det vilde være nærliggende at bruge DF11
begge Steder, men det viste sig, at DC11 var baade
kraftigere og gav bedre Kvalitet. Ved Brug af Udgangstransformator mellem DF11 og Hovedtelefonen
kunde dog opnaas lidt større Forstærkning, men Kva
liteten var ikke saa god som med DC11, saa vi blev
ved denne. Vil man anvende Udgangstransformator og
DF11, skal Omsætningsforholdet i Transformatoren
være ca. 7:1. Sætter vi et DL11 i Udgangen og for
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højer Anodespændingen til 40—50 Volt, kan man ud
mærket høre paa Højttaler paa Apparatet, men saa
kommer jo ogsaa saavel Glødestrøm som Anodestrøm
højere op, og det var jo ikke Meningen med Appara
tet. DL11 kræver ogsaa Gitterspænding, og saa bliver
der straks flere Komponenter i Modtageren. Vi vil
derfor anbefale den viste Opstilling og Hovedtelefon.
Saavel
Tilbagekoblingskondensator
som
Afstem
ningskondensator
er
af
Koblingskondensatortypen;
til Afstemning paa korte Bølger er denne Type
selvfølgelig ikke alt for god, saa har man en Luft
kondensator af saa smaa Dimensioner, at den kan være
i Kassen, anbefales det at bruge denne.
Spolerne. Vi har som sædvanlig anvendt Siemens
4-kamrede Trolitulform, i Særdeleshed da vi her skal
have Spoler af saa smaa Dimensioner som muligt.
Spolestørrelserne
er
følgende:
Langbølge,
Antenne
100 Vindinger i eet Kammer 3 X 0,07 Litze, Afstemning
350 Vindinger i de tre andre Kamre, ligeledes Litze,
og Tilbagekobling 50 Vindinger 0,1 Traad viklet ovenpaa Afstemningsspolen i det sidste Kammer. Mellem
bølge, Antenne 30 Vindinger 20X0,05 Litze i eet Kam
mer, Afstemning 100 Vindinger i 2 Kamre, ligeledes
Litze, og Kobling 30 Vindinger 0,2 Traad i det sidste
Kammer. 20—50 Meter, Antenne 5, Afstemning 12 og
Kobling 6 å 8, samme Traad og Vikling som Mellem
bølge. Paa korte Bølger kan det knibe lidt med at faa
Tilbagekoblingen ok med Anodespændinger under 30
Volt. Man maa ogsaa eksperimentere lidt med Tilbagekoblingsvindingerne, maaske ogsaa koble Anten
nen lidt løsere, evt. gennem en lille Glimmerblok el
ler Trimmer paa 20—40 pF.
Antennen kan til Lokalstationerne blot bestaa af
et Par Meter Traad hængt op i et Træ eller andet,
men selvfølgelig faar man bedst Resultat med saa god
en Antenne, som man efter Omstændighederne kan
faa, samt med Jordledning af en eller anden Art.
Paa Diagrammet er ikke indtegnet Omskifter, denne
kan være en Prahn eller Torotor Type OK, eet Dæk,
3 Stillinger, 3 Omskiftere paa Dækket.

TILFØJELSE
til Artiklen om en Maalebro i April ,,OZ“

En Del Amatører har beklaget sig til mig over, at
det er vanskeligt at faa Potentiometre i de angivne
Størrelser til Maalebroen. Det skyldes selvfølgelig de
højst unormale Forhold for Tiden, men til P1 kan
anvendes en hvilken som helst Størrelse indenfor f.
Eks. et Par Tusinde Ohm til 15000 Ohm. Dette skal
blot være aritmetisk. Til P2 kan anvendes Størrelser
fra 6—700 Ohm til ca. 3000 Ohm, og her kan man fak
tisk med Fordel anvende et logaritmisk Potentiometer,
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naar man bruger den flade Ende. Eventuelt kan man
ved Brug af f. Eks. 3000 Ohm logaritmisk shunte en
fast Modstand paa ca. 1500 Ohm over Glideren og den
anvendte Ende. Dette giver en glimrende Variation.
Størrelsen 3000 Ohm kan for Tiden faas i Mærket
„Elgesit“.

DANSKE HAMS
93-OZ5XY

Blandt Nordjyllands Amatører er der en Kamme
rat, der huskes, selv nu hvor Sendetilladelserne er
inddragne, og vi er kommet noget paa Afstand fra
hinanden. Det er OZ5XY, Aalborg.
Intenst Arbejde med Radio, der begyndte allerede i
Skoleaarene, hvor et af de første Apparater var et
Kortbølge-Krystalapparat med Omraadet 80 m, byg
get efter en Opstilling i „ILLUSTRERET FAMILIE
JOURNAL“. Den senere uundgaaelige Række af De
tektormodtagere (BCL-Spiller) gav 5XY en usæd
vanlig teknisk Indsigt vedrørende Modtagerbygning.
Omkring 1936 vaktes Interessen desuden for Kort
bølgesendere, og baade Indmeldelse i E.D.R. samt
Senderlicensen fulgte samme Aar.
Saadan som Tilfældet var med Modtagerbygning,
saaledes blev ogsaa de Senderstationer, som 5XY i
Aarenes Løb har betjent sig af, Eksempler paa teknisk
mønster gyldigt Arbejde.
Det var derfor heller ikke ufortjent, at 5XY paa
Udstillingen i Forbindelse med det 1. „AALBORGSTÆVNE“ for sin Stor-Super fik tilkendt Udstillin
gens 1. Præmie.
5XY har som Kredsleder for Kreds 8 i et Par Aar
taget Del i Foreningsarbejdet indenfor E.D.R. og har
i denne Periode, som i sin Færden iøvrigt blandt Ama
tører, vundet sig mange Venner, der har lært at skatte
ham som en god, retlinet Amatørkammerat.

BEREGNING AF KONDENSATORERS KAPACITET
Udfærdiget paa Orundlag af

„ The Radio Handbook, 1938“ af Frank C. fones

-----------------------------------------------------------------—-------- Ved OZ5TZ, J. A. JENSEN -----------------------------------------------------------------------------------------

En Del Amatører har sikkert lejlighedsvis selv
fremstillet Kondensatorer til forskelligt Formaal, bl. a.
Neutrodyn-, Modtager- og Senderkondensatorer, men
har ikke været helt klar over, hvilke Faktorer, der er
af afgørende Betydning for disse, og som Følge heraf
har Dimensioneringen været ret tilfældig. I det føl
gende skal anføres nogle Retningslinier, der kan
danne Grundlaget for en Fremstilling af saadanne
Kondensatorer.
En Kondensators Kapacitet er afhængig af følgende
3 Faktorer: 1) Dielektricitetskonstanten, 2) Arealet af
Dielektrikum og 3) Tykkelsen af Dielektrikum. Ved
Dielektrikum forstaas et Isolationsstof, hvorigennem
der sendes elektrostatiske Kraftlinier. Ledningsevnen
for disse Kraftlinier i Isolationsstoffet er Stoffets
Dielektricitetskonstant. Mere populært udtrykt kan
det siges, at Kapaciteten er afhængig af det Isola
tionsstof, der anvendes mellem Kondensatorpladerne
samt Isolationsstoffets Ledningsevne, Areal og Tyk
kelse. Det er værd straks at lægge Mærke til, at det
er Arealet af Dielektrikum, der skal regnes med, og
ikke Arealet af den enkelte Kondensatorplade, man
behøver blot at tænke paa en Drejekondensators
Funktion.
Dielektricitetskonstanten er højst forskellig for de
forskellige
Dielektrikum-Isolationsstoffer.
Man
har
valgt at sætte Konstanten for Luft = 1, og udfra
dette er opstillet følgende Tabel for forskelligt Die
lektrikum:
Luft

1,00 Træ (uden særlig Præparering):
Mica
2,94
Eg
Haardt Gummi 2,5—3,0
Ahorn
Glas
4,9—17,0
Birk
Bakelite Stoffer 3,5—6,0 Transformatoroile
Celluloid
4,10 Castor Olie
Fiber
4—6 Porcelain

3,3
4,4
5,2
2,5
5,0
4,4

Det vil heraf ses, at det anvendte Dielektrikum og
dettes Tykkelse har en afgørende Betydning for,
hvor meget man kan belaste en Kondensator med. Er
Spændingen nemlig for stor for et bestemt Dielektri
kum af en bestemt Tykkelse, vil Kondensatoren
„brænde igennem“. Hvormeget, man kan belaste en
Kondensator, er almindeligt angivet og paatrykt
fabriksfremstillede
Kondensatorer
som
deres
„DC
Arbej dsspænding“.

Kapaciteten mellem 2 parallelle Plader
god Nøjagtighed udtrykkes ved Formlen:

kan

med

hvor:
C = Kapaciteten i Mikromikrofarad,
K = Dielektricitetskonstanten (for Mellemrumsmaterialet)
A = Arealet af Dielektrikum i Kvadratcentimeter
og
t = Tykkelsen af Dielektrikum i cm.
Gennemgaar man denne Formel nærmere, ses det,
at Kapaciteten er direkte proportional med Pladernes
Areal og omvendt proportional med Tykkelsen af Die
lektrikum (Mellemrummet mellem Pladerne). Dette
betyder, at dersom Arealet af Pladen fordobles, og
Mellemrummet
forbliver
konstant,
vil
Kapaciteten
fordobles. Omvendt vil Kapaciteten kun blive det
halve, dersom Arealet forbliver konstant, og Mellem
rummet fordobles. Formlen viser ogsaa, at Kapacite
ten er ligefrem proportional med Dielektricitetskon
stanten af det Materiale, der bruges mellem Pladerne.
En Kondensator, der f. Eks. har en Kapacitet paa 100
i Luft, vil saaledes have en Kapacitet paa 500 i CastorOlie, da Dielektricitetskonstanten for Castor-Olie er 5,
eller fem Gange større end Dielektricitetskonstanten
for Luft. Man kan selv foretage andre Sammenlignin
ger i foranstaaende Tabel over Dielektricitetskonstanter.
Vil man bestemme Kapaciteten af en Kondensator
med parallelle Plader, og man kender Tykkelsen af
Dielektrikum, kan ovenstaaende Formel (I) omskrives
saaledes:

hvor:
A=
K=

Arealet af Pladerne i Kvadratcentimeter,
Dielektricitetskonstanten for Mellemrumsmaterialet,
Kapaciteten i Mikromikrofarad, og
C=
t = Tykkelsen af Dielektrikum (Plademellemrum
i cm.
Dersom Arealet af Pladerne forud er bestemt (f.
Eks. ved forhaandenværende Materiale), og man
ønsker at finde den nødvendige „spacing“ (Plademel
lemrum) for at opnaa en angivet Kapacitet, kan
Formlen skrives saaledes:
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hvor Konstanterne er udtrykte nøjagtigt som i For
mel (II). Denne Formel kan ikke blot anvendes til
Kondensatorer med kvadratiske Plader, men er ogsaa
anvendelig, naar Pladerne har cirkulær Fom. Den
eneste Forskel ligger i Beregningen af Arealet af en
saadan cirkulær Plade. Arealet af en cirkulær Plade
kan findes ved Hjælp af Ligningen:

A = 3,1416 * r2

(IV)

hvor:
A = Arealet, og
r = Radius i cm, (det tilføjes, at r2 = rXr).
Bruges halv-cirkulære Plader, som f. Eks. i en
Drejekondensator, skal der naturligt yderligere divi
deres med 2, idet det, som ogsaa tidligere anført, maa
huskes, at det er den effektive „Overlapning“, der
skal regnes med. Der kan saaledes ogsaa fremkomme
Fradrag i Arealet af Pladerne ved særlige Beskæ
ringer.
Naar det drejer sig om en Kondensator med flere
Plader, kan denne Kondensators Kapacitet beregnes
ved at finde Kapaciteten af en Sektion (et Par Plader)
og multiplicere denne med Antallet af Dielektrikum
(Plademellemrum). Det skal dog bemærkes, at Form
len ikke tager Hensyn til, hvad man paa Engelsk
kalder „edge capacity“, hvilket direkte oversat til
Dansk er „Kant Kapacitet“, hvorfor Resultatet ikke
bliver helt nøjagtigt. Der menes sikkert hermed den
lille Variation i Kapaciteten, der f. Eks. i Drejekondensatorer kan fremkomme paa Grund af Tilstede
værelsen af andre Metaldele end Kondensatorplader
ne. Denne Forskel vil imidlertid kun udgøre en ringe
Del af den effektive totale Kapacitet, i Særdeleshed
naar Pladerne er forholdsvis store, og det endelige
Resultat vil i Praksis derfor være indenfor Nøjagtig
hedens Grænser.
Da de anførte Beregninger for Amatørerne vel nær
mest vil komme i Brug ved Fremstilling af Drejekondensatorer af forskellig Art, altsaa med Luft-„spacing“ (Luftmellemrum) mellem Pladerne, skal det
sluttelig anføres, at Gennemslagsstyrken ved normalt
Tryk og Temperatur for Luft er ca. 21.000 Volt pr.
cm. Skal en Kondensator altsaa staa for en Spænding,
paa 5000 Volt, er man paa den sikre Side, naar Af
standen mellem de enkelte Plader er 3 mm, (altsaa
6 mm mellem Plader af samme Art, f. Eks. Rotor i
en Drejekondensator). Er Kondensatoren udsat for
Varme, bør man gøre Pladeafstanden noget større, da
Isolationsevnen for Luft falder med stigende Tempe
ratur.
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Til Afløsning af de tidligere anvendte Forstærker- og
Senderrør har TUNGSRAM fornylig fremstillet nogle
nye Serier, saavel Trioder som Pentoder. Vi skal kort
foretage en Gennemgang af de Typer, der har Ama
tørernes Interesse. Trioden OQlOléOO svarer noget
nær til det kendte Philips TC04/10. Gitter og Anode
er ført ud i Toppen, og Røret svinger fint helt nede
ved ca. 4 Meter. I Klasse C Telegrafi kan Røret paa
15 Meters Bølgelængde give et Output paa 10 Watt
med en Virkningsgrad paa 55 °/o. Specialtrioden
OQQ55/1500 har kun Anoden ført ud i Toppen i Mod
sætning til Søsterrøret OQQ56I1500, der har baade
Anoden i Toppen og Gitteret paa Siden, hvorved der
opnaas bedre Kortbølgeegenskaber. Disse Rør kan
finde udstrakt Anvendelse i Sendere, men er tillige
glimrende egnet til lægevidenskabeligt Brug med
UHF. I Klasse C Telegrafi kan Røret med en Anode
spænding paa 1500 Volt og en Anodestrøm paa 135
mA give ca. 150 Watt Output. Styreenergien andrager
kun 5,5 Meter. Saa er der Trioden OQQ500/3000, men
den er vist lidt for stor for vore Forhold. Ved 3000
Volt Anodespænding giver Røret med 470 mA Anode
strøm 1000 Watt Output med en Styreenergi paa kun
30 Watt.
De tre nye Pentoder har maaske mere Interesse for
Amatøren. De er fortrinsvis beregnet til HF-Forstærkning, og ved omhyggelig Afskærmning mellem
Styregitter og Anode er deres indbyrdes Kapacitet
bragt ned til et saadant Minimum, at al Stabilisering
kan undgaas. Da Anodestrøm/Anodespændingskarakteristikken er lige paa et stort Stykke, kan Rørene og
saa udmærket anvendes til LF-Forstærkning i store
Forstærkere. Pentoden OS15/500 svarer nærmest til
Philips PE05/15. . Katoden er indirekte opvarmet.
Røret kan arbejde helt nede paa 5 Meter med maximal
Belastning. Paa denne Bølge kan man med saadanne
to Rør i Push-Pull og med 500 Volt Anodespænding
opnaa et Output paa 40 Watt med en Virkningsgrad
paa 57 %. OS70/1750 er en moderne Universalpentode, der kan arbejde saavel som Modulator som til
de forskelligste Højfrekvensformaal helt ned til 4 Me
ter med stor Virkningsgrad. I Klasse C Telegrafi af
giver Røret 150 Watt Output ved kun 2,1 Watt Styre
energi. Det er ikke egnet til Modulation paa noget af
Gittrene. Saadanne to Rør i en LF-Forstærker i Klasse
ABi kan afgive 300 Watt Lavfrekvensenergi, og an
vendes Modkobling, kan Klirfaktoren holdes under 1
°/o. Røret OS125/2000 er vel ogsaa lidt rigeligt stort
for Amatøren. Det var ellers et herligt Rør at køre
med. Det kan moduleres paa alle 3 Gittre. Ligesom de
nye amk. Rør kan det ogsaa gaa som Krystaloscilla
tor og kan uden at overvarme Krystallet afgive 150
Watt Output. I normal Klasse C Telegrafi afgiver det
ved 2000 Volt Anodespænding 250 Watt med en
Styreenergi paa kun 16 Watt.
Fordelene ved disse Rør fremfor de omtrent tilsva
rende tidligere er først og fremmest deres glimrende
Ultrakortbølgeegenskaber og deres forbedrede Virk
ningsgrad. Vi skal senere omtale et Par Tungsram
Sendere med disse Rør.
T. R.

RUBRIKKEN
Redigeret af Knud Lægring. OZ-DR152

En FM-Maalesender
Som allerede nævnt her i „OZ“ vil E.D.R udskrive
en FM Test over Statstelegrafens Forsøgsudsendel
ser, der begynder omkring 1. September. At alle
tvungne og frivillige DR-Amatører vil deltage her, an
ser jeg for givet, hvis de har fattet lidt Interesse for
dette nye Arbejdsfelt.
Hvis man nu gaar i Gang med at bygge en Modtager
til dette specielle Formaal, maa man gøre sig klart, at
man ikke uden videre kan konstatere, om den virker
og ellers er helt i Orden, da man ikke, før Udsendel
serne begynder, har nogen Station at prøve Modtage
ren paa. Nu er det dog saa heldigt, at selv om Sender
ne er sat under Segl og Laas, har vi dog endnu Lov til
at bygge Maalesendere. Jeg vil derfor opfordre de
Amatører, som magter Opgaven, (eventuelt Afdelin
gerne) til at bygge en Sender til Undersøgelser og
hjælpe saa mange som muligt af deres Kammerater
med at gøre Modtagerne helt i Orden, til Forsøgene
begynder. Da Forstaaelsen af Senderens Virkemaade
vil hjælpe til at forstaa, hvad FM Systemet egentlig
er, vil jeg bestræbe mig for at forklare Maalesende
rens Virkemaade saa udførligt som muligt.
Som det ses af Diagrammet, bestaar Senderen af to
Rør. Et til Frembingelse af HF Energi og et til Frem
skaffelse af FM Modulationen. HF Oscillatoren er
ganske ligetil. Det er en almindelig ECO. Men dens
Frekvensomraade er tilpasset Formaalet og derom
senere. Modulatorrøret er derimod koblet paa en til
syneladende mærkelig Maade. Røret er en Oktode el-

ler et amerikansk 6L7. De forskellige Modstande og
Blokke mellem Anode og første Gitter giver Røret
følgende Virkemaade. Ved en Forandring af Spæn
dingen paa det almindelige Styregitter vil Spændin
gerne og Faseforskydningerne over Røret opføre sig
som for en Selvinduktion. Da Røret ligger i parallel
til Spolen i HF Oscillatoren, vil dennes Værdi stige
og falde i Forhold til den Spænding, der paaføres
Modulatorrørets
Styregitter.
Resultatet
heraf
er
indlysende.
HF
Oscillatorens
Frekvens
vil
sti
ge og falde i Forhold til Styrken og Polariteten af
Styrespændingen under Forudsætning af, at Modula
torrøret ikke ensretter. Det gør det ikke, naar det faar
paaført en fast Spænding over Katodemodstanden, og
Styrespændingen ikke overstyrer Røret.
Vi har altsaa en Sender med en varierende Fre
kvens i Forhold til Styrken af Modulationsspændingen. Og dette er noget af det principielle i FM. Det er
en udbredt Misforstaaelse blandt Amatører, at Fre
kvensvariationen staar i Forhold til Modulationsfre
kvensen, men som det ses af ovenstaaende, er dette
ikke Tilfældet. Det er derimod Tilfældet ved AM
Modulation, hvor der som bekendt er noget, der kal
des for Sidebaand. Disse er ogsaa en Art FM-Modulation, men staar i direkte Forhold til Modulationsfre
kvensen.
Ved FM kan man for en given Frekvensvariation
have mange forskellige Tonefrekvenser. Forskellen er
blot den, at medens en Tone paa 500 Hz skifter fra
Middelfrekvensen til f. Eks. 20 kHz tilbage til Middel
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F O R 1 0 A A R siden
JULI 1931

OZ-DR542 OZ-DR552

28 Mhz

Vi har kun naaet at lytte ganske lidt paa dette
Baand og har ikke observeret andet end et Par kom
mercielle Stationer.
14 MHz

Der er saa godt som ingen Trafik. Kun enkelte euro
pæiske Amatører med Telegrafi og nogle amerikanske
Fonestationer. Det er iøvrigt mærkeligt, at der ikke er
nogle flere oversøiske Amatørsendere i Gang paa 20
m, hvor man før ofte kunne høre Calls fra hele Ver
den; men de har vel ogsaa Sendeforbud.
7 MHz

er for Tiden et helt Kaos af kommercielle Stationer
og Støjsendere, som næsten helt umuliggør Modtag
ning af svage Calls. Den eneste Tid paa Døgnet, hvor
der er nogenlunde Arbejdsforhold for Amatørerne,
er omkring Kl. 21 GMT. U-UE og UK, som ellers er
saa stærkt repræsenteret paa 40 m, er ikke hørt siden
den 15. Juni. Sandsynligvis er der i Rusland kommet
Sendeforbud. Norge har som bekendt i længere Tid
haft Sendeforbud, og det er saa vidt os bekendt endnu
ikke ophævet; dog har vi flere Gange noteret Kalde
signalet LA5O
Her er en Del af den noterede Trafik: HA7T 597,
QRA Sopron, Tx Mo-Pa 20 Watt. SV1GX 578, LA50
579, HB9E 578, LZ5DM 578 Chirp, U5HD 568 QRA
Odessa, D4AWY 598, UK3AC 569.
3,5 MHz

Her er de atmosfæriske Forstyrrelser selvsagt stør
re, og det er sikkert derfor, at 80 m Baandet er saa
lidt benyttet af Amatører for Tiden. Vi har kun hørt
et Par enkelte Fonestationer sandsynligvis ES.

Da DR542 har faaet Arbejde i Rødekro for længere
Tid, bedes alle Rapporter og Breve sendt til mig.
Hans Orla Hansen,
Aabenraavej 30, Haderslev.

og videre til Plus 20 kHz og tilbage 500 Gange i et
Sekund, vil en Tone paa 5000 Hz med samme Styrke
give nøjagtig den samme Frekvensvariation, men den
vil variere 5000 Gange i et Sekund.
Valget af selve HF Oscillatorens Frekvens er ikke
kritisk, og der er ikke noget i Vejen for at lade den
bestryge selve det Omraade, hvor den kommende Sen
der vil vise sig. Men af Stabilitetsgrunde vil man sik
kert staa sig ved at vælge Omraadet omkring 10 MHz
og udtage 4. Harmoniske i Anodekredsen. Man maa
blot huske paa, at Modulationsvariationen samtidigt
ogsaa vil blive 4 Gange større, hvorfor det sikkert vil
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3.
Aargang Nr. 4: Bortset fra et Par tekniske Ar
tikler er dette Numers Indhold noget tyndt og præ
get af „Agurketid“. Ikke mindre end 3 Sider er Med
lemsliste og Fortegnelse over Medlemmer i Restance
med Kontingent. Det meddeles iøvrigt, at „OZ“ fra
næste Maaned vil blive udvidet fra 8 til 12 Sider. Af
Juni-Numeret var der blevet trykt 25 Eksemplarer
for lidt, saa ikke alle Medlemmer havde faaet det, og
Bogtrykkeren maatte nu genoptrykke det.
Den nystartede jydske Afdeling ledes foreløbig af
OZ3NN, Randers, OZ1K, Ringkøbing, og OZ5A, Aar
hus. — OZ3NN slaar til Lyd for Afholdelse af et
Landsstævne, som vil være noget nyt indenfor E.D.R.
— OZ7WH har haft Besøg af to engelske Amatører, og
OZ7DV fortæller om sine Resultater med transporta
bel Sender sammen med OZ5X og OZ7K.
OZ7F.

Ved OZ8O

1. Ved at bruge Frekvensmodulation kan man opnaa
en Gengivelse med meget mindre Støj end ved andre
Systemer. Skyldes dette, at man kan nøjes med et me
get smalt Frekvensbaand og saaledes ogsaa kun faa
Støjen fra dette Baand med, eller skyldes det, at man
netop kan bruge et meget bredt Frekvensbaand uden
derfor at faa mere Støj med?
2. Hvad betyder Tegnet -?
3. Hvad forstaar man ved Tilpasning?
4. Hvad betyder Enhedsbetegnelserne MF, mF, mf,
μ F og u/F?
5. Hvad bruger man et Rumladegitter til?
Svarene findes Side 112.
være gavnligt at benytte det viste Potentiometer.
Maalesenderens Frekvens kan let konstateres paa en
normal Modtager. Modulationsspændingen kan enten
hidrøre fra en Mikrofon, Pick Up eller en lille Glim
lampesummer.
Tilkoblingen til begge Sendere sker over en lille
Blok i HF Rørets Anode.
Det her viste System burde egentlig have gamle
Senderamatørers Interesse, idet det med det er mu
ligt at lave fjernstyrede Sendere, hvor Frekvensen
kan forandres ved Hjælp af en enkelt Leder og Jord.
Men det hører vi nok om, inden den Tid kommer.

vi venter kun paa dig!
Naar disse Linier læses, er der ikke mange Dage til
bage, før E.D.R.s Sommerlejr aabner, og vi mødes til
14 glade og festlige Dage i smukke Omgivelser. Lej
rens centrale Beliggenhed gør det muligt for alle Med
lemmer at deltage, og vi venter i Aar at se alle Ven
ner fra hele Landet i stort Tal. Der er gjort alt, for at
Lejren skal blive saa fuldendt som muligt. Lejrudval
get har arbejdet under Højtryk, saa alt kan være i Or
den til at modtage de første Gæster allerede Lørdag.
Fra Horsens til Juelsminde er der følgende Forbin
delser:

har vi jo Tid til at beskæftige os med Radio, og hvad
dertil hører. Siden vi sidst skrev om Lejren, er der
jo sket dette, at Spærreomraadet er udvidet og Juels
minde ligger indenfor Omraadet. Lejren ligger jo paa
privat Grund, men det fritager jo ikke Deltagerne for
at skulle medføre Legitimationskort.
I Aar skal vi heller ikke undvære OZ7WH, der har
deltaget i samtlige E.D.R.-Sommerlejre. Han kommer
som sædvanlig i alle 14 Dage, og i Aar har vi For
nøjelsen, at OW ogsaa deltager. Vi haaber ikke i Aar

Tog fra Horsens Søgnedage 7,43, 15,15, 17,15
Tog fra Horsens Helligdage 9,30, 13,25, 22,15
Bil fra Horsens Søgnedage 10,00, 16,30, 21,00
Bil fra Horsens Helligdage 10,00, 13,30, 20,00, 23,10
Fra Vejle til Juelsminde:
Bil fra Vejle Hverdage 10,00*, 17,00, 21,00*

Fregatten »Jylland«s Anker, en Seværdighed-ved Juelsminde

*Kun Mandag og Lørdag.
Bil fra Vejle Helligdage 10,30, 14,00, 19,30, 23,10
Rejsen fra Horsens til Juelsminde varer en god
Time, og det samme gælder fra Vejle. Med Hensyn til
at finde Lejrpladsen, vil dette ikke volde stort Be
svær. Naar man kommer til Juelsminde, spørger man
efter Færgegaarden, og man kan da ikke undgaa at se
Lejren og de Skilte, der vil blive opstillet. Lejrens
Adresse er: E.D.R.s Sommerlejr, Juelsminde St., hvor
til al Bagage kan sendes. Vi afhenter Teltene paa Sta
tionen og opstiller disse, naar Undertegnede faar Med
delelse herom.
Da der fra flere Sider er rettet Forespørgsler angaaende
Morgenmaaltidet
og
Rationeringsmærker,
skal vi oplyse, at der til Morgenmaatidet hører Kaf
fe, og Brødmærker skal medbringes. Alt, hvad Del
tagerne behøver at medbringe er: Brødmærker, Sen
getøj og Telt. Deltagere, der ikke selv medbringer Telt,
kan leje et i Lejren til en rimelige Pris, men maa i
god Tid anmelde Ankomst. (Er der Medlemmer, der
har Telt, de vil laane Lejren i de 14 Dage, hører Un
dertegnede gerne fra disse). Som tidligere nævnt, ind
tages Maden paa Hotel Færgegaarden, og Prisen er
4 Kr. for Morgenkaffe, Middagsmad og Aftensmad
incl. Ophold i Lejren.
I Lighed med tidligere Lejre bliver der opstillet
Højttaleranlæg og BCL. Vi ser gerne, at Deltagerne ta
ger SW-Modtagere, Grammofonplader og andre inter
essante Ting med i Lejren. Selvom vi holder Ferie,

at skulle komme til at mangle noget fra denne Side,
selvom det saa ud til, at der skulde blive et Hul i
Minderne fra vore Sommerlejre.
E.D.R.s Sommerlejr er klar — vi venter kun paa
dig. Vi lover 14 herlige Dage ved Skov og Strand sam
men med Kammerater fra hele Landet, der længes
efter at opfriske gamle Minder og knytte endnu stær
kere Baand om det Kammeratskab, der findes inden-

Indkørslen til Lejren. I Baggrunden »Færgegaarden«

for E.D.R. Vi trænger til Kammeratskab nu mere end
nogensinde. I Aar mødes vi alle i E.D.R.s niende Som
merlejr under vort Flag og E.D.R.s Banner, der er vor
Stolthed. Hermed hjertelig velkommen til Sommer
lejren alle I kære Kammerater med og uden OW samt
smaa vordende Hams. — Paa Gensyn!
Juelsminde — en Perle i Solen!
OZ3XA.

lO7

af Odense Afdelingens
nye Lokaler
Ved en smuk og stilfuld Festlighed indviedes
den 20. Juni Odense Afdelings nye Lokaler. Forud
for Festen var gaaet 6 Ugers anstrengende, men maal
bevidst Arbejde med Istandsættelsen, og det Resul
tat, som er naaet, havde mange ikke troet muligt, naar
man betænker Lokalernes Stand ved Overtagelsen.
Der er noget særligt, som gør sig gældende, naar det
i en Tid som denne er muligt at faa Ben under eget
Bord, og det er det gode Sammenhold og den store
Offervilje, som hver eneste af Afdelingens Medlemmer
er i Besiddelse af. Den økonomiske Side af Sagen
blev ordnet paa den Maade, at man paa en Liste kun
de tegne sig som Andelshaver. Udgifterne, som for
deles ligeligt blandt Andelshaverne, opkræves af en
Inkassator en Gang om Maaneden. Det eneste Besvær,
man har haft, er, at nogle Medlemmer har anket over
ikke at være krævet, og dette taler for sig selv.
Ved Indvielsesfesten var der mødt mere end 40
Medlemmer af Afdelingen med OZ7YL i Spidsen.
Desuden var en af Odense’s første Amatører (tidligere
OZ7K), som nu bor i København, kommet til Stede.
OZ9M var specielt inviteret. 7YL havde forestaaet
Bordets Pyntning med et Væld af Blomster. OZ8U
fra Hverringe havde sendt 10 smukke Planter til Vin
duerne samt en pragtfuld Hortensia. Desuden var der
Blomster fra 7YL, 427 Arne Nielsen og YL, 5AC og
OW samt fra vort Vært. Efter at være blevet fotogra
feret, tog man Plads ved det lange Bord i Festsalen.
OZ2KG bød den store Forsamling velkommen og haa
bede paa en god og kammeratlig Aften, som alle vilde
mindes med Glæde i Fremtiden. Som et smukt Eks
empel paa, hvad man med Kammeratskab og Offer
vilje kan naa, nævnede han de smukke Omgivelser
og takkede for den Forstaaelse, der var lagt for Da-

Den eneste Amatør, som har deltaget i alle E.D.R.s
tidligere Lejre er OZ7WH. Han vil naturligvis ogsaa
deltage i dette Aars Lejr, og som Følge deraf er hans
Forretning, Howok Kortbølge-Radio, i Lighed med de
8 foregaaende Aar lukket i den Periode, hvor Lejren
afholdes. Vi maa haabe, at 7WH’s Deltagelse i E.D.R.s
Sommerlejre i lang Fremtid vil være en fast Tradi
tion, thi hermed vil bl. a. de fortrinlige Films, som
7WH hvert Aar optager, komme til at bevare en be
tydelig Mængde dyrebare Minder, som vi altid med
Glæde vender tilbage til paa det hvide Lærred.
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gen, saa man nu var naaet dertil at have eget Lokale.
7KG redegjorde endvidere for Midlernes Anvendelse
ved Lokalernes Istandsættelse m. m. Han udtalte Haa
bet om, at alle vilde synes om Lokaliteterne og være
med til at værne om dette Samlingssted til Gavn og
Glæde for Odense-Afdelingen og E.D.R. Der blev ud
bragt et Leve herfor.
Herefter havde 5AC Ordet og udtrykte i smukke
Ord sin Glæde over de nye Lokaler. Det havde været
en Fornøjelse at se den Iver, der var lagt for Dagen
under Lokalernes Tilblivelse, og det havde været ham
en Glæde at faa Lov til selv at være med. Han haabe
de, at Medlemmerne vilde føle sig hjemme i de smuk
ke Omgivelser og henstillede, at man mødte op, hver
Gang Afdelingen kaldte. Han nærede de bedste Forhaabninger til Fremtiden og ønskede, at Odense-Afdelingen maa faa virkelig Gavn og Glæde af Lokalerne,
som han hermed i E.D.R.s Navn erklærede for ind
viede. Der udbragtes et Leve for E.D.R. og Kortbølge
amatørerne.

4S havde derpaa Ordet for at takke de forskellige
„Haandværkere“ for deres Indsats og bad Deltagerne
udbringe et Leve for de Amatører, som havde haft
alle Besværlighederne med at bringe Lokalerne i TipTop Stand. Vi nævner dem her: 7OJ, DR565, DR566,
4PS, 5V, 6O, 4BK, 4Z, 7X, 9C, 2I, 7YL, 5AC, 2KG,
5Y, 2ED samt vor tekniske Redaktør, som velvilligst
har lovet Afdelingen et meget fint Forstærkeranlæg.
OZ1W havde til Indvielsen skænket en hel Kasse For
friskninger, og 4S har foræret os alle Rengøringsmid
ler til Istandsættelsen og Grejer til den videre Ren
ligholdelse for slet ikke at tale om en Tønde Maling.
20 har venligst overladt Afdelingen en Divan, et stort
rundt Mahognibord samt Portiere, Bordtæppe og Stof
til Gardiner. 5AC’s OW har syet Gardinerne og sør
get for deres Ophængning, og 5AC fik overdraget at
bringe OW Afdelingens hjerteligste Tak.
OZ2KG henvendte sig derefter til OZ9M og takke
de for den store Gave. 9M har foræret Afdelingen
hele sin Samling af Kortbølgeliteratur samt flere Bø
ger om Elektroteknik. Desuden rettedes en Tak til
forskellige lokale Firmaer, som alle vil deltage med
maanedlige Bidrag ligesom de øvrige Medlemmer. Vi
nævner: Krogsøe & Poulsen, Radio-Børsen, Schmidt’s
Radio-Service og Thoma Radio, der alle er Medlem
mer af E.D.R.
Under Festen indløb følgende Telegram, der taler
for sig selv: Vi ønsker Jer Tillykke, I blæste os et
Stykke. Damerne . . Der blev derefter serveret varme
Pølser, og Resten af Aftenen forløb under saa kam
meratlige Former som aldrig tidligere, og det blev
sent, inden man skiltes. Dette skete i Bevidstheden
om, at Fremtiden nok skal bringe os mange gode og
lærerige Timer i Odense-Afdelingens nye Lokaler.
„Odinstaarnet“.

Studiekredsen i Maalteknik
Studiekredsen har i den forløbne Maaned holdt
Møde hver Torsdag. Paa Møderne er blevet fremstillet
Normaler til vort tekniske Udstyr, der er i stadig og
god Væksst.
Endvidere er forskellige Maalemetoder med Wheat
stone’s Bro blevet gennemgaaet af 80, ligesom Frekvensmaaling er blevet diskuteret.
En Aften blev benyttet til at sortere og oppudse de
af To-R skænkede Løsdele til en Forstærker, for hvil
ke vi er To-R meget taknemlige.
Grundet Sommerferie holdes i den kommende Maa
ned kun to Møder, hvilke man venligst bedes notere
sig, nemlig Torsdagene den 17. og den 31.
Man vil her faa Lejlighed til at faa sin Modtager
kalibreret, ligesom der ogsaa vil blive en Diskussions
aften om Forstærkerteknik, specielt med vor ny For
stærker for Øje.
Vel mødt — ogsaa med Modtageren.
K. Blumensen, OZ3KU.

Sikkerhedsomraadet og
Sommerlejren
Det vil sikkert være samtlige Læsere bekendt, at
det i visse Dele af Jylland etablerede Sikkerhedsomraade er blevet betydeligt udvidet, saaledes at ogsaa
Stedet for Sommerlejren falder indenfor Omraadet.
Amatørerne er sikkert klar over de Forholdsregler,
som enhver skal tage, men vi undlader alligevel ikke
at gøre opmærksom paa, at enhver Person, som op
holder sig for kortere eller længere Tid indenfor Om
raadet, skal medføre Legitimationskort, dog saaledes,
at man, hvis det drejer sig om Gennemrejse eller et
kortere Ophold, kan nøjes med et gyldigt Pas.
Vi havde glædet os over, at Sommerlejren skulde
ligge udenfor den først oprettede Sikkerhedszone, saa
vi havde uhindret Adgang til at fotografere overalt.
Ogsaa dette er jo nu ændret ved Udvidelsen af Sikker
hedszonen. Ganske vist er selve Lejren beliggende
paa privat Grund, men enhver Amatørfotograf har jo
Pligt til at være orienteret om, hvad man maa eller
ikke maa, saa det behøver vi ikke at komme nærmere
ind paa.
A. S.

Uforudsete Udgifter
Saadanne kender sikkert enhver Amatør, og Arran
gørerne af de i Aarenes Løb arrangerede Sommer
lejre har i Særdeleshed lært Problemet at kende.
Imidlertid har OZ3FM undfanget en Idé, som fortje
ner at blive kendt. Den gaar i Korthed ud paa, at
Deltagere i Sommerlejren samt enhver anden Ama
tør, som sympatiserer med Tanken, medtager eller
sender en lille Ting, ny eller brugt, til et Lotteri eller
en Auktion, og paa denne Maade dækkes de uforud
seteUdgifter af dem, der direkte har faaetGavn deraf.
Vi haaber, at Idéen vil faa Succes.
Red.

Anmeldelse
Fra „Betafon Radio“ har vi modtaget to smaa fikse
Nyheder. Den ene er en udmærket lille Holder til
Rulleblokke, som ikke kan hænge i Ledningerne paa
Grund af for stor Egenvægt m. m. Det kan f. Eks.
mange Gange knibe at faa en 0,1 μ F Rulleblok an
bragt rigtigt. Holderen kan passe til alle gængse Blok
diametre. Med en enkelt Skrue kan den fastgøres paa
Chassiset. Prisen er yderst moderat.
Den anden Nyhed er et Kugleled, eller rettere sagt
et Kugleleje, til Skaladrev eller andre Aksler, som
man vil have til at gaa legende let. Det er glimrende
egnet, naar man vil have Svinghjulstræk til Konden
satoren. Det er udført i Bronce og Messing og passer
til 6 mm Aksler. En Nyhed, som alle Amatører kan
bruge.
T. R.
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Kreds 1

Kreds 4

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 16. Juni afholdtes en meget interessant
Foredrags- og Demonstrationsaften, idet Hr Foto
handler Torkild Henriksen fra Schoubogade gennem
et livligt Foredrag og ved Hjælp af Lysbilleder gav
en Række gode Raad, som Amatørerne kan have stor
Nytte af ved deres Fotoarbejde i Fremtiden. Da der
viste sig Stemning for at afholde en Konkurrence,
blev en Fodtur under Førerskab af Hr. Henriksen af
holdt den 29. Juni. Der mødtes Kl. 9 ved Bispebjerg,
og herfra gik Turen gennem Bagsværd til AldershvileParken, hvor de første Optagelser fandt Sted. Derefter
gik Turen til Bøndernes Hytte, hvor Frokosten blev
indtaget og derefter fortsattes Turen over Herløv til
Husum, hvor der sluttedes af. Hr. Henriksen viste sig
under Turen som en ovenud gæstfri Vært, idet ingen
af Deltagerne fik Lov til at betale for Fortæring til
Trods for flere Ophold undervejs. Over de opnaaede
fotografiske Resultater vil der i Hr. Henriksens For
retning blive afholdt en Kritikaften for Deltagerne i
Foto turen.
Mandag den 30. Juni afholdtes Møde i Selskabsloka
lerne paa Haveselskabetsvej. OZ2Q foreviste Lysbille
der fra en Rævejagt og fra E.D.R.s Sommerlejre. Det
var udmærkede Optagelser, og Medlemmerne takkede
OZ2Q ved Haandklap. Formanden meddelte derefter,
at det var ugørligt at bibeholde Lokalerne paa Fugle
vangsvej paa Grund af Afdelingens økonomiske For
hold. Der kan andetsteds lejes Lokaler betydeligt bil
ligere, og efter Bestyrelsens Redegørelse vedtoges det
at opsige vore nuværende Lokaler og lade Bestyrelsen
ordne Leje af andre Lokaler.
Herefter var der ved et Kaffebord kammeratligt
Samvær lige til Kl. 24.
Maanedens Program:
Den 21. og 28. Juli afholdes almindelig Mødeaften i
E.D.R.s Sommerlejr, da vore Lokaler i København
holdes lukkede
Den 4. August: Almindelig Mødeaften.
Den 11. August: Gennemgang af E.D.R.s Lærebog
ved OZ2Q.
OZ5Z.

Kreds 2
Nordsjællands Afdeling1

Generalforsamling afholdes Søndag
Kl. 15 paa Hotel Prinsen, Fredensborg.
Dagsorden.
1. Valg af Dirigent.
2. Valg af Formand.
3. Eventuelt.
Paa Gensyn den 3. August.
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den

3.

August

OZ7MC.

Kredsmøde
Kredsmødet vil som bestemt sidste Aar blive af
holdt i Svendborg. Det bliver Søndag den 24. August,
og jeg opfordrer alle Kredsens Medlemmer til at re
servere denne Dag for E.D.R. Program for Dagen vil
fremgaa af næste „OZ“.
OZ2ED.
Odense Afdelingen
Klublokaler: Nedergade 181 o. G. — Lokalerne vil være aabne hver Fredag Aften
fra Kl. 20—23. Indtil al Ferie er overstaaet, er der ikke fastlagt noget Program for
disse Aftener. Der regnes med, at vi kan paabegynde Morsekursus og Lærebogen
i September. Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og dens Lokaler rettes til
Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 73l. Telefon 5491.

Torsdag den 17. ds. foretager Odense-Afdelingen
Aftencykletur med Damer til „Den gamle Have“ i
Allerup, ca. 10 Kilometer. Da der er Friluftsbad, erin
drer vi eventuelle Badende om at medtage Badedragt.
Starten foregaar fra Set. Knuds Kirke paa Flakhaven
Kl. 19,30 prc. Alle bør møde op til denne vidunderlige
Tur ud i det Frie.
OZ2KG.

Kreds 5
Haderslev Afdeling

Ekstraordinær Generalforsamling afholdtes den 19.
Juni 1941. OZ7CN ønskede at træde tilbage som Af
delingsleder, trods talrige Opfordringer om at fort
sætte.
Der rettedes en Tak til 7CN for den Interesse og
det store Arbejde, han havde vist Afdelingen. Som ny
Afdelingsleder valgtes OZ-DR019.
Under
Eventuelt
drøftedes
Afdelingens
Arbejde.
Det besluttedes at aflyse Matematikundervisningen
nu i Ferietiden. Nærmere vil foreligge, naar Kursuset
fortsættes.
OZ-DR019.

Kreds 8
Vendsyssel

Afdeling

Afdelingens Klubaftener har været afholdt program
mæssigt og været godt besøgt. Interessen for Gennem
gangen af Lærebogen er stor, og vi er naaet et godt
Stykke ind i den med godt Udbytte. Vi har endnu
ikke faaet oprettet et Morsekursus, da Medlemmerne
ikke har kunnet fremskaffe Nøgler hertil. De af 6
Medlemmer bestilte Haandbøger (E.D.R.s) har ikke
hidtil kunnet fremskaffes, men det er ikke opgivet
endnu. Da der fra Flertallet af Medlemmerne var ble
vet fremsat Ønske om en foreløbig Standsning af
Klubmøderne her i Sommertiden, ser vi os desværre
nødsaget til at efterkomme dette Ønske. Det første
Klubmøde efter Ferien afholdes den 12. August Kl.
20 paa Martins Hotel, Hjørring, hvor alle Medlemmer
ne i egen Interesse bør give Møde .
Heldagstar til Tolne
Den af 8. Kreds arrangerede Week-End Lejr til
Søby i Dagene 16.—17. August vil blive annulleret
til Fordel for en Tur til Tolne Skov og Bakker Søn
dag den 17. August. Vi har valgt en Heldagstur i Ste-

Medlemmer indenfor Kredsen om, forsaavidt deres
Tid tillader det, at aflægge et kortere eller længere
Besøg i Lejren.
Lejren er i Aar tæt inde paa Livet af 8. Kreds og
er omtalt paa et saa betids tidligt Tidspunkt, at der
rettidigt har kunnet disponeres over Feriens Placering
samtidig med Sommerlejrens Afholdelse.
Maatte et større Antal Deltagere end tidligere være
nærværende i Juelsminde som endnu et synligt Be
vis paa denne Kreds’s stigende Aktivitet.
Fra Kredsmødet i Aalborg 9. Maj 1941

det for en Week-End Lejr, da Morgen- og Aftentogene
(for en Gangs Skyld) passer udmærket i begge Ret
ninger. Vi mødes paa Banegaarden i Tolne ved ca. 8,30Tiden, hvor de lokale Medlemmer vil modtage og følge
os til Skovs. Her spises medbragt Morgenmad. Der
efter arrangerer Afdelingen forskellig Underholdning
til ca. Kl. 12, hvorefter den medbragte Frokost spi
ses. Derefter kammeratlig Samvær til ca. Kl. 15, hvor
vi i Pavillonen samles omkring et fælles Kaffebord
med det uundgaaelige amk. Lotteri. Af Gevinster kan
lige nævnes en ny Torolor Trykknapcentral OC2-5,
nye Rør m. m. Efter dette skal vi se Skoven og Bak
kerne, Parvis eller samlet med Fører, alt efter eget
Ønske. Kl. 18 spises til Middag i Pavillonen ved fæl
les Middagsbord, og bagefter er der evt. Dans samme
Sted til egen Musik. 01 til den medbragte Frokost kan
købes hos Afdelingen. Af Hensyn til det fælles Kaffeog Middagsbord i Pavillonen, der skal bestilles forud,
bedes Medlemmerne tegne sig senest den 12. Aug. hos
følgende: OZ2NU Børge Petersen, P. Paghsgade 23, 1.,
Aalborg, eller DR391 Chr. A. Jensen, Tolne, Tlf. 27.
Yderligere Oplysninger faas ved Henvendelse til
ovennævnte. Mød op med Frokostpakke, OW eller YL.
1834.
Aalborg og Omegns Afdeling

Trods Varmen og det iøvrigt gode Vejr har der i
den forløbne Maaned været afholdt to ugentlige Mø
der som sædvanligt.
De sidste Gange har man skaaret Morsekursuset
ned til en halv Time og er derefter pr. Cykle taget ud
i Naturen. Afdelingen afhodt den 21. og 22. sin første
Week-endtur til Bokhus med god Deltagelse og ud
mærket Forløb.
Maanedens Program:
Indtil Torsdag den 10. Juli fortsættes med de to
ugentlige Møder, hvorefter der, grundet paa Sommer
ferierne og Sommerlejren, holdes lukket i Lokalet,
der samtidigt skal istandgøres.
Den 2. og 3. Aug. deltager Afdelingen i Kredsens
Weekendlejr ved Stinesminde, og Mandag den 4. Au
gust paabegyndes Møderne i Klublokalet paany.
Søndag den 17 August maa alle Afdelingens Med
lemmer deltage i Turen til Tolne Skov, hvor Vend
syssel Afdelingen, som omtalt andetsteds i Rubrikken,
er Værter ved et stort Arrangement.
1517.
Sommerlejren ved Juelsminde
Kredsene ser det som Pligt paa dette Tidspunkt,
hvor E.D.R.s Sommerlejr 1941 er umiddelbart forestaaende. at rette en indtrængende Opfordring til alle

Weekend-Lejrene
Naar disse Linier læses, har Lejren i Hvalpsund væ
ret afholdt, og den næste Lejr bliver ved Stinesminde
den 2. og 3. August.
Stinesminde er jo Hjemstedet for OZ2HA og vil
alene af den Grund være tiltrækkende, men dertil
kommer, at dette Sted ved Mariager Fjord er noget
af den skønneste Natur her i Nordjylland.
Foruden Kredsenes Medlemmer vilde det være øn
skeligt, om ogsaa de nærboende Medlemmer af Kreds
7 bl. a. Randers Amatørerne vilde deltage i dette Ar
rangement.
Anmeldelse af Deltagelse sker til Kredslederen for
Kreds 8 senest den 29. Juli.
Formandsmøde
For at drøfte Arbejdet indenfor Kredsen og for at
tage endelig Stiling til bl. a. Repræsentationen paa
E.D.R.s
Generalforsamling
indkaldes
Afdelingsfor
mændene hermed til Møde i Aalborg den 10 August
1941 Kl. 14 i Aalborg-Afdelingens Lokale, Valdemars
gade 10. — Der vil blive serveret Middag og Efter
middagskaffe for Deltagerne .
Saafremt Formanden er forhindret i at give Møde,
maa der drages Omsorg for at en anden af Afdelings
ledelsen giver Møde.
Bekræftelse paa, at Afdelingen bliver repræsente
ret, maa omgaaende tilstilles Kredslederen.
Cirkulerende Grammofonplader
Gennem „OZ“, bl. a. December Nr. 1940 og Maj
Nr. 1941, konstateredes det gennem Afdelingsreferahenhodsvis fra Københavns og Haderslevs Afdelin
ger, at der cirkulerer Grammofonplader optaget med
Hilsner til Amatørerne ude omkring i Landet, og at
disse Plader fra Odense, Helsingør, København og Ha
derslev efterhaanden skal tilgaa Landets forskellige
Afdelinger.
Da ingen af disse Plader endnu har været indenfor
dette Kredsomraade, tillader Kredslederen paa de fire
nordjyske Afdelingers Vegne høfligst at forespørge
den eller de Afdelinger, hvor Pladerne for Øjeblikket
hviler, hvornaar de nordjyske Afdelinger kan forvente
at modtage Pladerne. Meddelelse herom bedes ven
ligst tilstillet Kredslederen for Kreds 8.
Udflugt til Hals Barre Fyrskib
For Aalborg og Vendsyssel Afdeling vil der i den
nærmeste Fremtid blive arrangeret en Udflugt til
Hals Barre Fyrskib, hvor man bl. a. vil komme til at
se Indretningen af Radiofyret.
Endnu er Arrangementet kun paa det forberedende
Stadium, men der vil snarest tilgaa de interesserede
Afdelinger nærmere herom.
Kredslederen.
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_______ QRA RUBRIKKEN___________
Nye Medlemmer
1857 - N. Ullits Hansen, Vulkan Radio, Grydergade, Ribe.
(Kreds 6).
1858
1859
1860
1861

- Carl Christen Klinge, Graasten. (Kreds 5).
- Peter Lage, Tved Mark, Kolding. (Kreds 7).
- Kaj Clausen Mejer, Nordby, Fanø. (Kreds 6).
- Heinrich Matzen, Wilkensvej 464 th., København F.
(Kreds 1).

1862 - Henning Eg Hansen, Højemarksvej 14, Odense.
(Kreds 4).
1863 - Gudmund Skovmand, c/o Isenkr. Rosenberg, Skær
bæk. (Kreds 5).
1864 - Hans Jensen, Skibhusvej l1 th., Odense. (Kreds 4).

Atter Medlem
998 - H. A. Danielsen (OZ2PA), Vulkan Radio, Grydergade,
Ribe. (Kreds 6).
1252 - H. Frie (OZ7FR), Peter Bangsvej 2623, København,
Valby. (Kreds 1).
1255 - Frode Jensen, Østerbrogade 1281, København 0.
(Kreds 1).

Ne Adresser
458 - Ernst E. Frederiksen (OZ5O), Kornerupvej 2 B,
Brønshøj. (Kreds 1/1).
930 - A. Skelmose (OZ2XA), Vesterhavsgade 67 St.. Esbjerg.
((Kreds 6/6).
1016 - N. C. Røjle (OZ7R), Aalekistevej 1551, Vanløse.
(Kreds 1/1).
1222 - Peter Andersen Strandvej 6 C 2 , København 0.
(Kreds 4/1).
1418 - Eigil Christensen, Ryvangs Allé 911, Hellerup.
(Kreds 8/1).
1662 - A. P. Christensen, V, Damgaard, Ulfborg. (Kreds 6/6).
1675 - Gunnar Bjerring' Krogsøe, Finsensgade 11. Esbjerg.
(Kreds 6/6).
1760 - Svend E. Svendsen, Tordenskjoldsgade ll4 th.,
København K. (Kreds 5/1).
1761 - Svend E. Andersen, c/o Kryger, Vestergade 8,
Aabenraa. (Kreds 5/5).
1839 - Henry Christensen, GI. Vejlevej 7. Herning.
(Kreds 8/6).

Indregistrerede Modtagerstationer
OZ-DR584 Svend Agerg'aard, Søndergade 53, Lemvig.
OZ-DR585 Jørgen Gottlieb Wermuth, Nørretorv 15, Horsens.
OZ-DR586 Jens P. Madsen, Tolne St., Vendsyssel.
OZ-DR587 Anders Boelt, Enghavevej 4, Hjørring.
OZ-DR588 Anna M. Andersen, P. Paghsgade 23. Aalborg.
OZ-DR589 Svend Hansen, Maagevej 183 th., Odense.
OZ-DR590 Ib Larsen, Ad. Steensallé 32, Kbh., V.
OZ-DR591 Poul Andersen, Kærlundsvej 26, Aalborg.

Svar paa Spørgsmaalene Side 106
1. Det er en meget udbredt Misforstaaelse, at Støj
friheden ved Frekvensmodulation skyldes, at man ved
dette System kan overføre et bredt Tonespektrum
over et meget smalt Baand af Radiofrekvenser. Dette
er ikke muligt.1) Støjfriheden opnaas netop derved,
at man kan bruge et meget bredt Frekvensbaand,
hvorved man faar større Signalstyrke uden at faa
mere Støj med.2) (Da denne Støj væsentligst ytrer sig
som amplitudemodulerede Signaler, opnaas yderligere
en betydelig Støjbegrænsning ved at gøre Modtageren
ufølsom for AM).
1) „OZ", 12. Aargang, Side 171, December 1940, eller neden
nævnte Tekniske Meddelelser.
2) En Forklaring paa dette Forhold kan f. Eks. findes i „Tek
niske Meddelelser“, 5. Aargang, Side 113, December 1940.

2. Dette Tegn har forskellig Betydning paa forskel
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lige Sprog. Her i Landet bruges det ofte som Minus
tegn i Udregninger og som elektrisk Polaritetsbetegnelse; paa Engelsk bruges det derimod som Divi
sionstegn, men ogsaa tit som Betegnelse for negativ
Polaritet; paa Tysk bruges Tegnet ofte som Minustegn
Ligesom, her, men det kan ogsaa bruges som Skillestreg
i Betydningen fra . . til . . (f. Eks. 30 til 19 MHz skri
ves 30 - 19 MHz).
3. Tilpasning er Betegnelse for en Belastningstil
stand, hvor Belastningsmodstanden har samme ohm
ske Værdi (Resistans) som den belastede Spændingskildes indre Modstand.3)
s

)

Se nærmere Lærebogen, Side 51, „OZ“ Nr. 2, Februar 1941.

4. Alle disse Betegnelser bruges af forskellige Fir
maer som Enhedsbetegnelsen Mikrofarad. Den kor
rekte Skrivemaade for denne e r μ F (μ = 10^6, en Mil
liontedel, F = Farad). MF vilde egentlig betyde en
Megafarad (en Million Farad!). mF betyder Millifarad
(x/looo F = 1000 μF), medens mf og u/F næppe
vilde have nogen egentlig Betydning.
5. Et Rumladegitter er et Gitter med positiv Spæn
ding det anbringes tæt ved Glødetraaden for at forøge
Rumladningen om denne, „trække alle Elektronerne
ud af den“. Det bruges især ved Rør til ganske lave
Spændinger, hvor den lave Anodespænding ikke uden
Hjælp kan opretholde en Anodestrøm af tilstrækkelig
Størrelse.
Vi ser os desværre nødsaget til at udskyde 4. Del
af Artiklen: „Et Bidrag over Reflektionen i de øverste
Luftlag“ til næste Numer af Bladet.
Red.
Husk at indkalde til Kredsmøde i August.
Landskredslederen.
»OZ« udgives af Landsforeningen »EKSPERIMENTERENDE DANSKE
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Teknisk Redaktør: Paul Størner, Carl Withsvej 12,1, Odense. Telf.
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QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. —
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Giro Nr. 23934.
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