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DEN FØRSTE FM-TEST
Den første FM-Test er nu en Saga blot. Fristen for
Indsendelse af Rapporter udløb i sidste Maaned, og
det skal nu vise sig, hvor mange Deltagere, der har
været. Noget stort Tal bliver det sikkert ikke, efter
hvad vi erfarer ved at tale med Amatører fra forskel
lige Byer. Der har her været en Lejlighed til at eks
perimentere lidt ud over det sædvanlige og med et be
stemt Formaal. De ultrakorte Bølger har ikke tidli
gere haft OZ-Amatørernes Bevaagenhed. I hvert Fald
har det ogsaa før Krigen kun været et Faatal, som
gav sig af med Eksperimenter paa disse Omraader,
og egentlig er det uforstaaeligt, da Opstillinger for ul
trakorte Bølger er interessante og tillige billige i
Fremstilling. Det sidste er af ret væsentlig Betydning
for de fleste Amatører idag.
Til FM-Testen knytter der sig dog ogsaa uheldige
Omstændigheder, der igen har influeret paa Deltagel
sen. Det var saaledes ikke muligt for os før Tiden at
bringe det nøjagtige Tidspunkt for FM-Senderens of
ficielle Udsendelser. Vi vidste, at Stationen var i
Gang, for det havde T. R. ogsaa skrevet i sine Artik
ler her i „OZ“, men den officielle Meddelelse og der
med Meddelelsen om Testens Paabegyndelse naaede
os først, da „OZ“ var gaaet i Trykken. Det er derfor
naturligt, om mange Amatører i deres stille Sind har
bebrejdet os dette, at vi ikke bragte nogen Meddelelse
om Testens Begyndelsesdato, men man forstaar det
sikkert nu. Statsradiofonien sendte Meddelelsen til
E.D.R.S Postbox, hvad jo ogsaa er rigtigt; men der
tabtes Tid derved.

FM-Testen skulde vare fra den Dag, Udsendelserne
paabegyndtes og to Maaneder frem, men da der var
gaaet en Maaned, meddeltes det, at Stationen vilde
skifte Bølgelængde, og der vilde komme nærmere
Meddelelse. Mange Medlemmer har sikkert med os
ventet, at der højst vilde gaa nogle Dage, men der
hengik paa det nærmeste en Maaned. Maaske ligger
der Ting bag, som vi ikke kender, men det gik i hvert
Fald ikke, hvis det var en Amatørstation, der tog en
Maaned om at ændre Bølgelængde. Da den endelig
kom i Gang igen, noterede vi med Tilfredshed, at man
havde taget vor skriftlige Henstilling om at meddele
Dagen for Udsendelsernes Genoptagelse i Forvejen og
gennem Pressens Radioavis til Følge. Interesserede
hørte da, hvad man i mange Aviser ikke kunde læse.
Medens disse Linier skrives, fremkommer Medde
lelse om, at ialt fire Amatører har indsendt Rapporter
over FM-Senderens Udsendelser. Det var i Sandhed
et magert Resultat, men mon det ikke skulde skyldes
bl. a. ovennævnte uheldige Forhold. I hvert Fald staar
Rapporternes Antal ikke i Forhold til det eksisterende
Antal Ejere af Modtagere, der kan benyttes til FM,
men den Mulighed kan jo ogsaa foreligge, at adskil
lige intet har hørt og derfor enten har opgivet at lytte
regelmæssigt eller undladt at sende Rapport til Trods
herfor. Det vil jo være en absurd Tanke, at det store
Flertal af E.D.R.s Medlemmer ikke er interesseret i
Teknikkens praktiske Forsøg. Det synes derfor, som
om der er Basis for at arrangere en ny FM-Test i
Haab om bedre Resultat.
A. S.
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En SW2
Den lille Amatør-Super, der gaar under Beteg
nelsen SW3 (beskrevet i „OZ“ August 1939), har i
Tidens Løb vundet en meget stor Plads i Rækken
over
populære
Amatør-Modtagere.
Aarsagen
hertil
maa søges baade i dens Prisbillighed og i dens ringe
Krav til Amatørernes tekniske Viden. Da Modtageren
i sin Tid fremkom, blev den mødt med Skepsis fra
mange Sider, men den har vundet mere og mere
Fremgang. I Virkeligheden er denne simple Super
lige saa god som mange større Konstruktioner, men
dens Ydeevne staar og falder med Anvendelsen af
Tilbagekoblingen i Mellemfrekvensen. Det er jo en
kendt Sag, at Tilbagekobling giver Selektivitet og
Forstærkning, men at denne er bundet til Signalets
Styrke er ikke saa kendt, hvorfor der skal gengives
en Tabel over Kredsforstærkningen for en Kreds med
Godheden Q = 40.

Induceret EMK

i
Kredsen

Spændingen
over Kredsen
uden Kobl.

Spændingen
med
Kobling

Koblingens
Forstærkning

10-6 Volt
10-5 _

4-10-5 Volt
4-10-4 _

10-4 _
10-3 _

4-10—3 —
4-10-2 _

4,1 —

77 —

10-2 —

4-10-1 _

6,6 —

16 —

0,31 Volt
0,66 —
1,4 —

7700 Gange
1600 —
360 —

Det ses heraf, at jo mindre Indgangsspændingen
bliver til den tilbagekoblede Kreds, des større For
stærkning kan denne bringes til at give. At denne
Forstærkning ikke er helt lille ses af første Linie,
hvor et Signal paa 1 /./Volt bliver forstærket 7.700
Gange alene ved Anvendelse af Koblingen. Desuden
bliver det forstærket 40 Gange af Kredsen, saa man
ialt i Kredsen har en Forstærkning paa 310.000 Gange.
Dette Forhold bliver daarligere, naar Signalstyrken
forøges, men da næsten alt Amatør arbejde gaar ud
paa at faa meget svage Signaler gjort forstaaelige, har
man sikkert Aarsagen til SW3’s store Anvendelse
blandt Amatører i det her nævnte Forhold. Et Par
Industrimodtagere af samme Konstruktionstype som
SW3 har derimod ikke kunnet gøre sig gældende. BCL
er ikke mere i Stand til at benytte en Tilbagekoblingsknap. SW3 er stadig en Amatørsuper med Mu
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Af Knud 12.
Lægring

OZ-DR152

Fig. 1

ligheder, og det vil sikkert lønne sig at se sig om
efter en moderne Afløser af OZ9R’s Konstruktion.
De første Overvejelser maa ganske afgjort være af
økonomisk Karakter. Siden den gamle SW3 blev byg
get, er der sket en Prisforhøjelse paa Rør, og Røraf
giften er kommet til. Pengene er mindre blandt Ama
tørerne, og det er derfor lige tilpas, at man kan faa
kombinerede Rør, saa man sparer en hel Del ved at
anvende disse. Som 2. Det. og Udgang vælges derfor
UCL11. Dermed er Serien givet, de andre Rør skulde
være UY11 og UCH11, Med Hensyn til Ensretter
røret er det selvfølgelig ligemeget, om man bruger
dette Rør eller UY1; det er kun et Spørgsmaal om
Sokkel. Noget andet er den eventuelle Anvendelse af
UCH4. Dette Rør er set fra et Amatørstandpunkt
mere anvendeligt end UCH11, da det har to adskilte
Rørsystemer. (Det er T. R.’s Overbevisning, at det ogsaa arbejder bedre paa Kortbølger). Det vil derfor
være mere formaalstjenligt at anvende UCH4, og
det blev derfor valgt som Blandingsrør til den nye
SW3, som vi kan betegne som SW2, idet den kun an
vender to Radiorør + Ensretter.
Som Mellemfrekvensforstærker og 2. Detektor har
vi en Triode og som Udgang en stejl Tetrode. Det vil
derfor straks interessere, om disse kan give Styrke
(Følsomhed) og Selektivitet nok. Ved at prøve for
skellige MF-Transformatorer kom man til samme Re

sultat, som OZ9R i sin Tid naaede. MF-Transformatoren laver man bedst selv. Beskrivelsen af Fremgangsmaaden følger senere, selve Resultaterne maa
hellere behandles først. I Fig. 1. ses MF-Kurverne fra
sidste „OZ“ med Kurven for SW2 indtegnet. Det ses,
at Kurven følger Industrisuperens op til 5 kHz. Der
fra og op afviger den lidt, men er betydeligt bedre
end 1600 kHz-Kurven. Denne Kurve er optaget uden
haardt antrukket Kobling, men med denne drejet
noget ind. Det viste sig nemlig at være umuligt at
optage Kurver med maximal Kobling af den samme
Grund, der er berørt i Begyndelsen af denne Artikel.
Følsomheden var bedre end 100 u Volt maalt paa
UCH4’s Gitter, og Modtageren er derfor fuldt ud for
svarlig som Amatørmodtager, specielt da Amatører jo
arbejder med Hovedtelefon, og til denne regner man
med 0,005 Watt i Modsætning til de normale 0,05
Watt ved Standardmaalinger. Det vil sige, at Modta
geren er 10 Gange mere følsom end ovennævnte Maaling angiver. Efter de første Prøver med den her
nævnte MF kunde det være ønskeligt at forøge Forkredsselektiviteten. Ved Forsøg med en Detektormod
tagers Gitterkreds som Gitterkreds i UCH4 opnaaedes
en Følsomhed og Spejlselektivitet, som fuldt ud sva
rede til de Resultater, som OZ9R omtalte i sidste
„OZ“. Det var dog ikke muligt at finde en ny Rør
kombination, der kunde frigive en Triode som Koblingsrør til Forkredsen. Det vilde være muligt, hvis
man kunde regne med amerikanske Rør, hvor der
findes en Rørtype med Ensretterrør og Udgangsrør i
samme Kolbe, saa man stadig kunde have holdt Rør
antallet nede paa tre, men det er en Mulighed, man
maa se bort fra. Man kunde benytte endnu en UCH4
og bruge Trioden som Koblingsrør og Hexoden som
ekstra MF-Rør, men saa kom vi op paa en stor Mod
tager, som vilde være for dyr til at erstatte SW3.
Denne Mulighed ses der derfor ogsaa bort fra.
Et Par Maalinger af Spejlselektiviteten paa 14 MHz
gav Resultatet 1:2, paa 10 MHz var den 1:3,5 og paa
6 MHz var den 1:5. Ved Forsøg med en lignende

Kobling som den, der var vist paa Side 2 forneden
til venstre med et Par enkelte Vindinger fra UCH4’s
Anode omkring Gitterspolen og videre til MF-Transformatorens Primær Kreds maaltes nogle nye Spejl
selektiviteter 14 MHz 1:10, 9 MHz 1:12 og paa 6 MHz
1:15. Dette var uden kritisk Anvendelse af Tilbage
koblingen fra UCH4. (Koblingen kan i givet Fald re
guleres med Gitterspændingen til UCH4. Det Poten
tiometer som i Diagrammet er vist som HF-Styrkekontrol). Det blev derfor besluttet at undlade at be
nytte dette System fuldt ud, men nøjes med at lade
Ledningen fra Hexodens Anode gaa rundt om Spolen,
inden den gik til Transformatoren. Derved undgaaes
ogsaa ekstra Omskifter, og selve Indstillingen af Forkredskoblingen kræver, som fremhævet af OZ9R, en
særskilt
udført
Trimmer
i Antennekredsen.
Med
Koblingen som nævnt kræves ikke nogen ekstra For
kredsjustering, naar Kredsene ellers er trimmet rig
tigt op med Anvendelse af Paddingkondensatorer.
Modtageren er forsynet med tre Omraader: 15—40
m, 35—90 m og 75—200 m. Som Afstemning er an
vendt Torotors Type S paa 420pF. Spolerne er viklet
paa 15mmEtronitrør. Der er ikke anvendt Jernkerner.
Omskifteren er en med to Dæk, hver med 2X5 Kon
takter. (Baade Prahn, Torotor og M.E.C. har Om
skiftere af denne Type). Hvorledes Spolesystemet
fremstilles ses bedst af Skitserne. Hvis det ønskes,
er det let med den benyttede Omskifter at indsætte
Spoler for Mellem- og Langbølgeomraaderne.
Om selve Diagrammet Fig. 2 er der ikke meget at
sige. Der er sparet, hvor der kunde, uden at det der
for er gaaet ud over Modtagerens gode Virkemaade.
Mellemfrekvenstilbagekoblingen foregaar med en 175
pF Kondensator; i Serie med denne er lagt en Mod
stand paa 1000 Ohm for at forhindre Resonansfænomener. Gitterkondensatoren er paa 100 pF, Aflederen er
ualmindelig høj (paa 10 MOhm. Det viste sig at være
nødvendigt for at faa tilstrækkelig „blød“ Kobling
frem. Der er indsat HF Spærring paa 50 kOhm og
200 pF. LF-Styrken reguleres med et almindeligt Po
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tentiometer. Anodespændingen er tilsyneladende ikke
filtreret særlig fint. Filterdroslen er sparet, og i Ste
det er indsat en Modstand paa 2 kOhm. Til Gengæld
er der ikke sparet paa Elektrolytterne; de er paa 24
og 16 μF. De fornødne Gitter spændinger fremkom
mer over Modstandskomplekset 30—125 Ohm i Mi
nusledningen. De 30 Ohm giver Begyndelsesspændingen 2 Volt til UCH4, herfra til - 10 Volt reguleres
den med Potentiometeret paa 10 kOhm. (Det billigste
vilde være at fremskaffe de 125 Ohm som Potentio
meter; det findes dog ikke paa Markedet, saa vidt
T. R. ved). Gitterspændingen til Tetroden fremkom

mer over begge Modstande. Den er ikke filtreret,
fordi den eventuelle Brumspænding skal kompensere
den Brumspænding, der fremkommer i Anoden paa
Grund af den simple Filtrering. Tetrodens Anode er
afkoblet til Katoden med en Blok paa 10.000 pF. I
Udgangen er anbragt en normal Udgangstransformator med 4500 Ohm Tilpasning og Svingspolevik
ling. Det kunde være ønskeligt at have en Vikling til
Telefonen, men man kan „høre" udmærket paa
Svingspolen, og man kan have en ganske lille Trans
formator med omvendt Forhold, som kan indsættes i
Bøsningerne. Det er dog ikke økonomisk, og skal man
alligevel anskaffe en Udgangstransformator, saa faa
en med ekstra Vikling til Telefonen.
Mellemfrekvenstransformatoren
bygges
paa
den
Maade, at man tager en Etronitplade paa 10X4,5 cm
og udskærer to Huller som passer til Spoleformen
Nr. 6190 fra Tage Schouboe. Afstanden mellem Hul

lernes Centrum er 6 cm. Omkring Formen fæstnes
fire Ringe af Etronit eller Pap, saaledes at man faar
tre Kamre at lægge Viklingerne i. Vil man ikke have
Arbejdet med disse Ringe, kan man lime Formstyk
kerne Nr. 6133 paa Røret. I hvert af Kamrene lægges
60 Vindinger med Litzetraaden 20X0,05. Kapaciteten
er en Blok paa 150 pF af Glimmertypen. Kan man
ikke faa slaaet Loddeflige i Grundpladen, kan man
bore nogle 1 mm Huller i Kanten og stikke Monteringstraad derigennem. Man vikler 20 Vindinger
udenpaa Sekundær-Spolen til Tilbagekoblingen. For
at faa denne til at gaa „blødt" bliver det sikkert nød
vendigt at fjerne nogle Vindinger igen, men det er
bedre med for mange Vindinger paa en Spole end
for faa.
Justeringen af MF foretages lettest, naar man har
konstateret, at Modtageren virker, ved at dreje Kob
lingen paa MF saa langt, at den „hyler“, og derefter
lytte til Oversvingningen i en anden Modtager. Hylet
skal kunne høres i Nærheden af Hamborg (903 kHz).
Gør den ikke det, bringes den til det ved Drejning
af Jernkernen i Gitterkredsen. Er den rigtige MF fun
det, drejes Koblingen ud, saa den næsten er ude af
„Hylet". Derefter drejes Anodekredsens Kerne, til
man har en Indstilling, hvor Modtageren „gaar i
Sving", naar man drejer til en af Siderne.
Oscillatorkredsene justeres bedst efter en Maalesender eller et Frekvensmeter. Har man ikke det, maa
man lytte sig frem. Vindingerne trækkes lidt fra hin
anden eller skubbes lidt sammen i den lave Ende af
Omraaderne, til de rigtige Stationer høres paa de rig
tige Steder; i den høje Ende drejes Trimmerne ind
paa samme Maade. Derefter gentages Fremgangsmaaden i Antennekredsene, til størst Styrke konstateres.
Hvis man efter endt Justering forlænger Ledningen
fra UCH4’s Anode og lægger den rundt om Antenne
spolerne paa de to laveste Omraader (10—30, 30—
90 m), vil man faa den nævnte større Spejlselekti
vitet, men man maa sikkert efter justere MF-Kredsens Primær. Den nævnte Ledning er ikke vist i
Diagrammet, ligesom jeg desværre har glemt at an
give Antennetrimmeren.
Prøver man denne Modtager, vil man hurtigt
komme til det Resultat, at den er en rigtig Amatør
modtager.

VÉD DE DET?
1. Hvad forstaas ved en Spoles Q?
2. Hvad betyder Tegnet---------------- i det internationale
Telegrafalfabet?
3. Hvad er Elektronkobling?
4. Hvad er en BCL-Lytter for noget?
5. Hvad betyder M/c, MC, m.c. og KP?
Svarene lindes Side 28.
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Prøvemester Henrik Mielsen
(OZ9R)

PADDINGKONDENSATORENS
Superheterodynmodtagerens
eller

Forkortningskondensator

Paddingkondensator
anvendes

som

be

kendt til at formindske Oscillatorkondensatorens Kapacitetsvariation, saaledes at Signalkredsen og Oscillatorkredsen kan bringes til at »spore« d. v. s. bringes
til samtidig Afstemning paa hver sin Frekvens ved An
vendelse af en Dobbeltkondensator med to ens Plade
sæt.
Beregningen

af

Paddingkondensatoren

har

hidtil

været noget besværlig, naar det drejede sig om saakaldt 3-Sporing (Signalfrekvens og Oscillatorfrekvens
har nøjagtig Mellemfrekvensen som Differens i 3 Punk
ter paa Skalaen), idet der ikke fandtes let tilgænge
lige Fremgangsmaader dertil. Dette Savn er nu blevet
afhjulpet gennem Ingeniør Prytz's tidligere omtalte

ger hver for sig gaar fra f. Eks. 12 til 192 pF, kan det
ikke nytte at fastlægge et Variationsomraade fra f. Eks.
4 til 16 MHz, da en saa forholdsvis lille Drejekondensator ikke kan spænde saa vidt. Det er værd at lægge
Mærke til Formlen:

Afhandling: »The padding condenser«, der indehol
der alle de nødvendige Formler samt en Række Ek
sempler svarende til almindelige Radiofonimodtagere.
Af særlig Interesse for Amatørerne maa nævnes en
Kurve, der viser Afvigelserne i et Omraade fra 6 MHz
til 19 MHz. Afvigelsen fra nøjagtig Sporing mellem
de 3 Trimmepunkter beløber sig til max 7,7 kHz,
medens den ved 2 Punkts Sporing beløber sig til max.
100 kHz. Det er dog ikke normalt for Amatører at be
nytte saa stort Frekvensomraade i eet Stræk. Ved min
dre Baand er Afvigelsen mere taalelig, saa selv 2 Punkts
Sporing kan anvendes.
Amatørernes Modtagere er i det store og hele af
nogen anden Art end de industrielt fremstillede Ra
diofonimodtagere, hvorfor de i Afhandlingen anførte
Eksempler

ikke

er

fyldestgørende

til

Amatørbrug.

hvor Cmin er Kredsens Minimumskapacitet, der om
fatter Rørkapacitet, Kondensatorens

Minimumskapa

citet, Spolekapacitet, Ledningskapacitet samt en even
tuel Trimmerkondensator.
Cv er den variable Kondensators Variationskapacitet. f max
og ^f min
. er den højest og den
lavest ønskede
3
Frekvens (Omraadets Ydergrænser).
Denne Formel kan anvendes til

Bestemmelse

af

Drejekondensatorens Frekvensomraade, idet man kan
regne med, at det er praktisk talt umuligt at holde
C mm
. under ca. 20—25 pF.
Eksempel:
Man har en Drejekondensator paa 100 pF (Varia
tion) og ønsker et Frekvensomraade fra 5 til 10 MHz.

Der skal derfor her anføres nogle andre Eksempler,
udregnet paa Grundlag af Formlerne og svarende til
Frekvensomraader med Variation 1:2, altsaa f. Eks.
fra 8 til 16 MHz i Modsætning til Industriens paa ca.

Minimumskapaciteten skal altsaa være 33,3 pF, d.v.s.

1:3, altsaa f. Eks. 6 til 18 MHz.
Før man beregner Paddingkondensatoren til en Su

der skal lægges en Trimmerkondensator over Spolen,

per, maa man gøre sig klart, hvilket Kredsløb den
skal anvendes i. Hvis Drejekondensatorens Afdelin

saaledes at den samlede Kapacitet med Drejekondensatoren drejet helt ud bliver 33,3 pF.
Var C . blevet mindre end 25 pF, kunde Dreje17

kondensatoren ikke anvendes til det ønskede Om-

MHz.

raade.
Foruden
kende

f1( f2( f3 = Signalkredsens Trimmefrekvenser i

Frekvensomraadet

den

Mellemfrekvens,

maa
der

man

skal

naturligvis

anvendes,

Fi, F2, F3 = Oscillatorkredsens Trimmefrekvenser i

da

denne er lig med Forskellen mellem Oscillator- og
Signalfrekvens og derfor influerer paa Paddingkondensatorens Størrelse. Endvidere 3 Trimmepunkter,
hvor Forskellen mellem Oscillatorfrekvens og Signal
frekvens er nøjagtig lig Mellemfrekvensen. Trimme
punkternes Beliggenhed volder ikke mange Kvaler,

MHz, Fx = f]_ + Mellemfrekvensen o.s.v.
0o

= Signalkredsens Overskud af Afstemningskapacitet i Forhold til Oscillatorkredsens Afstemningskapacitet i pF. (ca. 30 pF.).

Cv = Den variable Kondensators Kapacitetsvariation
i pF.

da der i Afhandlingen er givet almindelige Regler
for,

hvor

de

mest

hensigtsmæssigt

bør

anbringes.

Idet man kalder Trimmepunkterne f1 f2 og f3, faar
man:
f1 = 1,05' • f . mm
f2 = 1,45' ■ f . mm
fo3 = 1,90• • f . min
Til sidst maa man vide hvilket Koblingsskema, Os
cillatorkredsen skal forbindes efter, da Paddingkondensatorens Størrelse ogsaa afhænger deraf. I de føl
gende Eksempler anvendes den Kobling i Fig. 1, hvor
Trimmerkondensatoren er forbundet over Oscillator

Oscillatorkredsen bestemmes derpaa ved følgende
Formler:

kredsens Drejekondensator, da den ifølge Afhandlin
gen giver mere veldefinerede Værdier, end hvis
Trimmeren forbindes over Spolen.
Eksemplerne er regnet ud for følgende Frekvensomraader:

1—2

MHz,

2-4

MHz,

4—8

MHz,

8-16

MHz; i alle Tilfælde med en Mellemfrekvens paa
0,45 MHz (450 kHz) og for en variabel Kondensator
af Torotors Type 2 RK180 med en Variation paa 180
pF (fra 12 til 192 pF). Koblingsskemaet fremgaar af
Fig. 1, der viser selve Svingningskredsene, hvorimod
Forbindelserne til Blandingsrøret samt Tilbagekoblingsviklingen ikke er vist.
Ønsker man Paddingkondensatoren for en anden
Mellemfrekvens f. Eks.: 1800 kHz, medens Frekvensomraader,

Afstemningskondensator,

Koblingsskema

etc. holdes uforandret, kommer man meget let til de
ønskede Værdier, idet Formlerne viser, at Padding
kondensatoren (og Trimmeren) kun afhænger af For
hold mellem Frekvenser. Stiger derfor Mellemfrekven
sen til det 4-dobbelte, bliver disse Kapaciteter de
samme som for et Omraade med den ikke forøgede
Mellemfrekvens, hvor Omraadefrekvenserne er redu
ceret til en Fjerdedel. Det samme gør sig gældende
for Forholdet mellem Oscillatorkredsens og Signal
kredsens Selvinduktioner.
I Formlerne, der anvendes, antages følgende Stør
relser at være kendte:
fmln og fmax = Signalkredsens laveste og højeste Fre
kvens i MHz.
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Ved Gennemregning af eet Eksempel for Omraadet fra 1—2 MHz faas følgende kendte Størrelser:

Oscillatorkreds

Antennekreds
Frekvens
Omraade L0 i μHy
MHz
"

Cmm
.
i pF

C max

105,6

60

240

67,4

548

37,1

2-4

26,4

60

240

20,9

1061

33,9

4—8

6,60

60

240

5,89

2091

32

8—16

1,65

60

240

1,56

4215

31

1—2

Inden man begynder at indsætte disse Værdier i
Formlerne, kan det betale sig at udregne følgende
Mellemstørrelser:

i pF

L i μHy

P i pF

t i pF

som Omskifterkapaciteter o. lign. indvirker paa saavel t som p.
Det er værd at lægge Mærke til, at for stigende
Frekvens nærrner Oscillatorkredsens Selvinduktion
og Afstemningskapacitet sig til Åntennekredsens, d.
v. s. t nærmer sig 30 pF og p nærmer sig til uendelig.
Disse Mellemregninger indsættes saa i Formlerne,
der derefter ser saaledes ud:

Til Slut gøres opmærksom paa en Trykfejl i »The
padding condenser«, der blev afsløret ved Udregnin
gen af ovennævnte Eksempler: i Tælleren for Form-

Åntennekredsens Værdier:

Hvem kan hjælpe?
Oscillatorkredsens Værdier

I de udregnede Spolestørrelser er der selvfølgelig
ikke foretaget Korrektion for Tilledninger o. s, v., lige-

En ubehagelig Hændelse er Natten mellem den 5.
og 6. Januar overgaaet Johs. Ørsnæs (Minerva Radio),
Odense, idet Tyve er brudt ind paa hans Værksted og
har stjaalet for ca. 2000 Kr. Radiomateriel, deriblandt
et komplet Optageranlæg for Grammofonplader. Op
tageranlægget er af stor Betydning for vor Kollega’s
Eksistens, og han vil være taknemlig for enhver Op
lysning om Personer, der i den senere Tid er kommet
i Besiddelse af et saadant Anlæg. Evt. kan man ringe
til nærmeste Politistation. Anlægget beskrives saa
ledes;
Skæreværk Type „AWITON“, sprøjtet graat.
Afspilnings-Pick-up „R & O" Arm afkortet og med
„GARRARD“ Pick-up.
Desuden var der i Kufferten indbygget moderne
Lyssignalanlæg med 220 Volts Kontrollamper.
Skærenaale og Vinkelstifter, alle af Fabrikat
„TELEFUNKEN“.
Kuffertens ydre Dimensioner ca. 450-300-225 mm.
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(»Television and Short Wave World«)
Ved OZ-DR283, HARALD OLSEN

Et Elektronkamera
Selv om Fjernsynet endnu ikke er aktuelt her
hjemme, kan det være interessant at kende lidt til det
Apparatur, som anvendes i denne Gren af Radiotek
nikken. Vi skal her omtale et engelsk Elektronkamera,
udviklet af Marconi E. M. I. Company i 1938. Effek
tiviteten af et Kamera afhænger af den Lysmængde,
det kan arbejde med, og Amatørfotografen véd af
Erfaring, at han med et almindeligt Kamera under
daarlige Lysforhold maa anvende en større Blende paa
Bekostning af Samleevnen. Denne Vanskelighed har
man ogsaa erfaret ved Fjernsynet ved Elektronkame
raet med det Resultat, at det har været nødvendigt at
følge Bevægelserne af Objektet tæt ved eller længere
borte fra Kameraet, altsaa er Erfaringen den, at
medens et Objekt tæt ved Kameraet blev opsamlet,
var andre i lidt større Afstand næsten usynlige eller
uklare. Øjensynlig vilde den eneste Uvej af denne
Vanskelighed være at have en mere følsom Overflade,
som Linsen kan projicere Billedet paa, hvilket vilde
gøre det muligt at anvende en Linse med mindre
Blende, hvilket vilde give større Dybde i Focus, og
som vilde tillade Arbejde under ugunstige Lysforhold
med en noget større Blende.
Sekundær-Emission

Kameraet, der fremstilledes af Ingeniører ved Marconi E. M. I. Company, kan takke Sekundæremis
sionen for sin stærkt forøgede Følsomhed. Det maa
huskes, at i Tilfældet med et almindeligt Kamera blev
det egentlige Billede projiceret paa en Mosaik, sam
mensat af et Antal Fotoceller, og Frigørelsen af Elek
tronerne foregik ved Hjælp af en Opdelingsstraale. I
det nye Kamera er der ogsaa en Mosaik, men Lys
billedet falder ikke paa denne, og den behøver heller
ikke at være fotoelektrisk. I Stedet falder Billedet paa
en fotoelektrisk Skærm paa Kameraets Forside, og det
er det fotoelektriske Billede, der falder paa Mosaik
skærmen, som opdeles med en Katodestraale. Dette
har den Fordel, at der frembringes sekundære Elek
troner, hvilket øger Effektiviteten stærkt.
Tegningen viser det almindelige Arrangement af
Kameraet. Man kan se, det bestaar af en KatodeKanon indesluttet i Glaskolben, og den er i Stand til
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til Fjernsyn
at frembringe en fin Straale af Elektroner, der pla
ceres saaledes, at den mosaiske Skærm opdeles paa
sædvanlig Maade ved Afbøjning af Straalen. Mosaik
elektroden bestaar af en Mangfoldighed af Smaaeleménter, der er isoleret fra hinanden og fra Pladen
bagved, som er lavet af Metal og kaldes Signalpladen.
Denne Samling af Elementer kan tage forskellige For
mer og f. Eks være en Sølvbelægning paa en tynd
Skive af Mica, der igen er monteret paa den bageste
Plade af tyndt Aluminium. I Glaskolbens anden Ende
og parallelt med Mosaikelektroden findes en foto
elektrisk Skærm af ikke-mosaisk Karakter. Den kan
f. Eks. bestaa af Glasset i Kolbens Ende med en Be
lægning af Sølvoxyd, paa hvilken der igen er lagt et
Lag af Cæsium.
Det er nødvendigt, at denne Belægning er saa tynd,
at den er halvvejs gennemsigtig. En Del af Pladen
mellem den fotoelektriske Skærm og Mosaikken op
tages af en Spole, der, naar den fødes paa rigtig
Maade, opfører sig som en Elektronlinse med stor
Aabning. Dens Formaal er at overføre Billedet fra
Skærmen til Mosaikken. Mellem Spolen og Mosaik
elektroden er der placeret en Metalcylinder co-aksialt

med Kolben, og dennes Virkning er at forøge Hastig
heden paa Elektronerne fra den fotoelektriske Skærm
og at optage de sekundære Elektroner, der frigøres fra
Elementerne i Mosaikken, naar Røret arbejder. Denne
Elektrode er givet et passende Potential (positivt) i
Forhold til den fotoelektriske Skærm. Som det ses,
er et almindeligt Linsesystem opstillet udenfor Røret
for at fokusere Billedet paa den fotoelektriske Skærm.
Hvorledes Kameraet fungerer

Rørets Arbejdsmaade er følgende: Naar et Lysbil
lede falder paa den fotoelektriske Skærm, vil Elek
troner emitteres fra forskellige Dele af denne, afhæn
gigt af Lysmængden, der falder paa de enkelte Steder.
Hastigheden paa disse Elektroner sættes op ved Hjælp
af Accellerationselektroden, og de falder derefter paa
Mosaikelektroden. Elektronlinsen har det Formaal at
overføre Elektroner fra ethvert Punkt paa den foto
elektriske Skærm til Mosaikken. Elektronbombarde
mentet paa Mosaikken resulterer i Produktion af se
kundære Elektroner, og Antallet af disse overskrider
meget dem, som kommer fra den fotoelektriske
Skærm. Hvert Element i Mosaikken optræder som en
lille Kondensator, hvoraf det selv er den ene Plade,
og Signalpladen udgør den anden.
Under de efter hinanden følgende Opdelinger faar
disse Elementer en Ladning af en Størrelse, der er af
hængig af den fotoelektriske Strøm, som stryger hen
over det. Elektronstraalens Hastighed justeres saa
ledes i Forhold til Naturen af Mosaikkens Overflade,
at Potentialet over hvert Element, naar det opdeles,
bliver ladet med en Værdi, som bringer den i Lige
vægt. Medens Fotoelektronens Virkning er at forøge

FOR 10 AAR SIDEN
------------------------------------------------------------------ FEBR. 1 9 3 2 ----------------------

„OZ“ 4. Aargang Nr. 2: I den standende Strid mel
lem OZ2E og OZ7F om Solplet-Teoriens Rigtighed
bringer førstnævnte en Afhandling „i den Hensigt at
gøre op med den mærkelige Teori“, som han yder
ligere kalder en Modesag. — „OZ“ bringer den første
Omtale af RCC-Klubben, som blev stiftet i November
1930. Den samler Amatører i alle Lande, som holder
af lange QSO’er, og som er i Stand til at sende og
modtage single med mindst 15 Ords Hastighed pr.
Minut. OZ1B er Klubbens officielle Repræsentant for
Danmark.
OZ7XX kritiserer skarpt den nordiske Test, som
for Danskernes Vedkommende blev en Fiasko, fordi

et Elements Potential, justeres Straalens Hastighed
saaledes, at den reducerer Potentialet. Kondensatoren,
der bestaar af et Element og Signalpladsen, aflades, og
Afladestrømmens Værdi afhænger af den Ladning,
Kondensatoren har staaet med siden sidste Opdeling.
Denne Ladning er derfor afhængig af den Fotostrøm,
som strejfer Elementet, hvilket igen er afhængigt af
den Lysmængde, der falder paa den fotoelektriske
Skærm. Opdelingsstraalen svipper hen over Mosaik
kens Mangfoldighed af Elementer og frembringer
Vekselspændinger
i
Signalpladens
Tilledning,
hvis
Værdier korresponderer med Lysstyrken paa de for
skellige Punkter af Billedet, der skal fjernsynes. Billedspændingen forstærkes paa sædvanlig Maade.
Afvigende Former for Konstruktion af denne Ka
meratype er mulige. Saaledes kan man i Stedet for
den Skærm, der dækker Kolbens Ende, anvende et
Traadnet med fotoelektrisk Belægning. Med passende
Arrangementer er Gennemsigtighed i den fotoelek
triske Skærm ikke nødvendig, for at Lysbilledet kan
trækkes op paa den Side af Skærmen, som vender ud
mod Mosaikken. Foruden den bedre Effektivitet, der
vil tillade Transmissioner under ugunstige Lysforhold,
som f. Eks. i Teatre, gør Elementernes Beliggenhed i
Kameraet en bedre optisk Opstilling mulig, end det
tidligere var Tilfældet, og dette vil tillade, at man
bedre kan gøre Brug af Telefoto og bredvinklede Lin
ser, som vil tillade Kameraet at arbejde under mange
Forhold, som hidtil har staaet som uløselige Pro^
blemer. Ved Studiearbejde kan man, naar man an
vender lille Lysaabning, undgaa at tabe i Fokus, naar
man fjerner sig fra Objektet, der skal fjernsynes, og
undgaa at Billedets Baggrund bliver uklar.

den var ansat til Tidspunkter, hvor OZ-Amatører ikke
maatte sende, eller hvor den døde Zone herskede paa
de almindeligt anvendte Amatørbaand. 160 m var den
eneste anvendelige Bølgelængde i de 6 af Konkur
rencens 7 Dage (paa Grund af det da herskende Solplet-Minimum).
OZ7PG, som er ulicenseret, fortæller frimodigt, at
han i Juledagene lavede saa megen BCL-QRM, at
han fik Besøg af den lokale Betjent, der dog lovede
ikke at gøre noget ud af Sagen, hvis Licensen kom i
en Fart. — OZ7F har haft QSO med OZ3H i Svend
borg, og det interessante var, at 3H brugte sin svin
gende Modtager som Sender, og QRK var en god
R3. —- OZ1D, som har E.D.R.s Salgsafdeling, med
deler, at han har ladet fremstille en Logbog — noget,
vi hidtil har savnet her i Landet.
OZ7F.
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Naar man experimenterer med Forstærkere eller
Modtagere med selektive LF-Forstærkere, har mar
Brug i'or en Tonegenerator. Det er dog de færreste,
der har saa ofte Brug for den, at de vil ofre, hvad
det koster at bygge en god Tonegenerator. Har man
imidlertid en Maalegenerator, har man ogsaa det
meste af, hvad der er nødvendigt.
Fig 1 viser en lille Hjælpeopstilling, som hurtigt er
i Stand til at forandre Maalegeneratoren til en Tone
generator. Den bestaar simpelthen af et almindeligt
Blandingsrør med Oscillator og uafsteirt Indgangs
kreds. Virkemaaden er ganske den samme som i en
Super. Vi leder Maalegeneratorens HF-Spænding ind
over RFC i Gitteret og lader Signalet interferere
med den faste Oscillator. Resultatet i Anodekredsen
maa blive en Mellemfrekvens, der er lig Forskellen
mellem den faste Oscillator og Maalegeneratoren. Ind
retter vi nu Opstillingen saaledes, at Forskellen kan
varieres mellem ca. 0 og 10—15 kHz, kan vi udtage
Frekvenser i Anodekredsen mellem disse Grænser.
Det nemmeste vil være at indstille den faste Os
cillator til 100 kHz og saa benytte Maalegeneratorens
Omraade fra 100 til 115 kHz. Dennes Kalibrering vil
saa angive Frekvensen, idet 101 kHz er lig 1000
Hertz. 105 kHz svarer til 5000 Herta o. s. v.
Det vil være nødvendigt at indføre et HF-Filter
mellem Ledningen mærket UD og Maaleobjektet
Jeg har ikke indtegnet det, da Opstillingen hos mig
ogsaa bliver benyttet til andre Forrnaal, som jeg
vil forklare nedenfor. Filteret bestaar ganske sim
pelt af en stor Drosselspole og et Par Kondensatorer
paa 100 pF. Det er indbygget i de Maaleledninger,
som jeg benytter til dette Brug. Styrken reguleres
med Maalegeneratorens Attenuator. Drosselspolen i
Indgangen er benyttet for at forhindre Brum paa
Indgangssignalet. Hele Opstillingen giver en god An
skuelsesundervisning
i
Blandmgstrinets
Virkemaade
og kan benyttes i Afdelingerne som saadan. Frekvensomraadet er ikke begrænset til de 15 000 Hertz, men
kan gøres lige saa stort, som man ønsker det. Jeg har
bl. a. brugt den til Undersøgelser over Quenchfrekvenser op til 75 kHz. Til Undersøgelser med højere
Quenchfrekvenser benyttedes Maalegeneratoren, hvis
laveste Frekvens er 100 kHz, men da dens Output
kun er 0,1 Volt, maatte ler indskydes en Forstærker.

Hertil blev Opstillingen ogsaa benyttet. Oscillatoren
blev blot sat ud af Funktion. Da den arbejdede ud
mærket i denne Egenskab, er den ogsaa blevet be
nyttet som Forstærker for Maalegeneratorens Har
moniske ved Kalibrering.
Opstillingen kan ogsaa benyttes som 100 kHz-Oscillator alene, idet det er muligt at udtage Har
moniske af de 100 kHz meget langt op i Frekvens.
Hvor langt er afhængig af, hvor følsom Modtageren
er. Selve Opbygningen er der ikke meget at sige om.
Den kan udføres af forhaandenværende Komponen
ter. Jeg har bukket et lille Zinkchassis med en Rør
sokkel i og placeret de faa Komponenter, som det
faldt bedst. Strømforsyningen sker fra „ExperimentEliminatoren“. Der er ikke taget Hensyn til nogen
stor Stabilitet, da en Opstilling af denne Art kontroleres umiddelbart før hver Maaling, og det er Maale
generatorens Stabilitet og Kalibrering, der er af
gørende ved Benyttelsen som Tonegenerator.
Alt i alt er det Opstillinger af denne Art, der gør
Amatørlaboratoriet interessant og i Stand til at løse
Opgaver, som man ikke umiddelbart tror det i Stand
til. Det vilde derfor glæde mig og sikkert de fleste
af „OZ“s Læsere, hvis De vil fortælle lidt om Deres
egne Opstillinger her i Bladet.

Fig. 1
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Ny interessant
Ganske stille er der i København opstaaet en ny og
meget interessant Virksomhed, nemlig den af Hr, Fa
brikant E. M. O. Tybring indrettede Fabrik for piezoelektriske Krystaller.
Det er ikke Tilfældigheder, der ligger til Grund for
det nye Firma, idet Hr. Tybring i over 18 Aar baade
herhjemme og i Udlandet har arbejdet med Fremstil
lingen af Krystaller af den omtalte Type. Det er sik
kert ogsaa med Glæde, Radiobranchen modtager de
nye Krystaller, da Forholdene jo i Øjeblikket ikke
tillader Indførsler. Der er iøvrigt kun tre lignende
Fabrikker i hele Verden, saa Virksomheden er ret
enestaaende i sin Art, og de Enheder, vi har haft
Lejlighed til at prøve, er helt igennem 1ste Klasses
Varer. For os Amatører kommer det som en stor
Glæde, her er noget nyt og spændende i en ellers for
holdsvis „død“ Tid. Vi har foretaget et Besøg i Hr.
Tybrings Laboratorium og skal kort gennemgaa Kry
stallets Vej fra Salte til færdig Vare.
Dyrkningen af Saltene foregaar i et for fremmede
lukket Rum, hvor hverken Støv eller Rystelser kan
finde ind. Her er det Allerhelligste, hvor kun Fabri
kanten selv tilser Processen. Det færdige Krystal i
sin raa Form er meget smukt, og minder meget i sin
Struktur om et Prisme. Det fremkommer i Størrelser
helt op til 2000 gr og ca. 1/4 til 1/3 Meter lange. Snit
tet af Krystallet foregaar paa en af Hr. Tybring sær
lig konstrueret Maskine, der meget sindrigt og med
uhyre Præcision, 5/1000 Del mm- Nøjagtighed skærer
det i passende Størrelser. Først beregnes Krystal
lernes Gitterlinier og Grundplan nøjagtigt, og man
bemærker ved Skæringen, at det faktisk er fuldstæn
dig fri for Blærer og andre Urenheder. Den herefter
fremkomne Krystalenhed overtrækkes saa efter at
have faaet monteret Elektroderne med en Masse for
at beskytte den mod Fugtighed. Efter endnu en Be
handling af en mørk Substans, som det ikke lykkedes
os at analysere, gaar Krystallet til Afprøvningen.
Afprøvningen foregaar dels ved at aflæse Kurverne
over Frekvensen paa en Oscillograf, og derefter prøve
Enheden paa en Tonegenerator for sluttelig at faa den
mekanisk undersøgt. Det er et stort og meget grun
digt Arbejde, der her gøres. Kurven viser en meget

Interiør fra E. M. O. Tybring

fin Gengivelse af alle de hørlige Frekvenser; dog
fremkommer der paa de dybe Toner en betydelig
Forstærkning af disse. Der fremstilles flere Typer
Krystalenheder, bl. a. den saakaldte Kontaktmikro
fon, der vel nok er det, der har størst Interesse for
Amatører, idet der med den er mange Muligheder for
Experimenter. Kontaktmikrofonen bestaar af et lille
Bakelitehus, hvor der paa den ene glatte Side stikker
ligesom et Skruehoved frem. Lægger man Mikrofonen
ind til et Musikinstrument, bringes Skruehovedet til
at vibrere og Krystallet til at svinge, og man faar
da igennem Forstærkeren Lyden meget kraftig og
klangfuld i Højttaleren. Denne Mikrofon kan med lidt
Fingerfærdighed meget let omdannes til en Talemikrofon eller Krystal Pick-up, Hr. Tybring viste os
forskellige Udførelser paa saadanne. Man kan let
trykke Mikrofonen med en tynd Fiberplade eller lig
nende og har saaledes en til Tale og Musik udmærket
Mikrofon. Her er der noget at gøre for den idérige
Amatør.
Af andre Typer kan nævnes den nye Krystal Pick
up. Da det almindeligvis har været saaledes med Kry
stal Pick-ups, at Spændingen var for høj, har flere
Radiofabrikker, f. Eks. R. T. C., anmodet om at faa
fremstillet Krystaller med passende Frekvens og
Spænding. Det er nu muligt at tilpasse Krystaller til
forskellige Formaal, saasom Forstærker med stor Føl
somhed og Radiomodtagere med større eller mindre
Forforstærkning, uden at man skal ændre Impedan
sen ved Indgangen til Røret med Potentiometer, men
kan nøjes med ½ Meg. Ohm Indgangsimpedans. Der
for fremkommer der ikke ved Tybrings Pick-up som
ved andre kendte Mærker Forvrængning,
Enheden er lavet saaledes, at den med en Smule
Fingerfærdighed let kan monteres i en Arm af mag
netisk Type. Der er desuden i den nævnte Pick-up
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anvendt en af Hr. Tybring opfundet ny Metode til
Fastholdelse af Naalen. Man kan slaa eller tabe Pickup’en ligesaa galt, det skal være. Den tager ingen som
helst Skade; den er faktisk mere robust end en almin
delig Magnet-Pick-up. Hvad det betyder i Praksis,
behøver man vist ikke at komme nærmere ind paa.
Hr. Tybring yder da ogsaa paa hver Pick-up 1 Aars
Garanti. Til Anvendelse i Krystalmikrofoner med en
eller flere Celler fremstilles ogsaa Enheder; disse er
monteret paa en ganske lille Fiberplade med Tillodninger og er ganske overordentlig følsomme.
Vi talte til Slut med Hr. Tybring angaaende Repa
ration af Krystal Pick-ups af tysk eller amerikansk
Fabrikat, „og,“ sagde Hr. Tybring, „det er der ikke
noget i Vejen for; vi har allerede repareret flere Hun
drede, men maa nu paa Grund af overvældende Or
dre paa egne Produkter ophøre med Reparation af
fremmede Fabrikata". Man forstaar saaledes, at her
foregaar noget meget interessant, og der er sikkert
mange Amatører, der vil benytte Lejligheden til at
experimentere med de forskellige Enheder, der til
med er særdeles overkommelige i Pris. Det skal slut
telig bemærkes, at man selvfølgelig ikke direkte fra
Hr. Tybring kan rekvirere Varer, men gennem en
Forhandler. Alle Grossister Landet over vil sikkert
inden længe kunne levere Tybrings Produkter.
K. N.

Efter at have læst 7SN’s Artikkel om „OZ“s For
mat kan jeg ikke lade være at komme med et Par
Bemærkninger til denne.
Min Mening er at holde paa den nuværende Stør
relse af Bladet; en eventuel Forandring til Bogformat
vil absolut ikke være af det Gode, og saafremt dette
skulde ske for Indbindingens Skyld, saa synes jeg, at
en Aargang „OZ“ indbundet i den nuværende Stør
relse slet ikke er af for stort Format. Dertil kommer,
at Standardformatet for de forskellige danske Radio
blade og forøvrigt ogsaa de fleste udenlandske ligger
meget nær „OZ“s. Et mindre „OZ“, tror jeg, vil ikke
kunne præsentere sig mellem sine „Kolleger", saadan
som Tilfældet er nu, og det har ikke saa helt lidt
at sige.
Nej, „OZ“ er trods alt et Blad, hvorfor saa lave det
om til en Bog?
OZ4AH.
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Det ser ud til, at Interessen for DR-Certifikater er
gaaet helt i Staa. De udstedes stadig, naar Anmod
ning derom indsendes til mig. Der kræves intet andet
end Interesse for Sagen for at blive indregistreret
som Modtageramatør.
Selv om Senderne stadig hviler hos Politiet, og
næsten alle Amatørsendere Verden over er forstum
met, kan det jo være meget rart at have et interna
tionalt Kendingstegn. Jeg kan oplyse at DR-Certifikatet i Forbindelse med en Erklæring fra DR-Lederen i rnange Tilfælde har bevirket, at interesserede
Amatører er blevet indkaldt til Radiotjeneste ved
Hær eller Flaade i Stedet for almindelig Værnepligt.
Formaalet med DR-Amatørerne er oprindelig, at
disse
skulde
være
Senderamatørerne
behjælpelig
med Rapporter ved Forsøg og lignende, men Tiden
har ført med sig, at Dygtiggørelsen som Amatør er
traadt i Forgrunden, hvorfor selve DR-Nummeret
ikke har saa stor Betydning mere. Der kommer forhaabentlig igen en Tid, hvor DR-Rapporterne vil
flyve ud over Kloden. Indtil da er det ingen Skade
at forsyne sig med Kendingsnummer, det bliver jo
ofte benyttet i Kortbølgekredse i Stedet for Navn.
Samtidig med Anmodningen om DR-Certifikat, maa
De gerne fortælle mig om Deres Problemer og Ar
bejde med KB-Modtagere.
OZ-DR152.

STUDIEKREDSEN
i Maaleteknik
Siden sidste Meddelelse er vi kommet godt i Gang
efter Flytningen til Lokalerne hos DR573 og 574, som
begge har gjort et meget stort Arbejde for at ind
rette alt saa godt som muligt, og som foruden Husly
giver os baade Varme og Elektricitet. Paa de ugent
lige Mødeaftener har vi efter at have afsluttet de
tekniske Installationer (Fordelingstavle, Omformer
o. 1.) arbejdet paa nye Instrumenter og hjulpet for
skellige Amatører med Justeringer og lignende. For
Tiden arbejder vi foruden paa forskellige mindre
Ting paa en Trimmesender, som vi haaber at faa fær
dig i Løbet af Maaneden. I den sidste Tid har Tilslut
ningen været saa stor, som Pladsforholdene tillader.
OZ8O.

Nytaarsstævnet i Odense
Ogsaa i Aar fik Nytaarsstævnet i Odense en Til
slutning, som faar Amatørerne til at glemme, at det
er daarlige Tider. Henved 30 udenbys Medlemmer
deltog i Stævnet, og mange af dem ankom allerede
Aftenen før og blev indkvarteret hos gæstfrie E.D.R.Kammerater. Om Søndagen ankom de sidste udenbys
Gæster, og man samledes i Odense-Afdelings Lokaler
ved halvti-Tiden for i sluttet Trop at aflægge Besøg
paa „PHØNIX“ RADIO (A/S N. C. Bang).
Dette Besøg blev en stor Succes og var overmaade
interessant. Henved 60 E.D.R.-Medlemmer deltog i
Besøget. Efter en Velkomst af Firmaets Prokurist,
Hr. Hvidtfeldt Olsen, som nævnede og erkendte Kort
bølgeamatørernes Indsats paa mange Omraader inden
for Radioens Verden, blev Deltagerne i Hold under
kyndig Ledsagelse ført rundt paa Fabrikkens forskel
lige Afdelinger. 7EU og 5V, der begge er ansat paa
„PHØNIX“ RADIO var blandt Ledsagerne, saa det
er intet Under, at Gennemgangen var grundig, og
man fik et udmærket Indblik i, hvorledes en moderne
Radiomodtager bliver til, heri medregnet de utallige
Smaating, Spoler og MF-Transformatorer, som Fir
maet selv fremstiller. Det skal siges her, at det var
probert Arbejde, som man blev præsenteret for. Efter
at hele Radiofabrikken var beset, trakterede Firmaet
med 01 og Pølser, og baade Sult og Tørst blev stillet.
Det var saaledes Pølsemanden umuligt at faa „ud
solgt", skønt han ikke skyede nogen som helst An
strengelse. OZ-DR341 takkede i Formandens Fra
værelse „PHØNIX“ RADIO for den udviste Gæstfri
hed og Opmærksomhed og udbragte et Leve for Fir
maet.
Arne Sindal.
Eftermiddagsmødet

Da de mange udenbys Amatører og deres gæstfri
Odense-Kolleger
havde
faaet
Middagspausen
vel
overstaaet, kunde Eftermiddagsmødet begynde. Det
var en i Betragtning af Tiderne imponerende Forsam
ling, som samledes om Kaffebordet i Park Hotels
store Sal. Selv ikke de vanskelige Trafikforhold kan
hindre E.D.R.s store Arrangementer i at faa Sukces.
Kredslederen i Kreds 4, OZ2ED, bød Forsamlingen
velkommen og udtalte Haabet om, at Dagen maatte
blive vellykket, som Traditionen byder. E.D.R.s For
mand, OZ5Y, tog derpaa Ordet og gav en lille Over
sigt over Amatørbevægelsens Stilling under de nu
værende Forhold. Desuden takkede han Telegrafinge
niør Svenningsen, fordi han var kommet tilstede og
vilde holde Foredrag for os.
Ved Kaffebordet herskede der en fornøjelig Stem
ning, som dog blev lidt trykket, da en Sang, forfattet
af en anonym „Digter“, var blevet sunget. Det er

den skrappeste Satire, vi endnu har været præsen
teret for i E.D.R., og det var en haard Belastning paa
det saa meget omtalte Kammeratskab. Naar de smaa
Hib til forskellige kendte Amatører var af uskyldig
Art, forstaar man ikke rigtig, hvorfor „OZ“s Hoved
redaktør skulde udsættes for en Behandling, der kun
kan
karakteriseres
som
en
plump Fornærmelse.
Denne Episode vakte en hel Del Forargelse og var
Samtaleemnet efter Kaffebordet, indtil det ameri
kanske Lotteri med de mange smukke Gevinster paa
kaldte sig Opmærksomheden.
Nu fik Ingeniør Svenningsen Ordet for i den føl
gende Time at give et meget interessant Indblik i
FM-Forsøgene i den nye Radiofonibygning. Ingeni
øren forklarede udførligt den nye FM-Senders Teori
og praktiske Opbygning, støttet af Lysbilleder med
Diagrammer og Fotografier. Man fik det Indtryk, at
Teknikerne ser optimistisk paa disse Forsøg, og at
man venter, at Frekvens-Modulation har en absolut
Fremtid for sig. Den fine Kvalitet i Gengivelsen og
Frihed for Forstyrrelser spiller her en afgørende
Rolle.
OZ5AC takkede paa E.D.R.s Vegne for det inter
essante Foredrag, som hilstes med kraftige Klapsal
ver. Flere Amatører stillede Spørgsmaal, som de fik
udførlige Svar paa, og Ingeniør Svenningsen udtalte
til Slut sin Glæde over Samarbejdet med Kortbølge
amatørerne.
Helmer Fogedgaard.
Afslutningen

paa Nytaarsstævnet fandt Sted om Aftenen i OdenseAfdelingens Lokaler, hvor der bl. a. var Lotterispil
om ca. 40 medbragte Pakker, som indeholdt baade
Radiorør, Dukker, Kartofler, 01, Sæbe, Tobak, ja
endog en Fløjtekedel. Efter Lotterispillet var der
Kaffebord, og Aftenen sluttede med Dans. I den ind
rettede Pølsebar hentede Deltagerne Styrke til Dan
sens Strabadser, og først ved 2-Tiden sattes Punktum
for dette Aars Nytaarsstævne.
OZ3FM/OZ-DR341.

FM-TESTEN
E.D.R. modtog ved Testens Afslutning den 15. Ja
nuar ialt fire Lytterapporter, som nu er tilstillet
Statsradiofonien til Orientering og Bedømmelse. Rap
porterne var fra: OZ5O, OZ7SN, OZ-DR567 og
OZ-DR341.
Der skal her lyde en Tak til ovennævnte Amatører
for deres Udholdenhed og Interesse for Sagen. Sam
tidig vil vi haabe, at endnu flere Amatører vil ind
sende Rapporter, saafremt der arrangeres endnu en
FM-Test.
OZ4H.
25

Kreds 1
E. D. 11.s københavnske Afdeling:
Alle Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN,
Østrigsgade 12, St., Telefon Amager 8063 v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755.
Klublokale Haveselskabetsvej 3 (Wisbechs Selskabslokaler).

Mandag den 12. Januar fortsatte Ingeniør James
Steffensen (OZ2Q) sin Gennemgang af Lærebogen.
Mandag den 19. Januar diskuterede vi Emnet: Mod
tagere for Kortbølge-Amatører. Der var god Tilslut
ning til Diskussionen, og vi blev klar over, at vi ikke
kunde komme uden om Superen, naar vi havde an
dre Senderamatører i Nærheden, idet det endnu ikke
er lykkedes at konstruere en ret Modtager med til
strækkelig Lokalselektivitet. Men det kan jo være,
at det kommer. Vi har jo en dygtig T. R. Mandag den
2. Februar havde Afdelingen en af sine store Afte
ner, idet der var samlet ca. 125 Tilhørere til Hr. Tele
grafingeniør K. Svenningsens Foredrag om FM-Senderen. Statsradiofonien demonstrerede en af deres
store FM-Modtagere.
Endvidere havde OZ2R medbragt Neutrofon’s FMSuper. Det var en Fornøjelse at høre den fine Gen
givelse paa disse specielle FM-Modtagere. Efter en
kort Demonstration af Modtagerne holdt Hr. Tele
grafingeniør K. Svenningsen et udmærket og instruk
tivt Foredrag om FM-Senderen. Foredraget lønnedes
med kraftigt Bifald af hele Forsamlingen. Afdelingen
havde den Fornøjelse at se mange Gæster fra Stats
radiofonien, Teknologisk Instituts Radioforening, Ra
diofabrikkerne m. m.
Den kommende Maaneds Program:

16. Februar: Alm. Mødeaften.
23. Februar: Maaling af LF-Forstærkere ved Hr.
Ingeniør Gravenhorst. Medlemmerne bedes medtage
deres Forstærkere eller Modtagere, idet der bliver
Lejlighed til at faa disse maalt.
2.
Marts: OZ2Z, Hr. Ole Wiinstedt. Oplevelser som
Radiotekniker paa Grønland.
9.
Marts: Gennemgang af Lærebogen ved Hr. Tele
grafingeniør James Steffensen.
16. Marts: Alm. Mødeaften.
OZ5Z/OZ7SN.

Kreds 2
Korsør Afdeling:

Korsør Afdeling havde Søndag den 18. Januar invi
teret Slagelse Afdelings Medlemmer til en lille Nytaarssammenkomst i Korsør. Der mødte 5 Medlemmer
fra Slagelse, og Dagen blev i alle Maader vellykket.
Sammenkomsten blev holdt i Afdelingsformandens
Hjem, men desværre var den lokale Tilslutning ringe,
idet kun 2 Medlemmer var til Stede incl. Formanden.
Hi! Formaalet var at faa et Samarbejde i Gang mel
lem begge Afdelinger, og Sammenkomsten var det
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første Led heri. Der ventes nu et frugtbart Resultat.
Dagen forløb som ovenfor nævnt ufb. Der blev dis
kuteret Radio (kun Radio og ikke Foto), det var Kam
merater med den helt rigtige Forstaaelse af Kort
bølgesagen. Slagelse-Amatørerne havde selv medbragt
deres Mad, og denne blev indtaget til en Kop ægte
The. Da Slagelse-Kammeraterne endnu ikke har en
selvstændig SW-Modtager, glæder det os at erfare,
at de efter Besøget i Korsør har startet en Konkur
rence, der gaar ud paa, at den, der kan lave den bed
ste og mest stabile SW-Modtager inden den 6. Fe
bruar, faar tildelt en ufb. SW-Kondensator. En fb
Idé!
Holger Petersen, Birchnersgade 4, Korsør.

Kreds 4
Odense Afdeling'en
Klublokaler: Nedergade 18’ o. G. — Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 73l. Tele
fon 5491.

Fredag den 16. Januar afholdt Afdelingen aarlig
Generalforsamling. Formanden, OZ2KG, aflagde Be
retning for Arbejdet i det forløbne Aar. Beretningen
godkendtes eenstemmigt. Kassereren, DR566, gen
nemgik Regnskabet, der balancerede med 896 Kr.
13 Øre. Regnskabet godkendtes ligeledes. Til For
mand genvalgtes OZ2KG med Akklamation. Til den
øvrige
Bestyrelse
genvalgtes
Kassereren,
DR566,
OZ7OJ, 5AC, nyvalgt blev DR548. For Fremtiden af
holder Odense Afdelingen Generalforsamling 2 Gange
aarlig, i September og Februar. Tidspunktet fastsattes
til den første Onsdag efter den 15. i disse Maaneder.
Der afholdes Morsekursus Mandag den 16. og Tirs
dag den 24. Februar, Mandag den 2. og Tirsdag den
10.
Marts for Viderekomne med Hr. Overassistent
Hansen som Lærer. Morsekursus for Begyndere: Tirs
dag den 17. og Mandag den 23. Februar, Tirsdag den
3. og Mandag den 9. Marts med OZ1W som Lærer.
Teknisk Kursus med Gennemgang af Lærebogen
hver Onsdag Kl. 20,00 prc. med Ingeniør Rasmussen
(OZ-DR548) som Lærer.
Fredag den 20. Februar afholdes Maanedsmøde med
Foredrag af OZ5V: Det magiske Øje og dets Virkemaade. Aftenen slutter med Præmieskydning til For
del for en Lysmaaler til Afdelingslokalerne.
OZ2KG.

Kreds 5
Haderslev Afdeling:

Efter at Haderslev Afdeling paa Grund af mang
lende Initiativ har ligget i Dvale i længere Tid, og
Afdelings-Lederen ikke var til Sinds at gaa aktivt ind
for at arrangere nogle Møder, indkalder vi hermed,
med Medlemmernes fulde Tilslutning, til Møde. Mø
det afholdes Søndag den 22. Februar Kl. 14 hos

DR542, Johannes Jensen, Teknisk Skole, Lembkesvej,
Haderslev.
Paa Mødet vil der blive holdt Foredrag om og De
monstration af Kapacitetsmaaling ved DR577 fra
Aabenraa, som velvilligst har stillet sig til Raadighed.
Medlemmer, som eventuelt har nogle mindre Blokke,
som de ønsker maalt, bedes medbringe disse. Paa Mø
det vil der ogsaa blive afholdt amerikansk Lotteri
eller Lottospil til Fordel for Afdelingen. Alle Præmier
vil blive skænket af Afdelingens Medlemmer. Skulde
nogen ønske at skænke en Præmie, bedes denne med
bragt. Dette skulde dog ikke virke afskrækkende for
nogle af Medlemmerne og faa dem til at blive borte
fra Mødet. Endvidere vil den fremtidige Aktivitet
blive drøftet. Vi haaber ved dette Møde at se alle Af
delingens Medlemmer, og Amatører fra andre Afde
linger er selvfølgelig velkomne. Paa Gensyn den 22.
Februar.
DR542. DR543. DR552.

Kreds 7
Kredsmøde afholdes i Horsens Søndag den 22. Marts
1942. Program m. m. følger i næste „OZ“.
OZ3FM/Kredsleder.
Randers Afdeling'

Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den
21. Februar hos OZ-DR319, Bankassistent Berg Mad
sen, Hobrovej 32, Randers.
OZ-DR319.
Aarhus Afdeling ________ ______
Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3"WK, Westy
Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus.

Mandag den 19. Januar afholdtes i Kvindernes Hus
et yderst vellykket Medlemsmøde, som desværre kun
havde samlet 8—9 Deltagere. Ved et Kaffebord, hvor
Afdelingen var Vært, drøftede Medlemmerne Kort
bølgeproblemer, navnlig 9R’s Artikel i Januar „OZ“,
som har vakt berettiget Interesse ikke alene her, men
overalt i Landet. Mange af Amatørerne i Aarhus vil
nu gaa i Gang med at bygge Supere med Signaltilbagekoblingsrør, men mange Amatører har ikke faaet
rigtig fat i den røde Traad angaaende dette særlige
Rør, og det var sikkert ønskeligt, om 9R vilde bringe
et Diagram over en fuldstændig Modtager efter dette
Princip. — Sidste Punkt paa Aftenens Program var
Auktion over medbragte Dele, og Omsætningen var
god til Trods for smaa Priser, saa smaa, at de var
sensationelle. Der skal lige nævnes et Par Priser:
UCH4, 3,50 Kr., DDD11, 3,25 Kr., og flere Rør gik for
1—-3 Kr., og de var helt i Orden. Et Push-Pull Sæt
bestaaende af 4 B &. O Transformatorer gik for fire
Kroner!
OZ-DR341.
Maanedens Program.
Mandag den 16. Februar Kl. 19,30 i Kvindernes
Hus, Vestergade: Foredrag af Ingeniør J. Gjerulf,
OZ3R,
om
Kortbølge-Diathermiapparater
i
Læge
videnskabens Tjeneste. Derefter Kaffebord og kam
meratligt Samvær. Der bliver paany Auktion over
medbragte Radiodele, og alle bør tage overflødige
Ting med.
OZ3WK.

Horsens Afdeling
Klublokale: Vestergade 5. Klubkontingentet er 1 Kr. pr. Maaned. Afdelings
formand: OZ7GB, G. Bertramsen, Fsederiksgade 10. — Telefon 1908 eller 2096
kan benyttes. Udenbys Amatører altid velkomne.

Af Hensyn til den store Tilgang af nye Medlemmer
paabegyndes en ny Gennemgang af Lærebogen. De
Medlemmer, der ikke har haft Tid eller Lejlighed til
at deltage i første Omgang, faar nu en Chance for at
indhente det forsømte. — Pse mød op!
OZ7GB.
Kolding Afdeling
Afdelingskontingent Kr. 0,50 pr Maaned kan indbetales ved Møderne, som holdes
en Gang hver fjortende Dag (indtil videre paa Centralbiblioteket i Kolding). Møde
dagen bekendtgøres for Afdelingens Medlemmer. Alle Henvendelser kan rettes til
Afdelingens Sekretær: OZ2JA, J. A. Løwert, Aalykkegade 10, Kolding. Tlf. Stat. 23-

I Januar Maaned har der ialt været afholdt to Mø
der i Kolding Afdelingen, nemlig Torsdag den 15. og
Torsdag den 29. Førstnævnte Torsdag var Tilslut
ningen ret god, idet der var mødt 9 af Afdelingens
Medlemmer. Til Trods for, at der allerede har været
afholdt adskillige Møder, gik det først denne Gang op
for OZ7MQ og OZ2JA, at det var Kl. 7,30 og ikke
Kl. 8, der skulde begyndes!!! Der blev terpet med
Morse, og „I. C.“ havde medbragt en BCL-Spille, saa
vi kunde høre „den Gyldenblonde11, men ak — Ra
dioen var selvfølgelig lukket! OZ7MQ udfyldte saa
den sidste Del af Mødet med et lille Foredrag om
Radiorøret. Torsdag den 29. var Tilslutningen knap
saa god. Kun 50 °/o af Medlemmerne var mødt. Der
blev morset, og OZ1AQ fortalte om Modtagere.
Torsdag den 5. Februar bliver der afholdt Møde
igen, og vi haaber at se saa mange af Medlemmerne
som muligt. Vi skulde jo gerne op paa en Mødepro
cent af 100.
OZ2JA.

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, Vonsyldsgade 41. Vejgaard.

Maanedens Program har været de to ugentlige Kursusaftener, der trods Kulde og Sne har været gen
nemført normalt omend med skiftende Tilslutning.
Tilslutningen har i nogen Grad staaet i Forhold til
Varmegraderne i Klublokalet. Der er kommet et Par
nye Medlemmer i Maanedens Løb, ligesom vi første
Gang har set Medlem Nr. 1136, der er flyttet til Aal
borg fra Fredensborg hos os. Nr. 1163 har demonstre
ret sin selvbyggede Krystalmikrofon med indbygget
Forstærker. Det var prima Arbejde og godt Resul
tat.
I
den kommende Maaned fortsættes der paany med
de to ugentlige Møder, Mandag og Torsdag, ligesom
der nu sættes fuldt Sving i Forberedelserne til det
kommende Aalborg-Stævne, der som bekendt i Aar
afholdes den 4. og 5. April. Udførligt Program vil
foreligge i Marts Nummeret af „OZ“.
1517.
2V

Vendsyssel Afdeling'
Klublokale: Dyrlæge Rud. Hansen, Søndervangsvej, Hjørring. Afdelingskontingent
Kr. 0,50 pr. Maaned, kan indbetales paa Klubafienerne. Klubafcen afholdes hver
Tirsdag Kl. 20. Alle Henvendelser vedr. Afdelingen rettes til Formanden: DR-391
Chr. A. Jensen, Tolne, Tlf. 27.

Der har i den forløbne Maaned hver Tirsdag været
afholdt skiftevis Morsekursus og Gennemgang af
Lærebogen. Møderne er blevet besøgt og er blevet
omfattet med en Interesse, som vi desværre kun sjæl
dent har set her i Afdelingen. Men det tegner altsaa
vældig godt for 1942, hvis Medlemmerne fortsat vil
udvise denne Interesse. Tirsdag den 6. Januar, der
var den første Klubaften i det nye Aar, formede sig
nærmest som en lille Fest, idet vore Værter gav
Smørrebrød og Kaffe m. m.
Tirsdag den 17. Februar afholdes der ikke Klub
møde i Klublokalet, medens der er Morsekursus i
Tolne. Tirsdag den 24. Februar er der Gennemgang
af Lærebogen, og Medlemmerne bedes medbringe
denne ved Undervisningen. Tirsdag den 3. Marts er
der Morsekursus.
OZ-DR587.
Viborg: og Omegns Afdeling'

Afdelingen har i Januar Maaned afholdt 7 Møder
med god Tilslutning og med forskellige Emner paa
Programmet. Tilslutningen god. I Februar Maaned
afholdes Møde to Gange ugentlig, hver Gang Kl. 19
prc. Foreløbig Mandag og Torsdag hos Medlemmerne.
Alle Oplysninger hos Afdelingsformanden.
DR560.

QRA-RUBRIKKEN
Nye Medlemmer

Svar paa Spørg-smaalene
Side 1«
1. Q er Spolens Godhed, d. v. s. Forholdet mellem
dens Reaktans og dens effektive Modstand ved en gi
ven Frekvens. (Se nærmere i Lærebogen Side 107
Tillæg til „OZ“ 13. Aargang Nr. 9, September 1941 j.
2. Tegnet er et Skilletegn, som bruges, naar man
skal sende blandede Tal (Tal, der bestaar af et helt
Tal efterfulgt af en Brøk, f. Eks. 2%) for at skille
mellem de hele Tal og Brøkens Nævner. (Det hele
skal jo sendes som et Ord, altsaa med samme Mellem
rum mellem alle Tegn og Tal).
3. Elektronkobling er en elektrisk Kobling ved en
Elektronstrøm. Den adskiller sig fra andre Koblingsmaader ved, at den kun virker i een Retning (nemlig
Elektronstrømmens Retning) og derfor udelukker Til
bagevirkning. Sammenlign den saakaldte elektronkoblede Oscillator, hvor Anodekredsen elektronkobles
til en almindelig Trepunktsoscillator mellem Styre
gitter, Katode og Skærmgitter.
4. BCL er en Forkortelse for broadcast-listener, d.
v. s. Radiofonilytter. BCL-Lytter er altsaa en fejlagtig
Betegnelse for en Radiofonilytter.
5. Baade M/c, MC og m.c. er ukorrekte ameri
kanske Betegnelser for Megacycle (Mc), egentlig Megacycles pr. Sekund (Mc/s), d. v. s. Megahertz (MHz).
Især M/c er en uheldig Betegnelse; det vilde svare til,
at man skrev Millimeter m/m i Stedet for mm. MC
vilde efter de gængse internationale Benævnelser be
tyde Megacoulomb, medens m.c. snarest skulde be
tyde Millicycle, d. v. s. 1/1000 Periode. — KP er en
fejlagtig Skrivemaade for Kiloperioder pr. Sekund
(kp/s), hvilket er den danske Oversættelse af den en
gelske Enhed kc/s, kilocycles pr. sekond; det svarer
altsaa til den internationale Enhed kHz.

1944 - Jens Peter Asp, Skovvej 7, Vejgaard, Aalborg.
(Kreds 8).
1945 - Knud Knudsen, Guderup, Als. (Kreds 5).
1946 - I. Conradsen, Snogegaardsvej 15. St., Gentofte.
(Kreds 1).
1947 - Kaj Rosendahl Nielsen, Rosengade 15, Kolding.
(Kreds 7).
1948 - Folmer E. Rasmussen, Sødrup, Hundslund. (Kreds 7).
1949 - Svend Aagaard, Hedeselskabets Kontor, Dyb vad.
(Kreds 8).
1950 - Fru Ada Hansen, Nyvangsv. 15, St., Odense. (Kreds 4).

Atter Medlem
1488 - Ejner Mikkelsen, Fælledvej 34, Horsens. (Kreds 7).
1404 - N. Frøslev, Postbox 48, Maribo. (Kreds 3).

N ye Adresser
1722 - Ing. H. Rasmussen, Kronprinsensgade 561, Odense.
(Kreds 7/4).
1551 - Verner Nielsen, Bonnet Maskinfabrik, Bonnet St.
(Kreds 8/8).
1564 - P. Erhardtsen, Villa „Havreholm“ pr. Hornbæk, Sj.
(Kreds 7/2.
1870 - Maskinm. K. Kammersgaard, Skibby. (Kreds 2/2).
1793 - John Willy Christensen, Østerg. 5, Esbjerg. (Kreds 6/6)..
1795 - Aksel Jacobsen, c/o Aage Hass, Jernevej 7, Esbjerg.
(Kreds 6/6).
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»OZ« udgives af Landsforeningen »EKSPERIMENTERENDE DANSKE
RADIOAMATØRER«, Postboks 79, København K.
Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124 V Køben
havn V. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sen
des hertil.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Hans Brogesgade 33'2, Aarhus. Hertil sendes alt øvrigt Stof,
som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slutter den 5., og
Klichéer bestilles den 1. i Maaneden.
Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon
Damsø 2495. Hertil sendes al Korrespondance vedr. Foreningsforhold.
Kasserer: O. Havn Eriksen, Maribo. Hertil sendes alt vedrørende
Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager.
(Giro Nr. 22116).
QSL-Ekspeditør! Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. —
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes fil Box 79, København K.
Giro Nr. 23934.
DR-Leder: Knud E. Lægring, Vesterbrogade 124'. København V.
Annoncechef: Kay IVie/seji,UlrikBirchsAllél7. Kbh.S. Tlf. Amager 3039.
Amatør-Annoncer sendes til Kassereren og betales forud
Ekspedition: Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus. Klager vedrø
rende Tilsendelsen af »OZ« rettes til Postvæsenet, og hvis det
ikke hjælper da til Kassereren.
Eftertryk af »OZ«s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse.
Afleveret til Postvæsenet Fredag d. 13. Febr.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.

