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Materialeproblemer

Den fjerde Krigsvinter har holdt sin Indtog, og de 
Ulemper, som en Krigs Ulykke for Folkene fører med 
sig, er blevet mere og mere følelige. Forhaabentlig 
kan vort lille Land fortsat blive forskaanet for de 
mest direkte Følger af Krigens Svøbe, men derfor 
melder der sig alligevel faretruende Problemer. Til 
Dato kan man kun sige, at vi er sluppet lettere over 
mangt og meget, end vi i Forvejen havde tænkt os, 
og maaske har en og anden i sit stille Sind tænkt 
og troet, at saadan vil det blive ved med at gaa, til 
det store Opgør er til Ende, og vi igen kan aande let
tet op. Men der er Hjul, der standser, Hjul, der gri
ber ind i andre og dermed ind i det store Maskineri, 
som hedder Samfundet, og de deraf følgende Konse
kvenser kan man ane, men ikke overse.

Det er jo forstaaeligt for alle, at Tilførsler af Raa- 
varer til Landet ikke kan ske som tidligere, og man 
har derfor haft Opmærksomheden henvendt paa den 
enkelte Borger i Samfundet og gennem indtrængende 
Opfordringer henstillet, at man afleverer kassable Ting 
af enhver Art Metal. Derved er mangen en Industri
virksomhed blevet i Stand til at fortsætte omend i 
begrænset Omfang. Vi vil tro, at Kortbølgeamatører
ne ogsaa har ydet en Indsats her og fremdeles gør 
det. Der er jo en Industrigren, som staar os særlig 
nær ved vort Arbejde som Amatører, Radioindu
strien, og den er haardt ramt nu, men det maa siges, 
at den hidtil har klaret Vanskelighederne over For
ventning. Vi vil haabe det bedste for Fremtiden, og
saa fordi mange af vore Kammerater er beskæftiget 
her.

Selv om det skulde lykkes at skaffe de almin
delige Raavarer frem, er Problemerne ikke løst der
med. Der er endnu et Problem, og det vil ogsaa be
røre Amatørerne i deres fremtidige Eksperimentering. 
Problemet er Fremskaffelse af Rør. Denne vigtige Im
portvare findes ikke i Overflod, og i længere Tid har 
man kunnet vente og vente, hvis man havde bestilt 
et bestemt Rør, og som Regel forgæves. Det er ikke 
blevet bedre i den seneste Tid, tværtimod, og bliver 
der en Bedring, maa det naturligvis forventes, at den
ne først og fremmest kommer Fabrikkerne og Ser
vicefolkene tilgode. Disses Eksistens er betinget af 
Rørleverancerne, og Amatørerne maa her som andre 
Steder lære at resignere, selv om det kan være svært 
nok, men Eksperimenterne behøver ikke at hvile af 
den Grund.

Kortbølgeamatørerne maa finde Udveje, selv om 
der ikke gives mange, og det jo er umuligt selv at 
fremstille de smaa rare Tingester, men blandt Ama
tørerne findes der sikkert i Tusindvis af Rør, og det 
vilde jo ikke være saa vanskeligt at faa dem bragt 
i Cirkulation. Fra gammel Tid er Kortbølgeamatører
ne vant til at spare, og Byttehandel er et almindelig 
kendt Begreb. Det kan sikkert udnyttes endnu mere, 
hvis det bliver nødvendigt, og hvorfor skulde det ikke 
blive det, naar Rør ikke kan købes, og Kortbølgeama
tørerne eksperimenterer, for det vil vi antage, at de 
gør til Trods for Tidernes Ugunst. En skønne Dag vil 
alt jo blive normalt igen, og det skal da blive herligt 
at kunne sige: Det var en drøj Tid, men det var godt, 
vi ved Samarbejde klarede den. A. S.
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Følsomhed, Selektivitet og Klangkvalitet i en Super 
opbygget af de bedste Komponenter er som bekendt 
betinget af en omhyggelig Justering af de enkelte 
Kredse. Alene paa Grund af Ændringer i Rørene er 
det nødvendigt fra Tid til anden at foretage en Efter- 
justering af Modtageren. For at kunne foretage dette 
Arbejde, saa det tilfredsstiller de høje Fordringer, 
der i Dag stilles til det, er det nødvendigt at være 
i Besiddelse af gode Hjælpemidler, i første Række 
Maalesender, Outputmeter og isolerede Trimmenøg- 
nøgler. Hovedfordringen til Maalesenderen er en fre
kvensuafhængig Energi-Regulering. Kun naar Fre
kvensen er stabil under Variation af Maalesenderens 
Energi, er det muligt at justere Modtageren op til 
fuld Ydelse.

Før man begynder Justeringen, maa man for at 
undgaa at gøre, dobbelt Arbejde fastslaa, om Modta
geren er elektrisk og mekanisk i fuldstændig Orden, 
om Rørene er tilstrækkeligt ydedygtige, og om alle 
Afskærmninger er i Orden. Modtagerens Styrkeregu
lering maa under hele Justeringen staa paa størst 
Lydstyrke. Tonekontrollen skal staa paa lyseste Tone 
og en evt. Selektivitetskontrol paa størst Selektivitet. 
De fleste Modtagere er forsynet med Fadingkontrol, 
og denne maa kortsluttes, for at Modtageren hele Ti
den under Justeringen kan arbejde med fuld Følsom
hed; i modsat Fald vil Fadingkontrollen modvirke Ju
steringen. Er dette sket, kan Modtageren sættes til 
Justering. Tilslutningen af Outputmeteret kan ske di
rekte over Højttalertransformatoren, men man maa 
sikre sig, at Instrumentet er jævnstrømsfri ved at 
indsætte en Kondensator paa 0,5—8 μF i Serie med 
Instrumentet. Vekselspændingen kan her antage Vær
dier omkring 50 Volt under Justering. Tilslutningen 
kan ogsaa ske over Sekundærviklingen, og Sving
spolen kan kobles fra, evt. kan Lyden dæmpes ved at 
indskyde en Modstand af passende Værdi i Serie med 
Svingspolen, saa man er fri for at høre paa alt for 
kraftig en Tone.

Den moderne Maalesender bestaar af en egentlig 
HF-Oscillator, en LF-Oscillator, som kan modulere 
HF med en Tone paa ca. 400 Hz, og endelig HF- 
Spændingsregulatoren. I særlige Maalesendere fin
des som oftest endnu et Rør, i hvilket Modulationen 
foregaar, og som samtidig har til Opgave at forhin
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dre Tilbagevirkning paa HF-Oscillatoren. HF-Spæn- 
dingsdeleren vil som oftest have meget forskellige 
Værdier over Udgangsklemmerne, hvorfor man mel
lem denne og Udgangsklemmerne indskyder en kun
stig Antenne, som vil give rigtig Tilpasning til Mod
tagerens Antenneindgang. Ved Justering af MF-Kred- 
se vil man oftest benytte en Kondensator paa 20—
30.000 pF i Serie med den kunstige Antenne.

Justeringen af MF-Baandfiltrene er særlig vigtig,
da Selektiviteten og Klanggodheden hovedsagelig er 
betinget af disses rigtige Indstilling. Mellemfrekven
sen maa være nøjagtigt kendt. Almindeligvis ligger 
den enten mellem 430—480 kHz eller mellem 100— 
140 kHz. De i Dag benyttede Mellemfrekvensfiltre er 
almindeligvis konstruerede til en Baandbredde paa 9 
kHz; begge Baandfiltrets Kredse maa indstilles uaf
hængigt af hinanden for at opnaa den ønskede Reso
nanskurve. Ved Justering skal derfor den modsvaren
de Kreds være forstemt eller dæmpet. Dæmpningen 
er det simpleste og sikreste, da man ved uegnede 
Værdier for Tillægskondensatorer kan opnaa det 
modsatte af det, man ønsker.

Antages det, at Modtageren har 2 MF-Baandfiltre 
med ialt fire Kredse, foretages Justeringen i følgende 
Rækkefølge:

a) Outputmeteret tilsluttes Modtageren, og Højt
taleren kobles fra. (Den kan ind imellem tilsluttes 
som Kontrol, men man kan arbejde med lavere Maa- 
lesendespænding, naar HT er koblet fra, og det er en 
Fordel).

b) Maalesenderen afstemmes til Mellemfrekven
sen og lægges over en Kondensator paa 30.000 pF til 
Blandingsrørets Styregitter.

c) Gives Kredsene Nr. fra Blandingsrøret mod Dio
den, dæmpes 3. MF-Kreds med en Modstand paa
20.000Ω.  Da der almindeligvis er Jævnspænding paa 
denne Kreds, vil det være nemmest at lægge en Kon
densator paa 0,1 μF i Serie med Modstanden, saale- 
des, at man kan fastholde den ene Ende paa Stel.

d) 4. Kreds justeres til størst Udslag paa Output
meteret.

e) 4. Kreds dæmpes i Stedet for 3. Kreds.
f) 3. Kreds justeres til størst Udslag paa Output

meteret.
g) 1. Kreds dæmpes med 20.000Ω.
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h) 2. Kreds justeres til størst Udslag paa Output- 
meteret.

i) 2. Kreds dæmpes med 20.000 Ω.
j) 1. Kreds justeres til størst Udslag paa Output- 

meteret.
Man maa nedsætte Maalesenderens Spænding fra 

Kreds til Kreds for at undgaa Overbelastning af Out- 
putmeteret og Modtagerens Rør. Følsomheden vil 
stige under hele Justeringen. Trimmerne, eller som 
det nu er mest almindeligt Jernkernerne, lakeres nu, 
idet man samtidig holder Øje med Outputmeteret, 
at ingen af dem sætter sig.

For det meste er moderne Supere forsynet med en 
Spærrekreds for MF for at fjerne Forstyrrelser paa 
dennes Frekvens. Maalesenderens kunstige Antenne 
tilsluttes Modtagerens Antennebøsning, og Modtage
ren indstilles, hvis MF ligger omkring 450 kHz, paa 
Mellembølgernes laveste Frekvens, og er MF paa ca. 
110 kHz, indstilles paa Langbølgernes laveste Fre
kvens. Der skrues op for Styrken fra Maalesenderen 
til et passende Udslag paa Outputmeteret, og MF- 
Spærrekredsen indstilles til mindst mulige Udslag.

Mellemfrekvensen opstaar som bekendt af Overlej
ringen af den i Modtageren frembragte Oscillator
bølge og den fra Antennen kommende HF-Bølge. Til 
hver Forkredsfrekvens hører der saaledes en bestemt 
Oscillatorfrekvens, for at Mellemfrekvensen kan op- 
staa. Da Drejekondensatorerne for Forkreds og Oscil
latorkreds sidder paa en fælles Aksel og elektrisk set 
er ens, indskyder man en Kondensator i Serie med 
Oscillatorens Drejekondensator. Indstilingen af Kred
senes Begyndelseskapacitet er ikke ligegyldig, selv 
om det er muligt at indstille begge Kredsene til Op
timum ved en høj Frekvens. Skal det bedst mulige 
Resultat opnaas, maa Forkredsene først justeres ind, 
saaledes at Kondensatorvandringen stemmer med det 
ønskede Frekvensomraade. Dette gøres lettest ved at 
benytte en Hjælpemodtager eller en apericdisk For
stærker. Denne forbindes med Blandingsrørets Anode 
med en Kondensator paa 25 pF. I Mangel af en 
Hjælpemodtager kan Forbindelsen til Blandings- 
anoden loddes fra, og i Stedet indsættes en Modstand 
paa 20.000Ω eller en HF-Drossel; desuden forbindes 
Modtagerens Diode gennem en Kondensator paa 25— 
100 pF til Blandingsanoden. Man er saa i Stand til 
at justere Forkredsene rigtigt ind og opnaar den kor
rekte Justering ved senere at justere Oscillatorkred
sen ind paa de samme Frekvenser, som Forkredsen 
er afstemt til. Justeringen sker saaledes:

Hjælpemodtageren er tilsluttet eller ovennævnte 
Indgreb er foretaget, Outputmeter er tilsluttet, og 
Oscillatoren kortsluttes.

a) Maalesenderens kunstige Antenne tilsluttes Mod
tagerens Antennebøsning.

b) Drejekondensatoren drejes helt ind, og Maale
senderen indstilles til den ønskede laveste Frekvens 
paa Omraadet.

c) Forkredsenes Spoler justeres til størst mulige 
Udslag paa Outputmeteret.

d) Drejekondensatoren drejes helt ud, og Maalesen
deren indstilles paa den højest ønskede Frekvens paa 
Omraadet.

e) Forkredsenes Trimmerkondensatorer indstilles 
til størst mulige Udslag.

f), b), c), d) og gentages, til Yderfrekvenserne ligger 
fast.

g) Resonansfrekvenserne ved henholdsvis 10 % 
inddrejet og 10 % uddrejet Kondensator maales med 
Maalesenderen og markeres paa Skalaen, samt en 
Frekvens midt i Omraadet. De benævnes f1, f2 og f3, 
hvor fl er laveste, f3 den højeste og f2 den mellemste 
Frekvens.

h) Hjælpemodtageren fjernes, evt. ovennævnte 
Omforandring, og Kortslutningen af Oscillatoren fjer
nes. Outputmeteret tilsluttes Modtageren.

i) Maalesenderen og Drejekondensatoren indstilles
paa f2.

j) Oscillatorkredsens Spole justeres til størst muligt 
Udslag paa Outputmeteret.

k) Maalesenderen og Drejekondensatoren indstilles 
paa f3.

1) Oscillatorkredsens Trimmerkondensator indstilles 
til størst mulige Udslag.

m) Maalesender og Drejekondensator indstilles 
paa fl.

n) Oscillatorkredsens Paddingkondensator justeres 
til størst mulige Udslag.

o) Punkterne i, j, k, 1, m og n gentages i samme 
Rækkefølge, til Frekvenserne ligger fast.

p) Samtlige Justeringsanordninger lakeres samti
digt med, at man iagttager Outputmeteret, saa at in
gen af dem sætter sig.

Til Punkt n) vil det være af Betydning at vide, at 
dersom Drejekondensatoren skal drejes mere ind for 
at faa Udslag, er Paddingkondensatoren for lille; skal 
den ud, er den for stor.

Paa Mellem- og Langbølger vil det ofte være det 
rigtigste at fralodde MF-Spærrekredsen under Juste
ringerne og først lodde den til igen, naar samtlige Ju
steringer er afsluttet.

Til sidst fjernes Kortslutningen af Fadingautoma
tikken, og Modtageren er klar til at opsøge Statio
nerne.
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ET MULTIMETER
af Henrik Nielsen OZ9R og H Larsen OZ7L

Et Maaleinstrument, som vinder mere og mere Ind
pas herhjemme baade hos Amatører og Servicefolk, 
er det saakaldte Multimeter, OVA-Meter, eller hvad 
det nu kaldes. Det bestaar i Realiteten af et godt 
Drejespoleinstrument med et passende Strømforbrug 
og tilstrækkelig lille indre Modstand. Dette Instru
ment er saa indsat i et passende Omskifterarrange
ment, saaledes at man kan anvende det til Volt- og 
Amperemeter for Veksel- og Jævnstrøm. Endvidere 
kan Omskifteren ogsaa koble Instrumentet om til 
Ohm-Meter. Et saadant Universalinstrument er over
ordentligt anvendeligt til Servicebrug (ca. 80—90 % 
af Reparationerne kan klares ved dets Hjælp), og og
saa Amatøren kan have megen Gavn af det, idet dets 
Anvendelsesomraade er stort (det kan ogsaa anven
des til Outputmeter).

Vi vil i det efterfølgende beskrive et Instrument, 
der i det store og hele holder sig til de i Handelen 
værende Universalinstrumenter i Konstruktion og 
Udseende, dog er der, i Modsætning til de danske Ud
gaver af det engelske AVO-Meter, her anvendt Strøm
transformator til Vekselstrømsmaalingerne.

Omskifterarrangementet bestaar af 2 Omskiftere: 
en der har Stillingerne Jævn - Veksel - Ohm, og en 
anden der har Stillingerne 10 - 25 - 100 - 250 - 500 - 
mA samt 10 - 25 - 100 - 250 - 500 Volt.

Instrumentet i denne Konstruktion er et Helweg 
Mikkelsen Drejespoleinstrument med en indre Mod
stand paa 40 Ohm og fuldt Udslag ved 2,5 mA. Haves 
et Instrument med større Følsomhed, maa det shun
tes med en passende Modstand, saa fuldt Udslag op- 
naas ved 2,5 mA. Er den indre Modstand f. Eks min
dre end 40 Ohm, maa der sættes en Korrektionsmod- 
stand i Serie med Instrumentet saa den samlede Mod
stand bliver 40 Ohm. Dette sidste har navnlig Betyd
ning ved Jævnstrømsmaalingerne. Naar Multimeteret 
anvendes som Jævnspændingsvoltmeter, benyttes 
Forlagsmodstandene ved Omsk. 1 paa 4 - 6 - 3 0 - 6 0  
og 100 kOhm. Der kan udmærket anvendes Kulmod
stande af 1 eller 2 Watt Typen. Man maa endelig ikke 
anvende Modstande, der ved Opvarmning ødelægges 
paa den Maade, at Modstanden reduceres til Nul. 
Hvis man anvender Siemens eller Dralowid Mod
stande, er man paa den sikre Side, idet disse Mod
stande afbrydes ved Overophedning. Modstandene 
kan ikke faas nøjagtige, saa man maa selv justere 
dem ved simpelt hen at tilslutte kendte Jævnspæn
dinger. Er Modstanden, der er købt til Formaalet, 
mindre, end den burde være, sætter man en passende 
Modstand i Serie med den, og er den for stor, klarer 
man Sagen ved at sætte passende Parallelmodstande 
over.

Ved Jævnstrømsmaalinger bruges der Universal
shunt. Dette har den store Fordel, at Omskifterens 
Kontaktmodstand ikke spiller nogen Rolle, men end
nu større Fordel er det, at en svigtende Omskifter 
ikke medfører et overbrændt Instrument. Modstan
den er paa 8,00 + 4,00 + 0,80 + 0,267 + 0,267 Ohm,

ialt 13,334 Ohm. Modstandene paa 8 og 4 Ohm vikles 
af 0,15 Konstantan, medens Resten af Modstandene 
vikles af 0,15 Kobber. Man maa passe, at man ikke 
maaler paa de færdige Modstande umiddelbart efter, 
at man har loddet dem paa Omskifter eller Loddeklem- 
mer, da der for Konstantanmodstandenes Vedkom
mende opstaar Termostrømme, medens Kobbermod
standene antager en anden Værdi, saa længe Tempe
raturen ikke er faldet til den normale Stuetempera
tur (vent ca. et Kvarter med denne Eftermaaling). 
Modstandene kan selvfølgelig ogsaa tilpasses paa den 
Maade, at man sætter kendte Strømme igennem In
strumentet, hvis man ikke er i Besiddelse af et me
get nøjagtigt Ohmmeter. Hvis man har et Instru
ment med andre Data end det beskrevne, kan man 
beresne Universalshunten efter følgende Formel:
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Ved Vekselstrøms- og Vekselsspændingsmaalinger 
anvendes en Oxydensretter (eller rettere 4 Ensret
tere bygget sammen i een Enhed), der arbejder i en 
saakaldt eenfaset Graetzkobling. Disse Ventiler har 
man tidligere sædvanligvis faaet fra England (We- 
stinghouse), men nu kan man af gode Grunde ikke 
faa dem mere. Flere Fabrikker har herhjemme be
gyndt en Fabrikation af disse Maaleinstrumentven- 
tiler og med et godt Resultat. Ventilen, der anven
des i vor Konstruktion, er af Fabrikat Grosman. Vil 
man undersøge, hvilken Maaling man egentlig fore
tager med et saadant Ventilinstrument, viser det sig, 
at man maaler Middelstrøm i Modsætning til Varme
traadsinstrumenter og Blødtjernsinstrumenter, der 
maaler effektiv Værdi. Ventilen arbejder som dob
belt Ensretter uden Ladeblok (for Frekvenser under 
50.000 Hz), og som Følge deraf er Strømmen gennem

hvor X er den Del af Universalshunten, der bliver 
tilsluttet Maaleledningerne.

R = den samlede Universalshunt, r = Instrument
modstand, i = Instrumentstrømmen ved fuldt Ud
slag, I = Hovedstrømmen svarende til fuldt Udslag.

Universalshuntens samlede Modstand R beregnes
efter Formlen:



men, naar Vekselstrømmen er sinusf ormet.
Det er meget vigtigt, at man gør sig dette klart. 

Man hører f. Eks. ofte Amatører klage over, at deres 
Vibrator maaler meget mere, end Fabrikanten op
giver. Dette skyldes, at Vibratorer giver Strøm eller 
Spænding, der mere er kasseformet end sinusformet. 
Strømtransformator og Forlagsmodstander er her 
korrigeret,,saa Instrumentet viser den effektive Vær
di. Til Vekselstrømsmaaling bruges Strømtransfor
mator. Grunden hertil er den, at Amatøren har let
tere ved at lave et Vindingstal rigtig frem for at 
lave en Shunt paa saa og saa mange Ohm; desuden 
faar Instrumentet udadtil (over for Maaleobjektet) 
langt mindre Modstand, hvilket har Betydning, naar 
man skal maale Glødestrømme ved Vekselstrømsrør 
med lille Glødespænding og stor Strøm. Ved de nor- 
maale Instrumenter bliver hele Spændingsfaldet over 
Instrumentet, saaledes at Maaleresultatet bliver fra 
30 til 60 % forkert. Transformatoren, der er anvendt 
til dette Formaal, er en Lübcke Udgangstransforma- 
tor Type UO-112. Den har paa Primærsiden netop 
4000 Vindinger, og Sekundæren fjerner man. Man 
vikler saa 23 + 23 + 69 Vindinger o,5 mm Traad paa, 
saaledes at de 23 Vindinger er inderst. Dernæst vik
les 345 + 790 Vindinger o,25 mm Traad udvendig i 
Serie med den tykkere Vinding. Jernet blades nu i 
Transformatoren (man lægger det store Jern skiftevis 
fra den ene og den anden Side).

Ved Spændingsmaalinger benyttes Strømtransfor
matoren til de 2 laveste Omraader for at faa saa li
neær en Skala som mulig. Til de 3 største Omraader 
anvendes normal Forlagsmodstand. De 2 Modstande 
paa 2500 og 400 Ohm skal korrigeres, idet Modstan
den i Transformatorens Primær skal trækkes fra 
ovennævnte Modstandsværdier.

Det vil være en Fordel at eftertilpasse Modstande
ne i Vekselspændingssiden paa samme Maade som i 
Jævnstrømssiden (med kendte Spændinger). Veksel- 
strømsmaalingerne er der ingen Eftertilpasning af, de 
skal passe.

Ved Ohm-Maaling er det ligegyldigt, hvordan Om
skifter Nr. 1 staar. Omskifter Nr. 2 indsætter blot et 
4,5 Volts Batteri, en fast Modstand paa 1500 Ohm og 
en variabel Modstand paa 400 Ohm i Serie med In
strumentet og Maaleledningerne. Naar Maalelednin- 
gerne kortsluttes, skal Instrumentet staa paa fuldt 
Udslag; dette opnaaes ved at korrigere den variable 
Modstand paa 400 Ohm. Ved derefter at indsætte for
skellige kendte Modstandsværdier i Maaleledningerne 
kan man kalibrere Instrumentet i Ohm. 1800 Ohm vil 
være midt paa Skalaen.

Det kan betale sig at gøre lidt ud af den mekani
ske Side af Sagen. Byg Dem en pæn Trækasse, over
træk den med noget Voksdug, faa graveret Skilte, saa
ledes at det tydeligt fremgaar, hvad der er hvad, og 
gaa saa i Gang med Opgaven med det Formaal at 
gøre det helt færdigt. Det forhøj er altid Glæden ved 
Eksperimenterne, naar man har gode og ikke mindst 
pæne Maaleapparater til Disposition.
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Paa et eller andet Tidspunkt kommer enhver Ama
tør til det Resultat, at det vilde være praktisk at have 
en lille Forstærker staaende til Brug ved Eksperi
menterne. Vil man undersøge et HF-Kredsløb, er det 
Tidsspilde samtidigt at skulle bygge den nødvendige 
LF-Forstærker. Staar man en Dag og gerne vil kunne 
spille en Grammofonplade, saa er der ingen af de 
sædvanlige Ting, der kan arbejde, o. s. v. Man sætter 
sig saa i Hovedet, at nu bygger man en Forstærker, 
men hvorledes skal den være for at tilfredsstille alle 
de Krav, Amatøren stiller. Det er ikke nemt at svare 
paa, da enhver Amatør har sine specielle Ønsker og 
Omraader, hvor han særligt arbejder.

Da Eksempler ofte kan være oplysende, vil vi her 
prøve at gennemgaa en saadan lille Forstærker. Ja, 
vi mener lille Forstærker, for det er nemlig slet ikke 
nødvendigt med store Rør og Push-Pull. I de allerfle
ste Tilfælde bliver de store Rør og deres Udgangs
effekt ikke udnyttet. Vi gaar her ud fra, at Forstær
keren skal benyttes i Forbindelse med en Højttaler 
eller evt. en Skære-Pick-Up. En Udgangseffekt paa 
3—4 Watt vil være rigelig, men det gælder om at faa 
disse frem. De fleste mindre Forstærkere lider af den 
Mangel, at de ikke er i Stand til at udstyre Udgangs- 
røret. Der er alt for lidt Forstærkning. Et Rør som 
CL4 kræver 5 Volt paa Styregitteret for at yde 4 
Watt, et Rør som CC2 i Modstandskobling kan med 
Lethed give disse 5 Volt, men det yder kun en effek
tiv Forstærkning paa 12—15 Gange. Og her er det, 
det er galt. Mikrofonen eller Pick-Up’en skal altsaa 
afgive ca. 0,3 Volt til Styregitteret paa CC2 for at 
faa fuld Udstyring. Det kan en Krystal Pick-Up som 
bekendt nemt gøre, men det begynder straks at knibe 
med en Magnet-Pick-Up, og indføres der lidt Fre
kvenskorrektur, er det helt galt. En Kulmikrofon kan 
kun afgive tilstrækkeligt, hvis man raaber lige ind i 
„Kassen“. Skal man derfor eksperimentere, vil det 
være nok saa rart at have lidt rigeligere Forstærk
ning end den, som et enkelt Trin kan give, blandt 
andet for at have noget at tabe af.

Det er nu en Gang saaledes, at dersom man ønsker 
en retliniet Forstærker, maa man indrette Total-For- 
stærkningen efter det Frekvensområde, som bliver

mindst forstærket, og saa dæmpe Forstærkningen af 
de Frekvensomraader, som bliver for kraftige. Dæmp
ningen kan ske ved frekvensafhængig Modkobling el
ler simpelt hen ved passende Serie- og Parallelkon
densatorer. Seriekondensatorer vil dæmpe de lave 
Frekvenser, og Parallelkondensatorer vil dæmpe de 
høje Frekvenser.

Fig. 1 viser Principskemaet for et simpelt mod- 
standskoblet Forstærkertrin. Ra er Anodemodstan
den, Ck Overføringskondensatoren, Rg Gitteraflederen 
paa det efterfølgende Rør, og Cs er en Sum af Kapa
citeter fra Rørene og Monteringen. Ck og Rg danner 
en Spændingsdeler, der er frekvensafhængig. Kon
densatorens Reaktans bliver som bekendt større, naar 
Frekvensen falder. Derfor vil Værdien af Ck have 
størst Betydning ved de lavere Frekvenser; omkring
10.000 Hz vil Reaktansen være saa lille i Forhold til 
Rg, at man for praktiske Værdier af Ck og Rg vil 
kunne se helt bort derfra. Ved lave Frekvenser der
imod kan der ske endog meget store Spændingsdelin- 
ger. Har Ck Værdien 0,01 μF, vil Reaktansen ved
10.000 Hz ligge omkring 1600 Q, ved 40 Hz derimod 
vil den ligge omkring 0,4 M S2. Har Rg Værdien 0.5 
MΩ, ses det, at Spændingen, der overføres til det føl
gende Rør ved 40 Hz, kun er ca. Halvdelen af den 
Spænding, der overføres ved 10.000 Hz. Shuntkapaci
teten Cs vil normalt ikke indvirke mærkbart paa
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Forstærkerens Frekvensgang indtil 10.000 Hz, med
mindre den med Hensigt er gjort uforholdsmæssig 
stor med regulære Blokke el. lignende.

Man kunde ogsaa se lidt anderledes paa Forstær
kerrøret. Den effektive Forstærkning er lig med 
Stejlheden gange Anodeimpedansen, og denne sidste 
bestaar foruden af Ra ogsaa af Ck, Rg og Cs. Vælges 
Rg meget større end Ra, kan man se bort fra Ck og 
Rg og udelukkende betragte disse som en Spændings
deler. Cs vil som før nævnt kun betyde noget nævne
værdigt for Frekvenser større end 10.000 Hz, under

Fig, 2

Forudsætning af at Ra ikke har en Værdi, der nær
mer sig Reaktansen af Cs. Tager man nogle praktiske 
Værdier, ses det noget tydeligere. Vælges Ra til
30.000Ω, Rg til 0,5 MΩ og Ck til 20.000 pF, og an
tages det, at Cs ikke overstiger ca. 30 pF, saa vil Reak
tansen af Cs ved 10.000 Hz ligge omkring 0,55 MΩ 
Denne Værdi i parallel til Ra vil ikke mærkbart ned
sætte Anodeimpedansen. Reaktansen af Ck ved 10.000 
Hz vil ligge omkring 800 Ω, og der vil derfor ikke 
ske nogen Spændingsreduktion ved denne Frekvens. 
Ved 40 Hz vil Reaktansen af Ck derimod være om
kring 0,2 MΩ, og der vil derfor ske en Spændings- 
reduktion til ca. 5/7. Det vil derfor være en Fordel, 
hvis man paa en nem Maade kunde forøge Ra ved de 
lave Frekvenser, saaledes at Forstærkningen her sti
ger i omtrent samme Forhold, som Spændingsdelingen 
over Ck og Rg tager af.

Dette kan imidlertid let lade sig gøre, hvis man 
foruden Ra indskyder endnu en Modstand i Serie 
med denne og afkobler denne med en Kondensator, 
der er saa stor, at den praktisk taget kortslutter ved 
de høje Frekvenser, men ved lave indskyder en yder
ligere Impedans til Forøgelse af Ra. Fig. 2 viser, hvor
ledes dette kan lade sig gøre. Antages Værdierne 0,1 
μF for Cb og 50 Ω for Rb, vil den virksomme Ano

deimpedans ved forskellige Frekvenser antage føl
gende Værdier: Ved 10.000 Hz — 30,16 kΩ, 1000 Hz 
—3,16 kΩ, 100 Hz — 46 kΩ og ved 40 Hz — 70 kΩ. 
Det ses altsaa, at der sker en kraftig Forøgelse af 
Anodeimpedansen ved de laveste Frekvenser, og det 
er netop, hvad der er ønskeligt. Hvor kraftig en Stig
ning, man vil have, kan bestemmes ved Valget af 
enten Cb eller Rb, evt. dem begge.

Men en saadan Opretning af Frekvensgangen sker 
kun paa Bekostning af Totalforstærkningen. Værdien, 
der er antaget for Ra, ligger langt under, hvad der 
almindeligvis bruges, og da Forstærkningen som før 
nævnt er betinget af Stejlheden gange Ra, ligger Ta
bet her. Vil man derfor have nogen Fornøjelse ud af 
sin Forstærker, maa man have to Trin Forforstærk
ning inden Udgangsrøret.

Som Udgangsrør vil UBL21 næsten være ideelt; 
det er noget større end CL4, 11 Watt mod 9, og det 
er økonomisk med 0,1 Amp. i Glødestrømsforbrug. At 
det ikke fylder ret meget betyder faktisk ikke noget i 
denne Forbindelse. Ja, men skal en saadan lille For
stærker da ikke være for Vekselstrøm? spørges der 
sikkert. Nej, den skal kunne bruges overalt, hvor der 
overhovedet er Brug for en Forstærker, til Afde
lingsmøder, til smaa private Fester o. s. v. Og det 
egner en Vekselstrømsforstærker sig ikke rigtig til.

Forrørene er næsten givet ved Valget af UBL21 
som Udgangsrør. Det skal selvfølgelig være UCH21, 
og Ensretterrøret bliver det tilsvarende UY21. I 
UCH21 har man to særskilte Rør, en Hexode og en 
Triode. Den sidste styrer Udgangsrøret, og Hexoden 
giver mere end rigeligt den Forstærkningsreserve, 
som kræves.

Netdelen med Ensretteren kommer saa til at se ud,

75Ω.
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som Fig. 2 viser. Rørenes Glødespænding er UCH21
— 20 Volt, UBL21 — 55 Volt, UY21 — 50 Volt, ialt 
125 Volt. Til Rest paa et 220 Volt Net bliver da 95 
Volt. Formodstanden bliver altsaa 95:0,1 = 950Ω. 
og den skal bære 95 X 0,1 = 9,5 Watt. Vil man for
syne Forstærkeren med en Markering, der viser, naar 
den er tændt, indsætter man en Skalalampe 18 Volt 
0,1 Amp. i Serie med Modstanden og gør denne til
svarende mindre. Skalalampen repræsenterer 180Ω, 
og der bliver derfor 770 S2 til Rest. Belastningen bli
ver nu mindre end før, hvorfor en normal 10 Watts 
Modstand vil være passende. Standardværdien 800Ω 
benyttes, de 30 Ω, der er for meget, spiller ingen 
Rolle.

Gitterspændingen til Rørene tages ikke over Kato
demodstande af Hensyn til den noget større Brum- 
fare med disse Rør. I Stedet indsættes en Seriemod
stand i Minusledningen. UBL21 bruger ca. 62 mA i 
Anodestrøm og ca. 9 mA i Skærmgitteret, og de øv
rige Rørs Anodestrøm kan ansættes til ca. 4 mA, til
sammen 75 mA. Gitterforspændingen til UBL21 skal 
ved 180 Volt Anodespænding være 10 Volt. Serie
modstanden skal derfor være 10:75 X 1000 = ca. 
130Ω. Forrørene skal have ca. 2 Volt Gitterspæn
ding, hvorfor Modstanden forsynes med et Udtag 
30 Ω fra den ene Ende. Det vilde være fristende helt 
at udelade Filterdrosselen, men da Forstærkeren ger
ne skulde være helt perfekt, indsættes et normalt Fil
ter med to store Elektrolytkondensatorer og en Dros
sel paa 200 Ω. Elektrolytkondensatoren C2 skal være 
saa stor, som Økonomien tillader, for ikke at tabe no
get af den Forstærkning, der er vundet paa de lave 
Frekvenser. C2 vil jo ligge i Serie med Højttaleren, 
og derfor vil noget af Energien ved de lave Frekven
ser sætte sig her, hvis ikke Kondensatoren er tilstræk
kelig stor, 48μF vil være en god Værdi.

Næste Gang vil den færdige Forstærker blive gen- 
nemgaaet og Kurver over Frekvensgangen blive vist, 
samt hvorledes man tilpasser denne efter den person
lige Smag og Brug.

endtqøcelse
angaaende Fabrikation, Besiddelse, 
Erhvervelse, og: Benyttelse in. v. 
af Badiosendere

I Medfør af § 2 i midlertidig Lov Nr. 219 af 1. Maj 
1940 om skærpet Straf for Overtrædelse af Borgerlig 
Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen fast
sættes herved efter Forhandling med Ministeriet for 
offentlige Arbejder og Ministeriet for Handel, Indu
stri og Søfart følgende Bestemmelser:

Fabrikation af Radiosendere af enhver Art samt 
amatørmæssig Fremstilling af Radiosendere, herun
der Fremstilling i videnskabeligt Øjemed, maa kun 
finde Sted med Tilladelse i hvert enkelt Tilfælde fra 
Ministeriet for offentlige Arbejder.

Der skal til Ministeriet for offentlige Arbejder sna- 
rest indsendes Anmeldelse om Radiosendere, som er 
fremstillet, men endnu ikke taget i Brug, eller som er 
under Fremstilling ved nærværende Bekendtgørelses 
Ikrafttræden.

§ 2.
Det er forbudt uden forud indhentet Tilladelse fra 

Ministeriet for offentlige Arbejder at erhverve, be
sidde eller benytte Radiosendere.

Overdragelse eller Overgivelse af Radiosendere til 
Personer, Firmaer eller Institutioner, som ikke kan 
forevise Tilladelse fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder til Erhvervelsen, er forbudt, jfr. dog § 4.

Den, der overdrager eller overgiver en Radiosender 
til andre, er pligtig under Strafansvar omgaaende at 
indgive Anmeldelse derom til Ministeriet for offent
lige Arbejder.

§ 3.
Enhver, der er eller maatte komme i Besiddelse af 

en Radiosender, med Hensyn til hvilken Tilladelse i 
Henhold til § 1 eller 2 ikke er givet, er pligtig straks 
at aflevere denne til Politiet, jfr. dog § 1, 2. Stk. In
gen maa tillade eller taale, at ulovlige Radiosendere 
findes eller benyttes paa noget Sted, der er under
givet hans Raadighed eller Myndighed. Medvirken af 
enhver Art til Fremstilling, Erhvervelse, Besiddelse 
eller Benyttelse af ulovlige Radiosendere, herunder 
Bistand til at holde saadanne Sendere skjult, er for
budt.

§ 4.
Bestemmelserne i §§ 1 og 2 og § 3, 1. Punktum, 

kommer ikke til Anvendelse paa Statsinstitutioner.

§ 5.
Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1—3 straffes 

i Medfør af Lov Nr. 219 af 1. Maj 1940 § 2, Stk. 1, 
med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar, og Straf
fen kan, naar der tillige foreligger Overtrædelse af 
Lov Nr. 14 af 18. Januar 1941 § 2 eller § 3, stige til 
Fængsel paa Livstid. Ulovlige Radiosendere vil i 
Medfør af Straffelovens § 27 være at inddrage til 
Fordel for Statskassen.

§ 6.
Denne Bekendtgørelse træder i Kraft straks.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.
Justitsministeriet, den 15. August 1942.

E. Thune Jacobsen.
Herfelt.

§ 1.

Stykliste til Multimeter Side 4
Modstande: se Teksten
Omskifter 1 Fabrikat M.E.C. Type Multimeter 1 
Omskifter 2 Fabrikat M.E.C. Type Multimeter 2 
Maaleinstrumentventil, Fabrikat Grosman Type 5 mA 
Drejespoleinstrument, Fabrikat H.M. 2,5 mA - 0,1 Volt - 40 Ohm 
Udgangstransformator Liibcke Type UO-112
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En ny dansk
Krystal-Piek-up

Paa Forsiden af „OZ“ er der kommet en ny Annon
ce, en Pick Up. For at faa konstateret, hvad det 
egentlig er, Bladet bidrager til at sælge, har vi anmo
det Hr. Tybring om en af hans „Spil-op “er til Un
dersøgelse.

Det rent Ydre svarer ganske til Fotografiet, Bake
litarmen er meget solid, og Lejet er forsynet med 
Kugler, saa det gaar let. Ledningen fra Krystalenhe
den ned gennem Armen er dog for kort, antagelig paa 
Grund af Vanskelighederne ved at skaffe skærmet 
Kabel; det er rigtigt, at man meget sjældent benyt
ter hele den Længde, der i sin Tid fulgte med enhver 
Pick Up, men blot 5 cm længere Ledning vilde tillade, 
at man kunde forlænge Kablet under den Plade, 
hvorpaa Motor og Pick Up er monteret i almindelige 
Pladespillere. Som det er, kan man kun med Vanske
lighed faa et pænt Resultat. Selve Hovedet med Kry
stalenheden kan drejes, saa man let kan udskifte 
Naale. Det anbefales at benytte en koi't ret svær Naal 
til Afspilning, og i hver „Spil-op“ sidder en Prøve 
paa den bedst egnede Naal.

Men hvordan lyder saa en „Spil-op“? Vi kan kun 
sige, at den spiller upaaklageligt, men det siger sik
kert ikke Læserne ret meget. Vi har derfor forsøgt 
paa en anden Maade at give et Indblik i „ Spil-op “ens 
musikalske Kvalitet. Først optegnede vi en Kurve 
over dens Frekvensgang, men da der kræves nogen 
Erfaring med andre Pick-Up’s for at faa noget rigtigt

Udbytte ud af en saadan Kurve, valgte vi en anden 
Metode til at udføre den samme Ting paa.

En Industrimodtager af Luksustypen blev benyttet 
til Afspilning af en Frekvensplade, Telefunkens 
E1358. Modtageren var forsynet med et Outputmeter, 
hvorpaa man kunde aflæse de forstærkede Spændin
ger, som „Spil-op“ afgav. Frekvenspladen har ned- 
skaarne Frekvenser fra 6000 Hz til 200 Hz med ens
artet Amplitude og fra 150 til 60 Hz med en Ampli
tude, der er ca. 4 Gange mindre. Der er ikke fore
taget nogen Rettelse for dette Forhold i de viste Kur
ver. Den fuldt optrukne Kurve, der egentlig ikke er 
nogen Kurve, men kun en Markering mellem de 16 
faste Maalefrekvenser, viser den Spænding, som 
„Spil-op“ afgav efter Forstærkning i Modtageren. 
Det ses, at Spændingen stiger ret stejlt op fra 6000 
Hz for at naa sin største Værdi ved 3000 Hz; herfra 
falder den jævnt ned mod 100 Hz, hvor Spændingen 
er % af den ved 3000 Hz, men ca. 10 Gange større 
end ved 6000 Hz, ved 60 Hz er Spændingen faldet til 
ca. Halvdelen af, hvad den er ved 100 Hz.

Saadan en enkelt Kurve siger maaske ikke saa me
get, men for at have noget at sammenligne med er 
den samme Plade afspillet med en anden Krystal- 
Pick-Up af et anerkendt udenlandsk Fabrikat og med 
den samme Modtager. Resultatet heraf ses af den 
striplede Kurve. Ved 6000 Hz giver denne Pick-Up 
ca. dobbelt saa meget som „Spil-op“, men Stignin
gen ved 3000 Hz er nøjagtig den samme, derefter 
har denne Pick-Up et kraftigt Fald i Spændingen 
mellem 2000 og 1500 Hz, men stiger igen opved 1000 
Hz for saa at falde jævnt lige til 60 Hz. Det ses tyde
ligt, at „Spil-op“s stærke Side er de dybe Toner, den 
ringere Spænding omkring 6000 Hz er kun en Fordel,

6 100
Hz.
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Betragtninger over »OZ«
Det lader til, at Bølgerne er begyndt at gaa højt i 

vort gode Blads Spalter, men det er da glædeligt at 
se, at Interessen stadig er tilstede. Vi er jo alle klar 
over, at vore to udmærkede Redaktører i disse Aar 
arbejder under meget vanskelige Forhold, saaledes at 
„OZ“ daarligt kan blive saa aktuelt og afvekslende 
som i normale Tider. Det maa vi huske, naar vi kriti
serer. Men paa den anden Side tror jeg ikke, at Red
aktørerne skal tage saa tungt paa lidt Kritik, som det 
kunde se ud til i December-Nummeret. Lad os hel
lere faa lidt Smil og Humor i „OZ“ ligesom i „gamle 
Dage“.

OZ3HR har utvivlsomt Ret i, at det ikke specielt 
er Service-Instrumenter, vi venter at finde beskre
vet i „OZ“. Jeg har tidligere udtalt min Forundring
— og maa gøre det igen — over, at der praktisk talt 
ikke bringes Artikler om Sendeteknik i „OZ“. Det er 
dog saadant Stof, som ikke findes andre Steder, vi er 
mest interesseret i, og selv om vi ikke maa sende for 
Tiden, vil vi da gerne følge med netop paa det Om- 
raade. Men maaske savner vi Stof om Sendere, fordi de 
udenlandske Kilder er tørret ind? Det er imidlertid 
af større Betydning, at „OZ“ fastholder sit Særpræg, 
og det betyder igen, at vort Blad kun rent undtagel
sesvis bør bringe Stof af den Art, som hører hjemme 
i de almindelige Radioblade.

da Pladeslid og Naalestøj derved bliver mindre frem
trædende i Gengivelsen. Basfremhævningen kan gø
res meget kraftigere, hvis man arbejder med større 
Belastningsmodstand end de 0,5 M.<2, man normalt 
belaster en Krystal Pick-Up med. Med 10 Ml? er 
der ved 200 Hz maalt en Spænding direkte fra Kry
stallet paa 22 Volt. Dette er dog ikke tilraadeligt af 
Hensyn til Kurven som Helhed og Overstyring i 
Særdeleshed.

Nu kunde man spørge sig selv, hvordan spiller en 
almindelig magnetisk Pick-Up saa sammenlignet med 
disse to Krystal-Pick-Up’s? Den punkterede Kurve 
er optaget med en saadan almindelig magnetisk Pick- 
Up. Det ses tydeligt, at den er meget svagere end de 
to Krysal-Pick-Up’s. Den største Spænding ligger 
dog ligesom for disse omkring 3000 Hz, men Spæn
dingen mellem 1000 og 200 Hz er mere jævn end ved 
Krystallerne.

„Spil-op“’en viser sig at være den bedste af de un
dersøgte Pick-Up’s, og da den er et Stykke godt 
dansk Arbejde, kan vi kun være glade for at have 
den afbildet paa Forsiden. T. R.

OZ9R omtaler de ikke helt fyldte Annoncesider og 
foreslaar, at man af økonomiske Grunde bør placere 
Annoncer inde i Bladet, naar der ikke er Plads paa 
det ordinære Omslag. Det er et gammelt Problem, 
der her røres ved, og det glædede mig at se, at Chef
redaktøren holder paa det fornemme Præg, vort 
Tidsskrift hidtil har haft. Selv om vi er glade for An
noncerne, skal vi nu alligevel ikke gøre alting for 
Penge. Saa helere faa en Annoncør til at vente en 
Maaned, hvis det ellers bliver nødvendigt for hans 
Skyld alene at indsætte 4 ekstra Sider.

Udvekslingsannoncerne med de andre Radioblade 
kan jo heller ikke betragtes som Fyld, idet de skal 
med ifølge Overenskomst, og bliver Satsen til det 
egentlige Fyldstof staaende, koster det jo ikke meget 
at faa det med, naar det skal bruges. At udfylde An
noncesiderne med egentligt Læsestof er langt dyrere, 
idet det er Satsen mere end Papiret, der koster Pen
gene. Men Annoncer inde i Bladet er Vandalisme 
overfor et Fagblad, som ikke i første Række har for
retningsmæssige Formaal. Og det vilde tillige være 
hensynsløst overfor os, som er vant til at lade Bladet 
indbinde.

Det er rigtigt, at de andre Radioblade har Annon
cer paa Tekstsiderne. Det bliver imidlertid deres Sag, 
og Udseendet bliver jo ogsaa derefter. „Populær Ra
dio“ er endog gaaet saa vidt som at have Artikler paa 
Omslaget og Annoncer inde i Bladet. Et saadant Blad, 
som lader forretningsmæssige Formaal gaa forud for 
det skønhedsmæssige og de mest elementære blad
tekniske Regler, gider man naturligvis heller ikke 
ofre Indbinding paa.

OZ9R kender jeg saa godt, at jeg ved, at han har 
fremsat sit Forslag i den allerbedste Mening, og det 
maa jo ogsaa indrømmes, at det er meget uheldigt at 
skulle indsætte 4 ekstra Sider for en enkelt Annonces 
Skyld. Men lad os saa hellere undvære den. „OZ“ 
skal og maa beholde sit fornemme Præg. Vi kan al
drig gaa paa Akkord med dette Princip, saa længe vi 
holder af „OZ“ og den Forening, der staar som Udgi
ver. — Og maa jeg til Slut komme med et lille Øn
ske, skal det være, at „OZ“ atter faar et sværere Om
slag til Beskyttelse af den fine, men ogsaa sarte, kri- 
derede „Indmad“.

Helmer Fogedgaard, 
OZ7F.

Senderstof i »OZ«
Ligesom 7F er der mange andre Amatører, som 

savner Senderstof i „OZ“, og selv om vi ikke maa be
nytte Sendere og eksperimentere med disse, skulde 
man tro, at det virkelig var muligt at bringe noget af 
Interesse paa dette Felt. Imidlertid er det vanskeli
gere end som saa, idet der af Eksperimenter snart 
kun er levnet os Tankeeksperimenter. Revolutione
rende Nyheder paa Sendeteknikkens Omraade er
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E. D. R .s Københavnske Afdeling
Alle _ Oplysninger faas ved Henvendelse til Formanden, Svend Nielsen, OZ7SN, 
Østrigsgade 12, St., Teleton Amager 8063v. Afdelingens Girokonto Nr. er 59755. 

Afdelingens Møder begynder Kl. 2015 prc. Klublokale Haveselskabetsvej 3 (Wisbechs 
Selskabslokaler).

Mandag den 7. December havde vi almindelig Klub
aften; der var ikke mødt saa mange Medlemmer, men 
Aftenen blev alligevel en rigtig Klubaften for Delta
gerne.

Mandag den 14. December fortalte Servicefolkene 
om Deres Erfaringer, OZ3U indledede, og derefter 
havde OZ7HB, A. Petersen, og OZ9R Ordet, 7SN tak
kede for Indlægene, og Aftenen sluttede som sæd
vanlig med fælles Kaffebord.

Maanedens Program.
Mandag den 18. Jan.: Auktion over medbragte Radio- 

dele.
Mandag den 25. Jan.: Alm. Mødeaften.
Mandag den 1. Marts: OZ9R demonstrerer sin nye 

Storsuper, der bliver beskrevet i E.D.R.’s nye 
Haandbog.

Mandag den 8. Marts: Alm. Mødeaften.
Mandag den 15. Marts: Filmsaften. Paa manges Op

fordring viser OZ7T sin pragtfulde Grønlands- 
film. OZ7SN / OZ5Z.

Københavns Afdelings Stiftelsesfest
Lørdag den 5. December afholdt Afdelingen sin 10- 

aarige Stiftelsesfest. Ca. 300 Amatører, Venner og Be
kendte havde givet Møde. Straks ved Indgangen fik 
man udleveret et Festtegn.

Derpaa blev Lyset i Salen slukket, og Afdelingens 
Revy gled over Scenen. OZ3U var Aftenens Konfe
rencier og sprang meget veloplagt ind paa Scenen, 
efter at Formanden, OZ7SN, havde budt Velkommen 
i et poetisk Digt.

OZ3U satte straks Liv i Forsamlingen, da han stod

paa Scenen i Smoking med høj Hat paa Snur, og For
samlingen var med lige fra Begyndelsen. Saa kom 
Revyens forskellige Afdelinger let og glidende over 
Scenen. Nede i Dybet sad Fru 7SN som Suffløse. 
I Kulissen stod 7SN Broder, Valdemar Nielsen som 
Instruktør og Svend Nielsen jun. som Regissør. Og 
disse tre passede paa, at alt gik som det skulde.

Og det gjorde det. Lige fra hele Personalet sprang 
ind paa Scenen med Indledningssangen „Op med Hu
møret“ ledsaget med Musik af Akkompagnatøren 
OZ7GL, gik det Slag i Slag. Vi morede os over de

ikke kommet til vor Kundskab og gør det vel først 
efter Krigen, men den største Vanskelighed har om- 
staaende Cirkulære om Fabrikation af Sendere m. m. 
skabt. Det er sikkert overflødigt at komme nærmere 
irid paa den, og vi vil kun henvise specielt til § 3, sid
ste Afsnit.

Af to Grunde har vi ikke bragt Cirkulærets Ord
lyd her i „OZ“: For det første er vore Sendetilladel
ser inddraget, og for det andet er Cirkulæret som saa 
mange andre ministerielle Kundgørelser affattet paa 
en egen Maade, saa man i dette Tilfælde fristes til 
at tro, at der er en Ventil aaben for Amatørerne, saa 
de ved at ansøge kan faa Dispensation fra Sendefor
budet. Vi maa dertil sige, at Amatørsending er og 
bliver forbudt i Øjeblikket. Vi lever i en alvorlig og

farlig Tid, og begge Dele fremgaar af omstaaende 
Cirkulære.

Andre Ønsker vedrørende „OZ“ vil vi gerne hjælpe 
til med at realisere, og vi gør det gerne, saa vidt det 
staar i vor Magt. Red.

Hr. Redaktør!
Efter ved Selvsyn at have gjort mig bekendt med 

de utallige Breve, som Knud E. Lægring har faaet i 
sin Egenskab af T. R., hvoraf det fremgaar, at alle de 
i „OZ“ bragte tekniske Artikler er fuldt i Overens
stemmelse med Læsernes Ønsker, vil jeg hermed 
trække mig tilbage fra al Diskussion denne Sag ved
rørende. — „OZ“ skal først og fremmest være Læser
nes Blad, og det fremgaar tydeligt af de mange 
Breve, at det fuldt ud er Tilfældet. OZ9R.

Bageste Række: 5Z — 7SN jun. — Valborg Christensen — 7SN — 7SN-0W 
DR116 (Svik) DR116-OW — 3U — Helge Billing — Forreste Række; DR573 — 

Valdemar Nielsen — 7GL — 4M.

forskellige Amatører i de uvante Roller, men de kla
rede dem med Bravour. De medvirkende var: OZ7SN, 
OZ5Z, OZ4M, Leo Larsen (Svik) og Fru Lilly Larsen, 
M. Ryde, Fru Valborg Christensen og Helge Billing.

Efterhaanden, som Revyen skred frem, steg Stem
ningen i Salen gradvis, og et kraftigt Bifald med 
Blomster, Fremkaldelser og hvad dertil hører, hilste 
de flinke Medvirkende, da Forestillingen var til Ende. 
Efter Forestillingen var der en lille Pause og der
efter kammeratligt Samvær og Bal til Kl. 1 til Musik 
fra et 4-Mands Orkester. OZ4H.
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__ Odense Afdeling_____________________
Klublokaler: Nedergade 18' o. G. — Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og 
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 731. Tele

fon 5491.

Efter endt Juleferie er Kursus paabegyndt igen og 
fortsættes fremdeles en Gang ugentlig.

Maanedsmødet i Januar er fastlagt til Fredag den
22. Kl. 20,00. Der vil blive fremvist en dansk Film: 
„Danmarks Værn“, saa mød derfor præcis.

OZ2KG.
Aarhus Afdeling

Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen rettes til Formanden, OZ3WK, Westy 
Kaiser, St. Billes Torv 8, Aarhus.

Maanedsmøde afholdes Lørdag den 16. ds. Kl. 20 
paa Klostercaféen, Vestergade. OZ3WK.

Randers Afdeling-
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den

23. Januar hos OZ4AX, Axel Andersen, Solsti, Ran
ders. OZ-DR319.

QRA- RUBRIKKE.N

Nye Medlemmer
2050 - Elkær Olsen, Præstø.
2051 - K. G. Jasper, Jyllandsgade 18, Esbjerg.
2052 - J. C. Jørgensen, Postkontoret, Tarm.
2053 - Kaj Ernerik Henriksen, Nørrebrogade 72 C. St., tv.,

Kbhvn. N.
2054 - H. Andersen. Hovedgaden 38, Farum.
2055 - H. Mikkelsen, St. Torvegade 90, Rønne.
2056 - K. Nørgaard, V. Kongevej 2, Viby J.
2057 - Kurt Andersen, Holger Danskesvej 98, Kbhvn. F.
2058 - Anker Hjuler, Vestergaardsgade 28, 4., Aarhus.
2059 - C. L. Løgstrup, Jegstrupvej 2, Viborg.
2060 - Folmer Andersen, Nørrehøjgade 1, Randers.
2061 - Sv. Christensen, Virginiavej 2, 2., th., Kbhvn. F.

Atter Medlem
719 - C. Valentin Hansen, OZ7H, Katrinedalsvej 35 B, 

Vanløse.
1342 - R. Boemann Rosenkrands, Hollændervej 6, Kolding. 
1958 - J. Christensen, Læsøesgade 3, Kbhvn. N.

Nye Adresser
715 - Pioner 4206/Iversen, OZ8K, 7. Ing.komp., Holbæk. 
910 - Henrik Ipsen, Bremensgade 37, St., tv., Kbhvn. S. 

1033 - Leo Jeppesen, OZ7MM, Gratiavej 8, Snekkersten.
1037 - H. Schrøder, OZ1S, Asnæs.
1117 - Kai Werner, OZ5Q, Bernstorffsvej 71 B, 1., Hellerup. 
1173 - A. Sindal Sørensen, Nordvestpassagen 20, Aarhus. 
1292 - W. Schwartz, Lange!inie 39, Vejle.
1570 - J. Mondahl, Kållgatan 17 B, Vasteras, Sverige.
1593 - Pioner 4249/Grubach, 7. Ing.komp., Holbæk. ,
1728 - E. Trudsø Poulsen, Søndermarksvej 17, 1., Viborg. 
1767 - Henry Hansen, Gylling.
1816 - N. K. Larsen, Lohals.
1838 - Aa. Lundorff, Mariagervej 75 B, Randers.
1866 - Karl Høttges, Hestehaven, Skanderborg.

Negativ Tilbagekobling:
For at undgaa enhver Misforstaaelse angaaende Ar

tiklen i „OZ“ for December med ovenstaaende Emne 
oplyses det, at den er udarbejdet paa Grundlag af en 
Artikel i Populär Radio, Maj 1941, om samme Emne 
af tekn. dr. Torbern Laurents. Ved en Forglemmelse 
blev det ikke bemærket i selve Artiklen, hvilket vi 
beder undskylde. T. R.

Fra Radiotidsskrifternes Verden

Farad, December:
Glimlamper, af Civilingeniør O. Grue — Nye justerbare 

Modstande — Hvorfor gik det nogenlunde? — Kvartskrystal
lernes Tilblivelse og Forarbejdning — Filtre for Tilslutning 
af flere Højttalere, af Civilingeniør Johs. Rosbæk — Den 
svejtsiske Radio-Udstilling — En alsidig anvendelig For
stærker til Værkstedet, af Radioforhandler Knud E. Lægring.

Populär Radio, Stockholm, December:
Radioskoler i USA, af Civiling. Harry Stockman — Støj-_ 

problem ved kapacitiv Indgangskobling paa Universalfor-' 
stærkere, af Ingeniør Robin Hult — Netensretteren, dens 
Virkningsmaade og Dimensionering, efter Phihps „Grund
lagen der Röhrentechnik“ — Kortbølgemodtagere II, smaa 
Superheterodyner, af Teknolog Cart Akrell — Resonans ved 
Højfrekvens (Mellembølger), af Ingeniør Uno Johanson.

Populær Radio, Januar:
Vi bygger et komplet Grammofonindspilningsanlæg — 

Kortbølgemodtagere — Ny Konstruktion af Lydstyrkeregu
lator — Automatisk Kontrastregulering ved Højttaleren — 
En elektrisk Megafon — Radiomodtagerens Beregning III — 
Patenter og Opfindelser — P. R. HF-Super 43 — Radio Tips 
— Serviceværkstedets Maaleinstrumenter — Indretningen af 
Hjemme-Laboratoriet II — Fra Radiobranchen — De korte 
Bølger — Grammofon Tips — Bølgelængde-Tabel. —

Radio Ekko, Januar:
Materiellet skal bruges — Radioforstyrrelser og Retnings- 

modtagning med Rammeantenne — Neutrofons Modtager til 
frekvensmoduleret Radiofoni (FM) — R. E. Storsuper — Et 
Højspændings-Prøveapparat — Diagrammer og Noter — 
Frekvensfilter til Indbygning — Fra vort Diskotek — Radio- 
Literatur og Tidsskrifts-Ekko. —

Teknologens Radio, Januar:
Undersøgelse af en Forstærkers Frekvensomraade ved 

Hjælp af Erstatningsdiagrammer for Rør og Koblingsled.

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

Teknisk Redaktør: Knud E. Lægring, Søndre Ringgade 19, Aarhus, 
Tlf. 2706. Alt Teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sen
des hertil.

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Nordvestpassagen 20, Riisvangen, Aarhus. Hertil sendes 
alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen slut
ter den 5., og Klichéer bestilles den 1 i Maaneden.

Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon 
Damsø 2495. Hertil sendes al Korrespondance vedr. Forenings- 
forhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Maribo. Hertil sendes alt vedrørende 
Indmeldelser, Adresseændringer og Pengesager.
(Giro Nr. 22116).

QSL-Ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — 
Tlf. Damsø 2495. QSL-Kort kan sendes til Box 79, København K. 
Giro Nr. 23934.

DR-Leder: Knud E. Lægrirtq, Søndre Ringgade 19, Aarhus.
Annoncechef: Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. Kbh.S. Tlf.Amager 3039 

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

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

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