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bølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel Sende- som Modtage
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Første Gang betales tillige et Indskud paa 3,50 Kr., som bl. a. dækker Tilsendelsen af Foreningens Emblem i Bronce. E.D.R.s Blad »OZ« 
som er Danmarks eneste specielle Kortbølge-Tidsskrift, tilsendes Medlemmerne den 15. i hver Maaned. Alle Oplysninger gives ved Hen

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

Sommerlejr trods alt
Det vakte Sorg i mangen et Amatørhjerte, da det 

for et Par Maaneder siden her i „OZ“ meddeltes, at 
der ikke blev nogen E.D.R.-Lejr i Aar, og vi forstaar 
det saa godt, for mange Amatører regnede jo med 
Lejren, som de havde gjort det i de foregaaende 10 
Aar. Den var for dem blevet en tilbagevendende Be
givenhed, som man nødig vilde gaa Glip af. Paa den 
anden Side maa man jo ogsaa se Sagen fra E.D.R.s 
Side, og selv om der jo altid har været en Del tilrej
sende Gæster, saa har Lejrene i de seneste Aar vist 
Tendens til at blive af lokal Natur. Dette i For
bindelse med det stadige Underskud har gjort, at 
E.D.R.s Ledelse i Aar har vedtaget ikke at afholde 
Lejren, men man vilde ikke have noget imod, at en 
Afdeling, som vilde holde lokal Sommerlejr, udvidede 
denne.

Før Bestyrelsens Vedtagelse behandlede vi Spørgs- 
maalet i vor Leder for April og sluttede den med Or
dene: „Det vil være med Beklagelse, saafremt vi skal 
konstatere, at der ikke bliver nogen Lejr i Aar, men 
der er jo den Udvej, at en Afdeling kan arrangere 
den og derved sørge for Videreførelse af en god Tra
dition. Vi tror, at en saadan Afdeling findes og gerne 
siger til“. Dermed sigtede vi til en ganske bestemt Af
deling, som vi har et nært Samarbejde med, og det 
viste sig da ogsaa i „OZ“ for Juni, at den paagælden
de Afdeling, Horsens, planlagde en lokal Sommerlejr. 
Opfordringer til at udvide den udeblev heller ikke, 
og da Afdelingen ikke vilde sidde disse Opfordringer 
overhørig, paatog den sig det store Offer at udvide 
Lejren til Landslejr.

Nogen helt let Opgave for Afdelingsledelsen kan 
det ikke have været. Først har der været en Del at 
ordne paa Lejrstedet, saa man kunde tage imod den 
ventede større Invasion, og i Aar er der jo endnu 
flere Restriktioner og Kort, end man kendte tidligere 
Aar. Desuden meldte der sig et meget vanskeligt 
Problem: E.D.R.s Medlemmer skulde have at vide, at 
Horsensafdelingens Sommerlejr ogsaa var for dem, 
og da Lejren afholdtes, inden næste „OZ“ vilde være 
Medlemmerne i Hænde, maatte der i en Fart ordnes 
noget. Adresser havde man ikke, og en almindelig 
Trvksag kunde ikke forsendes efter „OZ“s Anmel
delser paa Posthuset. Det kan kun „OZ“. Pr. Telefon 
er det da ordnet saaledes, at der for Horsens Afde
lings Regning udsendtes et Sær-Nummer af „OZ“ 
til alle Medlemmer.

Hvor er det rart at konstatere, at en Afdeling mag
ter en saadan Opgave ogsaa økonomisk. Det tyder paa 
en Styrke, som i denne Tid er værd at lægge Mærke 
til. Af Sær-Nummeret fremgik, at det ikke var ud
sendt af E.D.R. Af selve Teksten fremgik, at det var 
E.D.R.s 11. Lejr, men da Arrangementet ikke har væ
ret forelagt Bestyrelsen, er dette ikke helt korrekt. 
Forhaabentlig bringer det ikke Arrangørerne Ubeha
geligheder, men betragtes som et underordnet Spørgs- 
maal. Det vigtigste er, at Traditionen er bevaret ved 
Lejrens Udvidelse til at omfatte alle E.D.R.-Medlem- 
mer. Naar disse Linier læses, er Lejren aabnet, og vi 
ønsker alle Deltagerne en god Lejr med smukt Vejr, 
saa den bliver Sukces. Gid den ogsaa maa være præ
get af Kammeratskab og Samhørighed som hidtil.

A. S.
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S. H. HASSELBALCH, OZ7T

EN MAALEBRO
for Kapaciteter og Modstande

I det følgende skal beskrives en praktisk lille 
Maalebro for Kapaciteter og Modstande. Denne 
Maalebros særlige Fordel ligger navnlig i, at den al
tid kan staa umiddelbart klar til Brug, da den ingen 
Rør indeholder. Da den ikke staar i Forbindelse med 
Lysnettet, er der ingen Vanskelighed med at maale 
Værdien af Komponenter i færdige Opstillinger, der 
gennem Chassiset har Forbindelse til Jord. Maalebroen 
er ikke saa nøjagtig som Broer af „Philoskop“-Typen, 
men hævder sig alligevel paa Grund af de nævnte 
Fordele særdeles vel. Specielt i en Amatørs Værksted 
har den sin Berettigelse, saa meget mere som dens 
Fremstillingspris ligger relativt lavt. Maaleomraadet 
gaar fra 1 Ω—100 kΩ og fra 60 pF—10 μF.

Princippet er vist i Fig. 1 a og b, der viser Broen 
til hhv. Modstandsmaaling og Kapacitetsmaaling. 
Maalemodstanden er for alle Maalinger en traadvik- 
let, lineært variabel Modstand med Variationsomraa- 
det 0—10.000 Ohm. Modstanden „R“ afhænger af 
Maaleomraadet, men som det ses af Skemaet under 
Diagrammet, gaar de samme Værdier af „R“ igen ved 
Kapacitets- og Modstandsmaaling. „R“ udgøres derfor 
blot af ialt 3 Modstande med Værdierne 100, 1000 og 
10,000 Ohm til Dækning af alle 10 forskellige Maale- 
omraader.

Ved Modstandsmaaling skal yderligere anvendes 3 
Modstandsnormaler paa hhv. 1000, 10.000 og 100.000 
Ohm, men heraf anvendes den sidste ved Maaling paa 
3 af de 5 Modstandsmaaleomraader. Tilsvarende bru
ges ved Maaling af Kondensatorer 3 Kapacitetsnor- 
maler, 1000 pF, 0,01 og 0,1 μF, hvoraf den sidste

bruges ved Maaling paa 3 af de 5 Maaleomraader. For 
ogsaa at kunne maale Kapaciteten af Kondensatorer 
med kendelig Tabsvinkel benyttes endelig en variabel 
Modstand paa 0—10.000 Ohm (logaritmisk)., men 
denne Modstand skal ikke være kalibreret. Dersom 
man kan nøjes med tilnærmede Maalinger paa Kon
densatorer med Tab, kan denne Modstand helt und
væres.

Det er maaske værd at bemærke, at Skalainddelin
gen paa Maalemodstanden bliver lineær; dette letter 
Skalategningen i væsentlig Grad.

Som Tonegenerator benyttes en Buzzer, der ikke 
behøver at være særlig fornem. Den skal dog i hvert 
Fald være „selvstartende“, og den frembragte Fre
kvens skal ligge i Omraadet mellem ca. 600 og 1200 Hz. 
Det er derimod ikke paakrævet, at den skal give no
gen ren eller konstant Tone. Mange Amatører har 
sikkert en brugelig Buzzer liggende, og den, der ikke 
har det, vil sikkert let være i Stand til selv at frem
stille en.

Maalebroens fuldstændige Diagram fremgaar af 
Fig. 2. Omskifteren til de 10 forskellige Maaleomraa
der er en M.E.C.-Omskifter, specielt fremstillet til 
Formaalet. Den har fire Dæk, og i hvert Dæk skiftes 
fra een Kontakt til ialt 11 Stillinger. Disse Opgivelser 
er tilstrækkelige ved Bestillingen.

Det første Dæk har Sluttekontakten for Buzzeren, 
der afbrydes, naar Omskifteren efter endt Maaling 
stilles i Midterstillingen. Naar man gaar i Maalestil- 
ling — ligegyldigt om det er til Modstand eller Kapa
citet — gaar Buzzeren i Gang. Denne lille Finesse bi
drager i væsentlig Grad til, at alle Maalinger foregaar 
hurtigt og bekvemt.

Næste Dæk af Omskifteren skifter Modstanden „R“ 
fra den ene Side af Brokredsløbet til den anden ved 
Overgang fra Kapacitets- til Modstandsmaaling. Her
ved opnaar man, at den samme Skala kan benyttes for 
Kapaciteter og Modstande.

Tredie Dæk vælger den til Maaleomraadet hørende 
Værdi af „R“, og sidste Dæk udvælger endelig den 
rigtige Normal Rn eller Cn, se Fig. 1.

Alle Modstande er Vitrohms Bakelit-Modstande af 
1 %-Typen. De er ganske vist dobbelt saa dyre som
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Fig, 2

Maaleomraade Modstands*
normal

K apacitets- 
normal • R<

1 μF — 10 μF — 0,1 μF 100 Ohm
0,1 .μF — 1 μF — 0,1 μF 1000 Ohm
0,01 μF — 0,1 μ F — 0,1 μF 10000 Ohm
0,001 μF — 0,01μ F — 0,01 μF 10000 Ohm
60 pF — 1000 pF — 0,001 μF 10000 Ohm

10 kOhm -100 kOhm 1 kOhm — 10000 Ohm
1 kOhm — 10 kOhm 10 kOhm — 10000 Ohm

100 Ohm — 1000 Ohm 100 kOhm — 10000 Ohm
10 Ohm — 100 Ohm 100 kOhm — 1000 Ohm
1 Ohm — 10 Ohm 100 kOhm — 100 Ohm

de normale, der fremstilles med 10 % Tolerance, men 
i dette Tilfælde er det rimeligt at ofre lidt for Nøj
agtigheden. Kapacitetsnormalerne er DKF’s Glim
merkondensatorer. Den største paa 0,1 μF er bygget 
op af 5 Stk. 20.000 pF og korrigeret til korrekt Værdi 
ved Fjernelse af enkelte Lag. Giver de fem Konden
satorer for lille Værdi, er det en simpel Sag at korri
gere til korrekt Værdi ved Hjælp af mindre Tillægs- 
kondensatorer. For Tiden er Glimmerkondensatorer 
desværre næsten ikke til at faa fat i, saa har man ikke 
de nødvendige Kondensatorer liggende, maa man 
bruge noget andet. Her kommer T.I.K. til Hjælp med 
trolitulisolerede Kondensatorer, der har næsten lige 
saa lille Tabsvinkel som Glimmerkondensatorer. De 
kan fremstilles med næsten enhver ønsket Tolerance, 
saaledes at det blot er et Prisspørgsmaal, med hvilken 
Tolerance man ønsker dem leveret. Til et Apparat 
af denne Type vil 1 %> Tolerancen være passende, og 
Prisen bliver da ogsaa overkommelig.

Buzzertransformatoren er en Lübcke Udgangs- 
transformator af Typen UO-111. Kravene til denne 
Transformator er imidlertid ikke store, og de fleste

Amatører vil sikkert i deres Rodeskuffe kunne finde 
en passende Erstatning. En lille Mikrofontransforma
tor eller lignende vil sikkert kunne anvendes.

Strømkilden til Buzzeren er et Volt Lomme
lampebatteri. Et saadant kan ganske vist være van
skeligt nok at faa fat i, men naturligvis kan et Gitter
batteri, Nefa-Batteri ell. lign. anvendes; det maa blot 
være saa kompakt, at det uden Vanskelighed kan ind
bygges i Maaleapparatet.

Ved Justeringen af det færdige Apparat gaar man 
frem paa følgende Maade: Man justerer lettest paa 
Modstandsmaaleomraadet 1—10 kOhm, da Tonen i 
Telefonen lyder kraftigst paa dette Omraade. Man 
justerer nu ved Hjælp af kendte Modstande, helst 
med Værdierne 1, 2, 3 o.s.v. til 10 kOhm og tegner en 
Streg paa Skalaen for hver Modstand. Da Skalaindde
lingen som før nævnt er lineær, er det en simpel Sag 
at indskyde alle de mellemliggende Tiendedelspunk- 
ter paa fri Haand.

Skalaen gælder da for alle de andre Maaleomraa- 
der uden Korrektion af nogen Art.

Brugen af Maalebroen er yderst simpel:
Skal en Modstand maales, forbindes den over 

Maaleapparatets Klemmer „R“, Omskifteren stilles 
paa det Omraade, hvor man forventer, at Tavshed i 
Telefonen kan opnaas, eller man forsøger blot at finde 
det Omraade, hvor Tonen lyder svagest. Man drejer 
Maalemodstanden, indtil fuldstændig Tavshed opstaar 
i Telefonen og aflæser Modstandsværdien paa Ska
laen.

Er det en Kondensator, der skal maales, forbindes 
den over Klemmerne „C“, Omskifteren stilles paa 
Maaleomraadet, der giver mindst Tone i Telefonen, 
og Maalemodstanden drejes, indtil Tonen lyder sva
gest. Kan fuldstændig Tavshed ikke opnaas, drejer 
man lidt Modstand ind i Kompensationsmodstanden 
Rt og justerer paa ny paa Maalemodstanden. Ved et 
Par Gange skiftevis at justere Rt og Maalemodstan
den kan man tilsidst faa fuldstændig Tavshed i Tele
fonen og kan aflæse Kapacitetsværdien paa Skalaen.

Ved Maaling af smaa Modstande og store Konden
satorer bliver Tonen i Telefonen ret svag, men dog 
kraftig nok til, at en nogenlunde god Maaling kan 
foretages. Maalesikkerheden paa disse Omraader bli
ver derfor noget mindre end paa de øvrige Omraader, 
men i alle Tilfælde bedre end ca. 5 °/o.

Har man gjort sig den Ulejlighed at bygge dette 
lille Apparat, bør man ogsaa ofre de Par Kroner, det 
vil koste at lade Forpladen gravere med Angivelse af 
Maaleomraader etc. Den færdige Maalebro er ind
bygget i en lille Egetræskasse, 17X19X8 cm. Den har 
nu i nogle Maaneder været i Brug og har vist sig at 
være et i høj Grad nyttigt og paalideligt Instrument.
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Katodestraale-Oscillografen  (III)

Efter at vi nu ret skematisk har gennemgaaet Kipp- 
spændingsanlæg, Maaleforstærker samt Katodestraa- 
lerøret og dets Virkemaade, skal vi prøve at foretage 
en Række praktiske Maalinger, som vi som Amatører 
og Konstruktører alle kan komme ud for ved vore 
daglige Experimenter.

En hurtig og simpel Maaling, der kan foretages næ
sten uden Kendskab til Oscillografens Brug, er Maa
ling af Glimrørets „Karakteristik“. Fig. 5 viser Op
stillingen. Først sættes Lysnetspændingen gennem en 
Modstand paa f. Eks. 0,2 Meg-Ohm ind paa Y-Pla
derne. Kippspændingens Frekvens reguleres ind til 
50 Hz, og der bruges Synkronisering. Man ser da ved 
passende Indstilling af Forstærkningen et Billede af 
en Sinuskurve paa den flouroserende Skærm. Lad os 
forestille os, at vi indregulerer Forstærkningen, saa- 
ledes at Billedets samlede Højde er 62 mm, d.v.s. K.O. 
har en Følsomhed paa 10 mm pr. 100 Volt, idet Spæn
dingen paa Pladerne er V  2 ■ 220 ■ 2 = 620 Volt (Spæn
dingsfaldet i Modstanden paa 0,2 Meg-Ohm kan vi 
se bort fra). Ved at anbringe et Glimstabiliseringsrør 
tværs over Y-Pladerne kan vi faa Spidserne taget af 
Sinuskurven, idet Glimlampen tænder ved ca. 125 
Volt og forsøger at holde Spændingen konstant uan
set Strømmen igennem den.

Hvis vi ser paa Fig. 6, faar vi en Forestilling om, 
hvad der egentlig sker. Vi ser først den fuldt optrukne

Fig. 6
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Kurve, der viser Spændingen over Y-Pladerne uden 
Glimlampe. Spændingen stiger i Begyndelsen og bli
ver mere og mere positiv, for til sidst at naa Maximal- 
værdien 310 Volt. Hvis man saa sætter Glimlampen 
over, faar vi et Kurveforløb, som den punkterede 
Kurve viser. Spændingen stiger, indtil den naar ca.

Fig. 8

% af Maximalværdien, saa tænder Glimlampen, og 
Spændingen falder straks til Glimlampens Brænd- 
spænding (ca. 100 Volt). Denne Spænding holdes saa 
mere eller mindre konstant (afhængig af Glimrørets 
indre Modstand), indtil Vekselspændingen over Y- 
Pladerne falder til Glimlampens Slukkespænding, der 
ligger omkring 85 Volt. Spændingskurven følger nu 
Vekselspændingskurven, indtil Vekselspændingen 
naar saa stor en negativ Værdi, at Glimlampen atter 
tænder. Hele Spændingsforløbet gentager sig saa 
blot med den Forskel, at nu er Glimrøret omvendt 
polariseret. Af samme Grund ser man ofte, at den 
negative og den positive Kurve ikke er helt ens. Fig. 
7 og Fig. 8 viser een Kurve fotograferet af TR. Det 
ene Fotografi er retoucheret, d.v.s. der er indtegnet 
en X-Akse, fjernet en Tilbageløbskurve (stammer fra 
Kippanlæget) og markeret hvilken Del, der er positiv 
og hvilken, der er negativ.

Kurven er Spændingsforløbet over Glimlampen 
som Funktion af Tiden.*) Tiden er tiltagende mod

*) Sammenlign iøvrigt Fig. 6 og Fig. 8.



mod højre. De to Fotografier viser tydeligt, at man 
maa se paa Katodestraaleoscillografen med „Forstaa- 
else“. Naar man ser et eller andet indviklet Billede, 
maa man sætte sig ind i, hvad man havde ventet at 
se, og prøv saa at tænke Dem godt om og se, om ikke 
det Billede, De ser, ogsaa har en Forklaring. De vil 
samtidig erkende, at Katodestraaleoscillografen er en 
dejlig Opfindelse, men den kræver ogsaa en Operatør, 
der forstaar mere end blot og bar Brugsanvisningen.

Maaling af Maximal anodestrømmen 
i et Ensretterrør

I „OZ“ for Maj 1943 var der i Artiklen om Ensret
terens Maximalværdier angivet, at man kunde maale 
Maximalstrømmen med en Oscillograf. Fig. 9 viser, 
hvorledes Opstillingen bør tage sig ud. Modstanden, 
der maales over, bør være ret nøjagtig kendt, men 
iøvrigt kan der maales over den Modstand, der sæd
vanligvis findes som Beskyttelsesmodstand. Hvis man 
ønsker at faa at vide, hvor store Strømme der i det 
hele taget kan gaa igennem Røret, maa Maalemod- 
standen gøres meget lille, f. Eks. 5 eller 10 Ohm, Os- 
cillogrammet, der tages, kan se ud som Fig. 10. Der 
findes to Strømspidser, fordi Kippfrekvensen har væ
ret 25 Hz. Naar man kender Oscillografens Følsomhed, 
ved man ogsaa, hvor stor Spænding der skal til at 
danne et saadant Billede, og Strømmen kan saa di-

E
rekte tages af Ohms Lov: I = . Foruden Strøm-

Modulal o r.

Fig. 13

mens Størrelse kan man ogsaa konstatere, hvor stor 
Tid Ladningen optager af hele Perioden. Se iøvrigt 
Artiklens om Ensretterens Maximalværdier.
Maaling af Modulationsgraden i Sendere

Maaling af Modulationsgraden i en Sender kan 
foregaa paa to forskellige Maader. Den ene Metode, 
der først beskrives, kan udføres med en ganske simpel 
Oscillograf, der ikke behøver at indeholde Kippanlæg. 
Denne Metode kaldes Trapezmetoden, fordi Billedet, 
der viser sig paa K.O.-Skærmen, som oftest har Form 
som en Trapez. Der har tidligere her i „OZ“ været 
beskrevet en Oscillograf til Brug ved Modulations- 
maalinger, og der var ogsaa vist en Række Fotogra
fier, der henførte til de forskellige Problemer, der 
knytter sig til Modulation af en Sender. (Se, „OZ“ 
September 1939). Fig. 11 viser, hvorledes Oscillogra- 
fen kobles til Senderen for denne Slags Maalinger. Fig. 
12 viser, hvorledes Billedet eventuelt kan komme til 
at tage sig ud. Modulationsgraden „M“ kan beregnes 
efter følgende Formel:

Foruden Strøm-



EN  0-v-1 for Begymdere
Af Telegrafist AAGE IONASSEN, Kalundborg.

Bemærkning:
Vi vil i denne Maaned rent forsøgsvis biinge en 
Artikkel, som i Ordets bogstaveligste Forstand 
begynder ved Begyndelsen. Der har flere Gange 
— selv fra ældre Medlemmer af EDR — været 
rettet Kriiik mod det tekniske Stof — det var for 
svært. Nu er det jo saaledes, at man opnaar en 
større Dygtighed i teknisk Henseende ved at be
skæftige sig med Stof, hvor man hele Tiden skal 
lære for at følge med, end hvis man blot læser 
og beskæftiger sig med det, man til Trivialitet 
forstaar. Det er ikke givet, at vor Mening er den 
samme som alle Medlemmernes, og derfor kom
mer denne Artikkel i »OZ« som et »Nødraab« 
fra de Medlemmer, der vil have noget i »OZ«, 
de kan forstaa. Vi vil gerne høre Medlemmernes 
Mening om dette Forsøg, uden man derfor be
høver at fylde Rubrikken »Læserne har Ordet« 
i flere Maaneder. TR.

I Løbet af de 19 Maaneder, jeg har staaet som Med
lem af E.D.R., har der været mange udmærkede Mod
tagerkonstruktioner i „OZ“, men naar man ser rigtig 
efter, viser det sig, at det i det store og hele er ret 
komplicerede Modtagere, der ikke alene kræver man
ge og dyre Komponenter, men ogsaa en hel Del Erfa
ring med Hensyn til Opbygningen.

Saadanne Konstruktioner er udmærkede for de 
Amatører, der har beskæftiget sig en hel Del med Ra
dio og ligeledes for de, som har en eller anden Ud
dannelse inden for Radiobranchen. Man maa dog 
huske paa, at der stadig bliver indmeldt nye Medlem
mer, hvoraf mange aldrig har beskæftiget sig med 
Radio af Betydning. Naar man taler med saadanne 
nye Medlemmer, hører man derfor næsten altid, at 
„OZ“s Diagrammer er for indviklede for Begyndere, 
og at Komponenterne — navnlig Rørene, der anven
des, er alt for dyre. Jeg synes, der er noget rigtigt i 
dette, thi efter min Mening er det ufornuftigt af en 
Begynder at give sig til at arbejde med en hel Bunke 
dyre Materialer. Det venter man med, til man har 
faaet større Øvelse og mere Erfaring. Ud fra disse Be
tragtninger tillader jeg mig derfor at præsentere 
„OZ“ Læsere for en lille O-V-l, min første KB- 
Modtager.

Som det fremgaar af Diagrammet, er det Reinartz 
Princip, der er anvendt. Der kræves kun faa og billige 
Komponenter, og selve Opbygningen er ganske ligetil. 
Alligevel er det værd at lægge Mærke til, at Modta
geren virker fortræffelig. Navnlig de europæiske Sen
dere gaar kraftigt igennem, men selv saa fjernt et 
Land som Japan kan man høre med godt Resultat, 
naar blot man har en nogenlunde ordentlig Antenne. 
Jeg gør i denne Forbindelse opmærksom paa, at jeg 
har anvendt en Friluftsantenne paa 12 m.

Som Rør bruger man 2 Trioder f. Eks. Philips A415 
eller et Par tilsvarende Rør. At netop disse Rør er 
valgt skyldes, at de ikke er saa vanskelige at faa fat 
i for Tiden, idet de sjældent finder Anvendelse i mo
derne Apparater. Dertil kommer ogsaa, at de er bil
lige i Pris (paa Amatørmarkedet staar de til en 3—4

Fig. 12 viser saaledes en Modulationsprocent paa 
33%.

Hvis Oscillografen er forsynet med Kippanlæg, kan 
man foretage Modulationsmaalingen paa en anden 
Maade. Højfrekvensspændingen tilføres det ene Par 
Afbøjningsplader, medens Kippspændingen tilføres 
det andet Par som normalt. Modulationsbilledet kan 
se ud som Fig. 13. Kippspændingen er synkroniseret 
med Modulationsfrekvensen, saaledes at man opnaar 
et stillestaaende Billede. Formlen til Beregning af Mo- 
dulationsgraden „M“ tager sig saaledes ud:

a -r- b
»M« i 7o = —^— • 100.

Fig. 14 viser, hvorledes man maaler Størrelserne 
a og b. b er den umodulerede Bærebølges Størrelse 
(før man sætter Modulation paa).

SelektivitetsmaaUnger i Modtagere

Et vigtigt Felt for en Katodestraaleoscillograf er 
Selektivitetsmaalinger i Modtagere specielt da Mel- 
lemfrekvensmaalinger. For at udføre den Slags Maa- 
linger er det nødvendigt at have en Maalesender, der 
adskiller sig fra andre Maalesendere ved at være fre- 
kvensmoduleret. Disse Maalesendere kaldes ogsaa 
Wobbulatorer. Normalt bruger man selve Kippspæn
dingen til at styre Frekvensmodulationen, og Kipp- 
frekvensen bør da være omkring 50 Hz helst ikke 
højere, da det afstedkommer Forvrængning af for
skellig Art. Maalesenderen tilsluttes Antenneklem
merne paa Modtageren eller eventuelt Blandingsrø- 
rets Gitterkreds. Oscillografen tilsluttes over Diode
modstanden gennem den indbyggede Forstærker. 
Maalesenderen indstilles (uden Frekvensmodulation) 
til den nøjagtige Mellemfrekvens, hvorefter Frekvens
modulationen sættes i Gang.

Fortsættes
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Fig. 14 viser, hvorledes man maaler Størrelserne 
a og b. b er den umodulerede Bærebølges Størrelse 
(før man sætter Modulation paa).



Kroner). Paa denne Maade kommer man let over det 
for Tiden saa vanskelige Rørspørgsmaal.

Til at montere Delene paa anvender man en ganske 
almindelig 2 cm tyk Træplade, og som Forplade bru

ger man et Stykke Ebonit 3 mm tykt som man ind
vendig beklæder med en tynd, f. Eks. 0,5 mm Zink
plade. Denne Plade er nødvendig for at undgaa 
Haandkapacitet. Man hører ganske vist, at det for Ti
den er umuligt at opdrive Zinkplade, men det er kun, 
naar det er tyk Zink (2—3 mm), det drejer sig om. En 
0,5 mm Zinkplade kan man faa ganske billig hos en
hver Blikkenslager. Viser det sig vanskeligt at op
drive Ebonitplade, kan Krydsfinér med en passende 
Tykkelse bruges i Stedet for. Naar Forpladen er boret 
op, spændes den sammen med Bundpladen med Træ
skruer. Derefter kan man paabegynde Monteringen. 
Komponenterne maa anbringes, saa Ledningerne bli
ver saa korte som muligt, dog skal Afstanden mellem 
Afstemningskondensator og Gitterspole være mindst 
lig Spolens Diameter — iøvrigt kan man placere de 
andre Dele, som man vil.

Tilbagekoblingen reguleres ved Hjælp af en ganske 
alm. Koblingskondensator (Torotor 350 pF). Regule
ringen ved Hjælp af Drejekondensatoren er lige saa 
fin som ved Regulering af Tilbagekoblingen med Po-

lingsspole udføres som en enkelt Spole med Udtag 
til Minus som vist paa Tegningen.

Data til Spolerne er som følger: 13 til 26 m: Git
terspole 6 og Koblingsspole 3 Vindinger; 20 til 44 m: 
Gitterspole 13 og Koblingsspole 4 Vindinger; 30 til 
60 m: Gitterspole 20 og Koblingsspole 9 Vindinger. 
Traaden kan være 0,3 eller 0,5 mm emaljeret Kobber- 
traad.

I min Opstilling var Bundpladen 18X28X2 cm. 
Forpladen var 18X28X0,4 cm. Af Maalene fremgaar 
det, at Pladsen til Komponenterne er rigeligt bereg
nede, men derfor behøver man jo ikke at sprede dem 
ud over hele Chassiset.

Stykliste
C 100 pF Drejekondensator
Cl 100 pF Kondensator, keramisk
C2 350 pF Koblingskondensator Torotor
R 5 Megohm Modstand
C3 300 pF Kondensator 1500 Volt
HFD Højfrekvensdrossel Prahn Type 10

MiniaturebaMerier til transportable 
Modtagere

I vor Modtagerkonstruktion i sidste Maaned blev 
der omtalt nogle ganske smaa Anodebatterier, der 
blev brugt i Amerika til transportable Modtagere. 
Saadanne Batterier kunde af Amatørerne bruges til 
mange Formaal — f. Eks. radiostyrede Modelplaner 
o. s. v.

Vi troede, at vi maatte nøjes med at se og høre, 
hvad Amerikanerne havde af den Slags Ting, men nu 
har det vist sig (ved Forespørgsel hos Hellesen), at 
der ogsaa her i Landet laves Batterier med nøjagtig 
de samme Dimensioner som de amerikanske. Det er 
vor kendte Batterifabrik „Hellesen“, der allerede for 
lang Tid siden har lavet Anodebatterier paa 45—50 
Volt, der ikke fylder mere end et almindeligt 9 Volts 
Gitterbatteri. Paa Grund af den raavarefattige Tid, vi 
lever i, maa det dog betragtes som givet, at disse Bat
terier (saavel som flere andre Ting) ikke kan leveres 
for Tiden. Men vi har jo Lov. til at glæde os til efter 
Krigen. 9R.

tentiometer. Spole og Rørholdere til denne Opstilling 
skal være af keramisk Materiale for at faa saa smaa 
Tab som muligt. Soklerne maa hæves et Stykke op 
over Chassiset af Monteringshensyn (nogle gamle Te
lefonbøsninger kan bruges som Af standsbøsninger).

Spolerne skal naturligvis være udskiftelige, og man 
gør klogt i at anvende Forme af Trotitul, da disses 
gode Egenskaber jo er vel bekendt. Gitter og Kob-

Vi takker
de efterhaanden mange Amatører, der har gjort os 
den Glæde at indsende Billeder af deres Station til 
Brug ved Udgivelsen af den nye Haandbog. Der er 
mange gode Billeder imellem, som vil blive benyttet. 
Da nogen endelig Afgørelse ikke er truffet om de en
kelte Billeder, beder vi Indsenderne have Taalmodig- 
hed med Hensyn til eventuel Returnering af Billeder. 
Det vil ske omgaaende efter Afgørelsen.
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AMATØRENS Spoleforme
Af HENRIK NIELSEN, OZ9R

Spoleform Nr. 6110 Spoleform Nr. 6105

I Fortsættelse af Artiklen i sidste „OZ“, Spoler og 
en Spoleform“, bringer vi i dette og næste „OZ“ en 
Gennemgang af de Spoleforme, Kortbølgeamatørerne 
sædvanligvis bruger saavel i Sendere som i Modtagere. 
En enkelt Mellem- og Langbølgeform vil ogsaa senere 
blive undersøgt.

Normalt er det jo en forholdsvis let .Sag at regne 
Selvinduktionen for en Eetlagsspole ud,.men i de Til
fælde, der her skal behandles, drejer det sig om Spole
forme med støbt Gevind til Vindingerne.

Hvis vi ser paa en temmelig kendt Formel for Selv
induktionen i en Eetlagsspole:

10 • D • N2 
e/D + 0,43

hvor L er Selvinduktionen i cm.,
hvor 1 er Længden af Spolen i cm.,
hvor D er Diameteren af Spolen (Middeldiam.) i cm,.
hvor N er Vindingstallet,

viser det sig, at det ikke er saa helt let en Sag at finde 
ud af Vindingstallet, naar man kender Selvinduktio
nen (som man har fundet ved Beregning af sineSving- 
ningskredse). I de fleste industrifremstillede Spole
forme for Amatører er der støbte Riller for Vindin
gerne, og som Følge deraf er det ikke muligt at sige, 
hvor lang Spolen bliver, før man kender Vindingstal
let. Vindingstallet kan paa den anden Side heller ikke 
findes, før man kender Spolens Længde, saa derfor 
vilde det være fordelagtigt, at Fabrikanterne af Spole
formene med hver Spoleform leverede en Kurve, der 
viste Selvinduktion som Funktion af Vindingstallet.

T.R. har i Samarbejde med Firmaet Tage Schouboe 
foretaget nogle Maalinger paa forskellige Spoleforme, 
og ved at bringe Resultaterne i dette og næste Num
mer af „OZ“ haaber man saa, at Amatørerne har faaet 
nogle anvendelige Kurver, der kan bruges hver Gang, 
man staar overfor at skulle benytte de paagældende 
Spoleforme.

En ganske udmærket og brugbar Spoleform er den 
gamle Kending: Lanco Trolitulspoleform med fem 
Stikben (Schouboe No. 6105). Denne Spoleform har 
været ganske overordentlig meget brugt baade i Mod
tagere og Sendere, hvor der var Brug for udskiftelige 
Spoler. Den blev saaledes brugt i en 50 Watt Styre
sender i „OZ“ 1939 Side 25. Oprindelig blev der i

denne Sender brugt en af de saakaldte Zerolitforme, 
men det viste sig, at der ved længere Tids Drift med 
Senderen gik Ild i Formen! Spolen var anbragt i Ud- 
gangstrinet, og Tabene i Zerolitten var aabenbart 
temmelig store, for der udvikledes en stor Varme i

selve Formens Bundstykke, hvor Benene er sat fast. 
Ved senere Udskiftning til ovennævnte Spoleform 
„Lanco“, var der ikke mere Besværligheder af denne 
Slags. Spoleformen egner sig paa Grund af de tem
melig store Dimensioner særlig til Oscillator- og Mel
lemkredse i Sendere, men ogsaa i Detektormodtagere 
og 1-V-l vil den finde god Anvendelse.

Spolen kan maximalt med 35 Vindinger opnaa en 
Selvinduktion paa 20 μHy, men iøvrigt giver Kurven 
en Oversigt over Selvinduktionen med et Vindingstal 
fra 3 til 35 Vindinger.

Vi vil nu gennemregne et Eksempel, hvor vi ønsker 
at anvende Spolen i Detektorkredsen paa en Retmod- 
tager, der skal gennemløbe Baandet fra 3,5 til 4,0 
MHz. Formlen i sidste „OZ“:
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hvor L er Selvinduktionen i cm.,
hvor 1 er Længden af Spolen i cm.,
hvor D er Diameteren af Spolen (Middeldiam.) i cm,.
hvor N er Vindingstallet,

viser det sig, at det ikke er saa helt let en Sag at finde 
ud af Vindingstallet, naar man kender Selvinduktio
nen (som man har fundet ved Beregning af sineSving- 
ningskredse). I de fleste industrifremstillede Spole- 
forme for Amatører er der støbte Riller for Vindin
gerne, og som Følge deraf er det ikke muligt at sige, 
hvor lang Spolen bliver, før man kender Vindingstal
let. Vindingstallet kan paa den anden Side heller ikke 
findes, før man kender Spolens Længde, saa derfor 
vilde det være fordelagtigt, at Fabrikanterne af Spole
formene med hver Spoleform leverede en Kurve, der 
viste Selvinduktion som Funktion af Vindingstallet.

T.R. har i Samarbejde med Firmaet Tage Schouboe 
foretaget nogle Maalinger paa forskellige Spoleforme, 
og ved at bringe Resultaterne i dette og næste Num
mer af „OZ“ haaber man saa, at Amatørerne har faaet 
nogle anvendelige Kurver, der kan bruges hver Gang, 
man staar overfor at skulle benytte de paagældende 
Spoleforme.

En ganske udmærket og brugbar Spoleform er den 
gamle Kending: Lanco Trolitulspoleform med fem 
Stikben (Schouboe No. 6105). Denne Spoleform har 
været ganske overordentlig meget brugt baade i Mod
tagere og Sendere, hvor der var Brug for udskiftelige 
Spoler. Den blev saaledes brugt i en 50 Watt Styre
sender i „OZ“ 1939 Side 25. Oprindelig blev der i



benyttes, idet der dog gøres opmærksom paa, at man 
bør undersøge, om den paagældende Kondensator nu 
ogsaa kan dække det ønskede Omraade. Dertil benyt
tes følgende Formel:

hvor Cmin er hele Svingningskredsens Minimumska- 
pacitet (Spole, Lednings- og Rørkapacitet samt Dreje- 
kondensatorens Minimumskapacitet) + en eventuel 
Parallelkondensator.
Cv er den variable Kondensators Variation,
fmin er Omraadets Minimumsfrekvens, og
fmax er Omraadets Maximumsfrekvens.
fmin kan i Praksis ikke gøres mindre end ca. 40 pF,
og kommer man derfor til et Resultat, der er mindre
end dette, maa der vælges en større Drejekonden-
sator.

Eksempel: Omraade fra 3,5 til 4,0 MHz — Dreje- 
kondensator med en Variation paa 50 pF.

De faste Minimumskapaciteter sætter vi til 40 pF, 
og der skal saa sættes en Parallelkondensator paa ca. 
125 pF over Drejekondensatoren. Denne Parallelkon

densator kan tildels udgøres af en variabel Trimmer 
paa ca. 30 pF til at korrigere for Tilfældigheder i Led- 
ningskapåciteter m. m.

Vi beregner nu Selvinduktionen med den før 
nævnte Formel fra sidste „OZ“.
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Selvinduktionen = ca. 9,6μHy.
I Følge vor Kurve giver en Selvinduktion paa 9,6 

μHy et Vindingstal paa ca. 20 Vindinger (0,5 mm 
Emaljetraad).

Resultatet bliver aitsaa, at der anvendes en Spole- 
form No. 6105, der forsynes med et Vindingstal paa 
20 Vindinger i Forbindelse med en Drejekondensator 
paa 50 pF Variation og en Parallelkondensator paa 
125 pF. Denne Kombination giver et Frekvensom- 
raade fra 3,5 til 4,0 MHz baandspredt paa hele Dreje- 
kondensatorens Skala. Det er klart, at den Smule Reg
ning ikke maa forskrække Kortbølgeamatøren. Man 
kommer meget hurtigere til et rigtigt Resultat, end 
hvis der skulde benyttes en mere empirisk Metode.

En anden populær Spoleform er den lille Trolitul- 
form: Schouboes Katalog No. 6110. Denne Form har 
Dimensionerne: 20 mm Diameter og en Længde paa 
38 mm. Spoleformen egner sig fortræffeligt til Maale- 
sendere, Styresendere og lignende Opstillinger, hvor 
der ikke skal bruges udskiftelige Spoler. Den maxi- 
male Selvinduktion, der kan opnaas, er 5,1 ,«Hy, og 
Spolen egner sig derfor i Særdeleshed til de højere 
Frekvenser. Paa Grund af den relativt store Diame
ter og den udmærkede Isolation har Spolen særdeles 
fine Data. Den bør vikles med 0,5 eller 0,6 mm Emal
jetraad. Se iøvrigt den tilhørende Kurve.

FOR 10 AAR SIDEN
JULI 1933

„OZ“ 5. Aargang Nr. 7: Dette Nummer indeholder 
hovedsagelig teknisk Stof, bl. a. Meddelelser om et 
nyt dansk Senderør. — Generaldirektoratet gav Af
slag paa Resolutionen, der var vedtaget paa Lands- 
stævnet i Fredericia. Der kan ikke gives Tilladelse til 
almindelig Sending i Radiofonitiden, men efter An
søgning i hvert enkelt Tilfælde kan der paa visse Vil- 
kaar opnaas Tilladelse til at sende Døgnet rundt.

OZ7WH havde den 23. Juni en to Timer lang QSO 
med X-OZ7T paa Grønland. Senere havde OZ7KB 
QSO med TF3B (OZ7GL i Island), der havde fulgt 
QSO’en mellem OZ7WH og X-OZ7T. — Den senere 
saa berømte „Amatørernes Aftensang“, skrevet af 
OZ7WB og sunget i alle E.D.R.s Sommerlejre, offent
liggøres i „OZ“ for første Gang. — Den 23. Juli af
holdes et nordjydsk Amatørstævne i Aalborg i For
bindelse med Besøg paa „Nordjydsk Udstilling“.

OZ7F.

Amatørbaandene
er ikke helt døde. Opmærksomme Amatører har i 

den seneste Tid bemærket, at der er D-Stationer i 
Luften. Vi kan tilføje, at der er ca. 80 tyske Ama
tører, som har Sendetilladelse i Øjeblikket.

Forøvrigt har de danske Amatører sikkert heller 
ikke noget imod at begynde saa smaat med et mindre 
Antal!
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HENRIK NIELSEN, OZ9R

(Foredrag holdt i Teknologisk Instituts Radioforening)

Mellemfrekvensforstærkeren.

Den Differensfrekvens, der er blevet dannet i Blan- 
dingsrøret, bliver allerede i Anodekredsen forstærket 
op, idet denne er afstemt til Differensfrekvensen 
(Mellemfrekvensen). Anodekredsen danner den ene 
Halvdel af et saakaldt Baandfilter, hvis Opgave er 
at frafiltrere uønskede Svingninger, specielt Signal
frekvensen, Oscillatorfrekvensen og Sumfrekvensen. 
Mellemfrekvenskredsene er det vigtigste Led i Supe
ren, idet disse bestemmer hele Modtagerens Selekti
vitet.

Man kan ganske efter Behag sætte flere eller 
færre Kredse i en Super, og disse kan være af større 
eller mindre Godhed, saaledes at man kan faa en Mod
tager, der er i Besiddelse af netop den Selektivitet, 
man ønsker. Saa kommer ganske naturligt Spørgs- 
maalet: „Hvilken Selektivitet ønsker man, og hvad

maa man kræve af en Modtager, for at den skal til
fredsstille Selektivitetskravene?“ Med Hensyn til 
Ønskerne, maa Svaret blive: Saa megen Selektivitet 
som muligt — men, for der er desværre et men, en 
meget selektiv Modtager er ikke nogen god Musik
gengiver! For at forstaa, hvorfor det omtalte nødven
digvis maa være saadan (hvad enten man bruger Am
plitudemodulation eller den nu saa omtalte Frekvens
modulation), er det paakrævet at forklare en lille 
Smule angaaende Beskaffenheden af den fra Sende
ren modulerede Højfrekvensenergi. Ved Amplitude
modulation er det saaledes, at man taler om Bære
bølge og Sidebaand. En umoduleret Station sender 
kun een Bærebølge ud, men en moduleret Station har 
desforuden to Sidebaand, der er lige brede. Disse Si- 
debaands Bredde er bestemt af Modulationsfrekven
sen (Tonefrekvensen). Er denne f. Eks. 10.000 Hz, vil 
Stationen „fylde“ 20 kHz, nemlig 2X10.000 Hz, og

Heptode ell Pentagrid - Converter O ht ode Hexode - Triode Heptode - Triode
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hvis Modulationsfrekvensen er 500 Hz, vil Stationen 
„fylde“ 2X5000 = 10 kHz. Ved Musiktransmission 
vil der være Sidebaand af varierende Bredde, afhæn
gig af den eller de Modulationsfrekvenser, der i Øje
blikket udsendes. For at faa det rigtige Billede af Mu
sikken kan det naturligvis ikke nytte at skære noget 
af de høje Toner, da disse indeholder de for ethvert 
Instrument saa karakteristiske Oversvingninger. De 
høje Toner ligger ifølge ovenstaaende længst ude i 
Sidebaandene, og hvis man sender det modtagne Sig
nal gennem en Højfrekvensforstærker med for selek
tive Kredse, vil det „Baand“, der passerer Forstær
keren, blive smallere, end det kan tolereres af Hen
syn til Musikgengivelsen. Ønsket om saa høj Selek
tivitet som muligt maa falde for Ønsket om bedst mu
ligt Kompromis mellem høj Selektivitet og god Gen
givelse. Hvor selektiv skal saa en Mellemfrekvensfor
stærker være? Og hvad maaler man den Selektivi
tet i?

Modtageren bør være saa selektiv, at den under 
normale Forhold, og naar Stationerne har den Fre
kvensafstand, som internationalt er bestemt, kan mod
tage de forskellige Stationer forstyrrelsesfrit. Statio
nerne har paa Mellembølgebaandet normalt en Af
stand paa 9 kHz d. v. s., at hvert Sidebaand kan være 
4,5 kHz bredt. Det er derfor nødvendigt, at Modta
gerens Selektivitet er saa stor, at det Baand, der kan 
passere Mellemfrekvenskredsene, er væsentligt smal
lere end 9 kHz, og det vil atter sige, at Tonefrekven
ser over 4000 Hz bliver skaaret væsentligt af paa 
dette Sted. Selektiviteten maales med en Maalesen- 
der og et Outputmeter. Maalesenderens Udgang til
sluttes Modtagerens Antenneindgang, og Outputmete- 
ret tilsluttes tværs over Højttaleren. Maalesenderen 
og Modtageren stilles paa samme Frekvens, og Styr
kekontrollen (Attenuatoren) paa Maalesenderen stilles 
saaledes, at Modtagerens Output ved fuld opdrejet 
Volumenkontrol er 50 Milliwatt (int. Normal). Maale
senderen forstemmes nu f. Eks. 10 kHz, og dens Out
put reguleres saaledes, at Modtageren igen giver 50 
Milliwatt. Skulde man f. Eks. forhøje Maalesenderens 
Output 100 Gange for at faa samme Output fra Mod
tageren, er Selektiviteten 1 : 100. Man taler om for
skellige Selektivitetskanaler og benævner dem SI, S2 
o. s. v. saaledes at forstaa, at SI betyder Selektivite
ten i Afstanden 10 kHz, S2 betyder Selektiviteten i 
Afstanden 20 kHz. o. s. v. Det er nødvendigt at faa 
saa vidtgaaende Oplysninger om Modtagerens Selek
tivitet, at man kender Selektiviteten i de forskellige 
Selektivitetskanaler, fordi der stilles forskellige Krav 
til en Modtager, der skal bruges i Nærheden af en 
lokal Station og samtidig anvendes til Fjernmodtag
ning, og een, der skal anvendes til Fjernmodtagning 
og ikke bor i Nærheden af en lokal Sender. Lokal
stationen kan ofte have en Feltstyrke, der f. Eks. lig
ger omkring Værdien 100 Millivolt, medens de fleste 
Fjernstationer kun er paa 0.1 Millivolt. Hvis man lyt
ter paa en Station, der ligger i en Afstand af 10 kHz. 
fra en anden, og Modtageren har en Selektivitet paa 
1 : 100 i Kanal 1, kan man, hvis den uønskede Sta
tions Feltstyrke er 100 Gange saa stor som den aflyt
tede Stations, høre begge Stationer med samme 
Styrke. (Fortsættes)

Fra Radiotidsskrifternes Verden

POPULÆR RADIO, Juli:
Radio-Tips — Traadradio, ai Civilingeniør Max Hansen

— Problemet Rørudskiftning — Indspilning af Grammofon
plader — Kapacitets- og Godhedsmaaler, Konstruktion af 
Gorm Niros — Elektron-Mikroskopet — Rigtig Tilslutning 
af Ekstrahøjttalere — Fejlfinding i Radiomodtagere — 
Radiomodtagerens Beregning IX —

RADIO EKKO, Juli:
Dobbeltprogram — Om Forvrængning, Klirfaktor og en 

Klirfaktor-Maalebro, af Civilingeniør Børge Nielsen — 
Elektroakustiske Klokkespil, af Ingeniør L. Boye-Clausen — 
E. E. Semper, Trerørs Detektormodtager for Universaldrift
— Hvad er Traadradio? — Naar Superens Oscillator strejker 
•— Diagramsiden: 4-Rørs Ret-Modtager med Fadingauto
matik — Radio-Litteratur — „Sæsonens transportable“ •— 
Trænaale — Fra vort Diskotek — Amatørmarked —

Teknologisk Instituts 
Radiokursus dubleres

Teknologisk Institut afholder i Tiden 9. August til 4. Sep
tember et nyt Kursus i Radioteknik. Paa dette Kursus kan 
kun optages Deltagere, som er erhvervsmæssigt beskæftiget 
i Radiobranchen. Undervisningen omfatter Elektroteknik og 
Radioteknik i det Omfang, der kræves til Forstaaelse af en 
simpel Radiomodtagers Virkemaade.

Prisen for dette Kursus er Kr. 145,—.
I Tiden 6. til 18. September afholdes et Kursus, kaldet 

Super- og Fejlfindingskursus. Paa dette Kursus kan kun 
optages Deltagere, som har været beskæftiget erhvervsmæs
sigt med Radioteknik i mindst 2 Aar, og som har gennem- 
gaaet ovennævnte Kursus i Elektroteknik og Radioteknik 
eller fra anden Side erhvervet de fornødne Kundskaber. 
Undervisningen omfatter Supermodtagerens Indretning og 
Virkemaade samt dens Trimning. I Fejlfinding vil de hyp
pigst forekommende Fejl blive gennemgaaet saavel i Teori 
som ved Demonstrationer.

Prisen for dette Kursus er Kr. 60,—.
Nærmere Oplysninger, bl. a. om eventuel Prøve, faas ved 

Henvendelse til Teknologisk Instituts Skoleafdeling, Haage- 
mannsgade 2, København V.

. ,GEVAPHONE" -Lydplader
Vi gør herved opmærksom paa en meningsforstyr

rende Trykfejl i sidste „OZ“ under Omtalen af oven
nævnte Plader. Der stod, at Pladerne „leveres i Øje
blikket paa Glas og Kortarkene“. Sidstnævnte skal 
være Papkerne.

En Del Medlemmer har undret sig over, at der ikke 
i Gevaerts Annonce var angivet en Adresse, hvilket 
skyldes, at Pladerne kan faas i ethvert Detailsalg in
denfor Branchen. Adressen paa Gevaerts General
agentur, der ikke sælger direkte til Amatørerne, er: 
Fiolstræde 7, København K. Her kan man faa Oplys
ning om nærmeste Forhandler.
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E. D. B.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. 
Afdelingens Møder begynder Kl. 2015 prc. Klublokale Haveselskabets vej 3 (Wisbechs 

Selskabslokaler).

Mandag den 21. Juni afholdtes en „Hvem ve^ 
hvad“-Konkurrence arrangeret af „Svik“, der havde 
brygget en Del Spørgsmaal sammen. De to afslut
tende Konkurrencehold, baade de vindende og de 
tabende, blev for deres Energi belønnet med en Gen
stand.
Mandag den 19. Juli: Alm. Mødeaften.
Mandag den 2. August: Radio for Nybegyndere ved 

OZ7EU.
Mandag den 16. August: QSL Kort Aften. Amatører

ne fortæller om deres Forbindelser og fremviser 
medtagne QSL Kort.

OZ5Z.
Odense Afdeling1

Klublokaler: Nedergade 181 o. G. — Alle Henvendelser vedrørende Afdelingen og 
dens Lokaler rettes til Formanden, OZ2KG, Oskar Hansen, Kocksgade 731. Tele

fon 5491.

Fredag den 23. Juli er Afdelingen inviteret paa 
Besøg hos OZ4PJ og hans Forældre i deres Sommer
hus „Villa Bjælkely“, Munkebo.

Der startes pr. Cykle fra Nedergade 18 Kl. 19,00. 
Mød saa mange og saa præcist som muligt, saa alle 
kan følges ad.

I Tilfælde af daarligt Vejr forbliver vi i Lokalerne 
til kammeratligt Samvær og drøfter Oplevelser fra 
den da afsluttede Sommerlejr.

OZ2KG.
Lolland-Falster Afdeling1

Møde afholdes Søndag den 1. August Kl. 14 prc. i 
Bangs Have, Maribo. Mødested ved Musiktribunen. 
Der vil i Løbet af Eftermiddagen blive Demonstra
tion af OZ3VH’s nye Service-Oscillograf. Endvidere 
skal der vælges ny Afdelingsleder for Lolland-Afde- 
lingen.

OZ8G.
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 E. Keller, Helgolands- 

gade 56, Aalborg

De friske Cykleture i Omegnen har i Juni Maaned 
været fortsat med god Tilslutning og har været hen
lagt til Lundby Bakker, Vadum og Svenstrup.

Lokalet er jo alt andet end egnet til Arrangemen
ter i den varme Tid — især uden 01 — hi!

Disse smaa Ture vil blive fortsat hver Mandag Af
ten Kl. 20, men husk at møde rettidigt.

Der vil desuden blive arrangeret et Par Week-end 
Ture, nærmere herom vil blive meddelt ved Cirku
lære.

OZ-DR384.

Banders Afdeling
Det sædvanlige Maanedsmøde afholdes Lørdag den 

17. Juli hos OZ3J, Aage Jacobsen, Kærgade 55, VorUp 
pr. Randers.

Søndag den 18. Juli Fællesudflugt for Randers Af
deling til Udbyhøj Syd. Afgang fra Randers Rutebil
station Kl. 9,30. Hjemkomst Kl. ca. 22. Billetpris Kr. 
5,— pro persona, Børn V2 Pris. I Billetten er incl. 
Betaling for Deltagelse i fælles Kaffebord.

Vi forventer, at alle Medlemmerne med Familie 
deltager.

OZ-DR319.

QRA-RUBRIKKEN
Nye Medlemmer

2110 - Bernic A/S, GI. Kongevej 89, København V.
2111 - Børge Hansen, „Kærhavegaard“, Aunslev pr. Hjulby.
2112 - Egon Rasmussen, Trøslevvej, Padborg.

Atter Medlem
1445 - A. Bodholt, OZ7BF, „Solhøj“, Lumsaas, Nykøbing Sj. 
1659 - J. Damgaard, Fr. d. 2 s Vej 26, Kolding.

1754 - Kai Rafn-Jørgensen, Borups Plads 1, 1 , København N.

Forslag
som ønskes behandlet paa den kommende General
forsamling, maa være Bestyrelsen i Hænde senest 
den 1. August.

Sekretæren.

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

Teknisk Redaktør: Henrik Nielsen, Søndergaardsvej 4, Søborg.
Alt teknisk Stof og Komponenter til Anmeldelse sendes hertil. 

Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): Arne Sindal Søren
sen, Nordvestpassagen 20, Riisvangen, Aarhus. Tlf. 11797. Her
til sendes alt øvrigt Stof, som ønskes optaget i Bladet. Redak
tionen slutter den 5., og Klichéer bestilles den 1 i Maaneden. 

Sekretær: Paul Heinemann, Vanløse Allé 100, Vanløse. — Telefon 
Damsø 2495. Hertil sendes al Korrespondance ve jr. 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. Lægring, Søndre Ringgade 19, Aarhus, 
Annoncechef: Kaj Nielsen, UlrikBirchs Allél7. 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 fil Postvæsenet Onsdag d. 14. Juli.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.
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AMATØR-ANNONCER
Takst for Medlemmer: 3 Øre pr. Ord. Kun brugte Ting maa averteres 
i denne Rubrik. Ålle Annoncerne sendes til Kassereren, bilagt Beta
ling i Frimærker, og maa være indsendi inden den 1. i den Maaned, 

hvor Optagelse ønskes.

Købes: Kino-Højttaler, Krystal Pick-up med Safirstift. — Sælges: CL4
— UBL1 — UY1 - CY1 — UF9 - UCH4 — UM4 i uoplukkede Kartoner.

Kn. Langaa Jensen, Box 4, Faaborg.

Sælges: Grammofonmotor »Dual« Universal med Pladetallerken, 
Pick-up, Stop, 75 Kr. — Amrk. Kondensatormikrofonkapsel 75 Kr. — 
Brugte Rør med fuld Emission 2 Stk. F443, 2 Stk. 4654 å 15 Kr. — 
Amrk. brugte Rør 24A — 27 — 35 — 47 — 56 — 80 å 4,50 Kr. — 
»Lissen« Decimalskala 20 Kr. 50 Mtr. nyt Blykabel 6X0,7 byttes med 
1-Leder gummiisoleret Mikrofonkabel.

P. Christensen, Grøndals Parkv. 561, Kbhvn. F.

Sælges: ECH21 12 Kr., DF22 nyt 10 Kr., 3 Stk. 2 Volts Batterirør 
å 3Kr., Indgangstrf. 6 Kr„ Push-pull Udgangstrf. 7Kr. — Købes: CC2 
eller CF7.

OZ7BF. A. Bodholt, »Solhøj«, Lumsaas.

Købes: Transportabel Grammofonoptager, komplet. — Rør: UCL11
— UCH21 — UCM4. Tilbud til OZ5IJ, Kjellerup.

Sælges: CY2 10Kr. UCH11 12 Kr. Choke 500 Hy 7 Kr. — HM-Univer- 
salkuffert som ny med 3 Drejespoleinstrumenter Type UCP, har kostet 
375 sælges for 225 Kr. eller eventuelt Byttehandel (Foto)'

Orla Ohlsen, Heinegade ll1, Kbhvn. N. Taga 7704, ulla.

Sælges: Enkelto Maaleinstrumentventiler System Grossmann haves. 
Ventilerne er i Typerne 1 mA og 5 mA. Pris netto til Amatører 15 Kr.

OZ9R, Søndergaardsvej 4, Søborg.

Købes: ARRL's »Radio Amateur Handbook« fra 1940 (eller 1939) og 
»Jones Ultrahigh Frequency Handbook« fra 1938, -39 eller -40.

DR467, C. U. Holten, Phistersvej 19, Hellerup.

Sælges: Som nye: EM4 — EF8 — 4687, Kortbølgekondensator RK180.
8 Mtr. 2X0,8 Blykabel. Alt realiseres for højeste Bud.

Svend E. Svendsen, Peder Skramsgade 19a th., Kbhv. K.

Sælges: 2 Peerless Kino. — 1 LK-Kino — 1 LK-Standard, alle perma- 
dyn., kun lidt brugt og i fin Stand.

Tage Holm Jensen, Bøgevej 27, Viborg.

Købes: God transportabel Radio efter sidste nye amerikanske Dia
grammer med Lamper af lille Forbrug, indbygget Højttaler, lange, 
mellemlange og korte Bølger ønskes uden Akkumulator og Batteri.

Tage Holm Jensen, Bøgevej 27, Viborg.

Sælges: Vekselstrøms-Grammofonværk (Drager) med Pladetallerken, 
Naalebægre, Start- og Stop-Mekanisme, Pladebelysning samt Krystal- 
Pick-up sælges for højeste Bud — evt. Bytte med Drengecykle eller 
Foto. Sindal, Nordvestpassagen 20, Aarhus.

Vær stolt af din Forening
Bær E.D.B.s Emblem overalt

Populær Radio -
Deres tekniske Raadgiver — uundværlig 
for enhver Kortbølgeamatør

Af Juli-Nummeret fremhæves særligt:

0 Alt om Traadradioens Teknik — og Be
tydningen for danske Dobbeltprogram
mer.

9 Hvorledes klares Problemet: 
Rørudskiftning.

£ 1. Præmien i Radioamatørkonkurren
cen : Kapacitets- og Godhedsmaaler 
(Kameteret)

0 Elektronmikroskopets Teknik.
0 Højttalere i alle Værelser.
% Hvorledes et godt Grammofon- 

indspilningsanlæg bygges.
0 Modtagerens Beregning.

»POPULÆR RADIO« udkommer hver den 1ste og koster 
65 Øre. Abonnement pr. Kvartal 1,95.
Adresse: Pilestræde 32, København K.

RADIO-MAGASINET
Redaktion: P. Bøtker, Gerhard Hansen (OZ7G) og 
Sv. Ramsby (OZ7UU).

Radio-Magasinet
bringer til Stadighed Kortbølge- 
artikler, skrevet af aktive Kortbølge
amatører.

Radio Magasinet
har hver Maaned en udførlig Over
sigt over DX-Conds.

Radio Magasinet
giver sine Læsere en stadig Lejlig
hed til at følge med i Radioens Ud
vikling.

Radio Magasinet udkommer den 1. i hver Maaned 
og koster 50 Øre pr. Nummer.

Adresse : Knippelsbrogade 2, København K.


