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Et nyt Arbejdsfelt
Andet Sted i „OZ“ skriver Formanden for E.D.R.,
Kai Nielsen, OZ3U, i en Artikel om en ny Kortbølge
sammenslutning: Sveriges Radioklub, hvis Formaal
er at vejlede sine Medlemmer i Kortbølgelytning.
Interessen for denne Klub har straks fra Starten
været overordentlig stor, og Tilgangen af Medlemmer
fortsætter stadig. Klubben har sit eget Medlemsblad,
hvor bl. a. Lytterrapporterne indtager en stor Plads.
3U slaar til Lyd for Oprettelsen af en lignende Af
deling indenfor E.D.R., og efterlyser den Mand, der
vil paatage sig at lede Arbejdet i den angivne Retning.
Der findes allerede indenfor E.D.R. en særlig
Gruppe Medlemmer, der benævnes D.R.-Amatører
(Modtageamatører), hvis væsentligste Opgave før
Krigen var Aflytning af Amatørsendere og ved at give
disse Rapporter være Sendeamatørerne behjælpelige
med at opnaa det bedst mulige Resultat med deres
Sendere, men D.R.-Amatørernes Arbejde standsede
jo samtidig med Sendeforbudet.
Nu aabner der sig maaske Mulighed for atter at
kunne faa Glæde af Aflytningen af de korte Bølger.
Som 3U foreslaar, bør denne Gren af E.D.R.s Arbejde
snarest optages, og Bestyrelsen er villig til at yde al
mulig Bistand til de Medlemmer, der melder sig. Des
uden vi der blive en særlig Rubrik i „OZ“ for disse
Lyttere, hvortil de kan sende deres Rapporter, og
hvor de vil kunne læse om andre Lytteres Oplevelser
og Iagttagelser, og der er ingen Tvivl om, at dette vil
blive Læsning af Interesse for mange.
Vi har savnet noget i den Retning længe. Mange

af de nye Medlemmer er netop kommet til os i det
Haab at høre og læse nyt om Kortbølgelytningen.
Der kan, ved energisk Arbejde fra Lederens Side,
utvivlsomt her skabes en Afdeling, der, ogsaa naar
Senderne igen kommer i Gang, vil faa fundamental
Betydning for Foreningen. Og det skulde være mær
keligt, om der ikke blandt E.D.R.s 1000 Medlemmer
kunde findes Folk, der har Tid og Interesse til at ar
bejde med denne Afdeling af Foreningen.
Samtidig med, at Sendeforbudet ophæves, vil D.R.Amatørerne atter komme i Gang, og i mange Tilfælde
gaar Vejen til at blive Sendeamatør over D.R.-Amatør,
som ved Modtageren har faaet en Indsigt i Sende
amatørernes Arbejde og samtidig selv faaet Kendskab
til Stationsbetjening, hvad der vil være af den største
Betydning for ham den Dag, da han faar sin egen
Sender.
D.R.-Amatøren er saaledes nøje knyttet sammen
med Sendeamatørerne, hvorfor denne Afdeling af
E.D.R. stadig bør holdes for sig selv med sin egen Leder.
Den nye Gruppe Medlemmer, der jo for det meste
vil komme til at beskæftige sig med Aflytning af kom
mercielle Stationer paa Kortbølger, kunde da faa Be
tegnelsen S.W.L.-Amatører (Kortbølgelyttere) i Mod
sætning til B.C.L. og modtage et særligt Certifikat.
Ideen med den omtalte specielle Afdeling indenfor
E.D.R. er glimrende og burde snarest muligt blive en
Realitet. Tilslutningen vil sikkert straks blive stor.
Vi venter blot paa Manden, der vil paatage sig at
lede den nye Gruppe indenfor E.D.R.
A. C.
13

Maalinger paa Distancemodtagere
Af Civilingeniør Leif Christensen, Laboratoriet for Telegrafi og Telefoni
(Fortsat)

Selektivitetsmaaling med to Signaler.
Man benytter to Maalesendere, der forbindes som
vist paa Fig. 4 b. Den ene repræsenterer det ønskede
Signal (Ø), den anden det forstyrrende Signal (F). Ø
indstilles til den Frekvens, hvor man vil maale Selek
tiviteten, og en passende Signalstyrke Sø (f. Eks. 50
μV, 5 mV eller 0,1 V svarende til henholdsvis en
svag, middelstærk og lokal Sender). Ø moduleres 30 %
med 400 Hz, Modtageren afstemmes til Maalefrekvensen, og dens Lydstyrkekontrol indstilles til en pas
sende fast Udgangseffekt Pø, der f. Eks. kan være
det halve af den maksimale Udgangseffekt. Derpaa
afbrydes Ø’s Modulation. F, der er moduleret 30 °/o
med 400 Hz, indstilles nu for forskellige Frekvens
afstande fra Maalefrekvensen til en saadan Styrke
Sf, at den tilsvarende Udgangseffekt Pf bliver en vis
Brøkdel af Pø svarende til, hvor stærk en Forstyr
relse man vil tolerere.
Forholdet Pø/Pf = x skal efter de amerikanske
Normer være 30 db, efter de franske 26 db og efter
de engelske 40 db. Jo større Forholdet er, jo van
skeligere bliver det at maale Pf for Baggrundsstøj,
naar Sø er lille. Det kan da være nødvendigt at ind
skyde et Filter, afstemt til 400 Hz, foran Outputme
tret; dette kan dog undværes ved større Værdier af
Sø, og det er særlig ved disse, at Krydsmodulationen
er mærkbar.

Pibetonen her forstyrrer mere end 400 Hz-Modulationen. Kurve a ligner den normale Selektivitetskurve.
Kurve b viser Krydsmodulationen, idet den bliver flad
ved stor Styrke af det forstyrrende Signal og endda
et Sted synker igen, saaledes at det forstyrrende Sig
nal høres, selv om det ligger temmelig langt fra det
ønskede Signal. For Kurve c kan det forstyrrende
Signal være noget stærkere, men ikke saa stærkt i
Forhold til det ønskede Signal.
Hvorledes er nu Sammenhængen mellem disse
Kurver og Eet-Signal Kurven? Denne viser jo den
rene Kredsselektivitet, altsaa Dæmpningen B1 for en
vis Forstemning fra Resonans. Er Forholdet mellem
forstyrrende og ønsket Signal i Antennen Sf/Sø =
B2, vil det, saafremt der ikke optræder Krydsmodula
tion eller anden Ulinearitet, være forbedret til B2/B1
= 1/Z foran Detektoren. Hvis denne er en ideel lineær
Ensretter (f. Eks. en rigtigt dimensioneret Diodeens
retter), vil den have den behagelige Egenskab, at den
til en vis Grad undertrykker det forstyrrende Signals
Modulation, saa at Forholdet mellem de lavfrekvente
Signalspændinger (ved ens Modulation af F og Ø) ikke
bliver 1/Z, men 1/(2Z2) = 1/X. Man har altsaa:

UØNSKET SIGNAL

Fig. 11. To-Signal Selektivitet ved 1000 kHz, x = 30 db.
a) Ønsket Signal = 50 μV.
b)
— — =5 mV.
c)
— — = 0,1 V.

Resultaterne kan af bildes som vist paa Fig 11, idet
man afsætter Sf som Funktion af Forstemningen. Der
er optaget Kurver for tre Værdier af Sø, hver mar
keret ved et Kors. Forholdet x er her 30 db. Der er
ikke maalt ved Forstemninger mindre end 10 kHz, da
14

Ved den foreliggende Maaling havde vi x = 30 db,
altsaa b1 = b2 + 12 db. Afsætter vi derfor b2
(= Sf/Sø) + 12 db, vil Kurverne i Tilfælde af lineær
Forstærkning og Ensretning falde sammen med Eet
Signal Kurven; Krydsmodulation m. m. vil vise sig
ved Afvigelser. Dette ses paa Fig. 12, der viser den
samme Maaling som Fig. 11; Eet-Signal Kurven ved
samme Frekvens er vist punkteret. Kurve a’s højre
Del viser, at den nævnte Undertrykkelse af det for
styrrende Signal aftager for Forstemninger større end
ca. 20 kHz. Kurve b og c viser Krydsmodulationen
ved stærkere Signaler. Det er vel værd at lægge
Mærke til disse Afvigelser fra Eet-Signal Kurven.
Den flade Kurve viser, at en lokal Sender kan slaa
igennem over et stort Frekvensomraade, og den un
dersøgte Modtager maa endda betegnes som temmelig
god; for en Modtager med daarlige Krydsmodulationsegenskaber kan Kurve b ligge betydeligt lavere.
To-Signal Maalingerne kræver som sagt to Maale
sendere og er derfor ikke ret velegnede for Amatører;
men de er dog medtaget her for at vise, at man ikke
skal stole alt for meget paa Eet-Signal Selektivitetskurverne. Disse er dog gode nok, saa længe de mod
tagne Signaler er tilstrækkelig svage.

Spejlselektivitet.

Udgangs

For Kortbølgesuperes Vedkommende afhænger Sidebaandsselektiviteten som nævnt hovedsageligt af
Mellemfrekvenskredsene. Forkredsenes Opgave er at
fjerne Spejlet, der som bekendt ligger 2 X Mellem
frekvensen fra Signalet, som Regel højere i Frekvens.
Spejlselektiviteten maales paa følgende Maade: Maalesenderen (moduleret 30 °/o med 400 Hz) indstilles
til Maalefrekvensen, og Modtageren indstilles til
samme Frekvens. Lydstyrkekontrollen staar paa fuld
Styrke, og Maalesenderens Signalstyrke Si indstilles,
til Udgangseffekten er 50 mW. Si er altsaa Modtage
rens 50 mW-Følsomhed. Derpaa indstilles Maalesenderen til Spejlfrekvensen, og dens Styrke S2 indstil
les til Udgangseffekten atter er 50 mW. Forholdet
S2/S1 kaldes Spejlforholdet og er større, jo større
Spejlselektiviteten er. I nedenstaaende Tabel er vist
to typiske Eksempler:
Baand:

Spejlforhold

i db:

MHz:

I:

II:

0,22
67
95
LB
MB
58
85
1,0
40
49m
18
6,1
7,2
41m
16
49
42
12
31m
9,6
34
12,0
25m
9
15,2
28
19m
5
I: Super med 1 Forkreds, Mellemfrekvens = 447 kHz.
II: Super med 2 Forkredse,
„
„„„

Maalingen af Spejlselektivitet giver en Kontrol af
en Kortbølgemodtagers Forkredse, som man ikke ret
godt kan faa ved Maaling af Sidebaandsselektiviteten.

Signalstyrke db under 1 V

Fig. 13. AVC-Karakteristikker.
Ved hver Kurve er angivet
AVC-Konstanten.

Maalesenderen indstilles til 1 Volt, moduleret 30 °/o
med 400 Hz. Modtageren indstilles til Signalet, og
Lydstyrkekontrollen reguleres, til Udgangseffekten er
ca. det halve af den maksimale Udgangseffekt. Nu
formindskes Maalesenderens Signalstyrke i passende
Spring, og for hver Værdi aflæses Udgangseffekten;
Resultatet af bildes i Kurveform som vist paa Fig. 13.
Den øverste Kurve er for en 7½ Rørs Super, den
næste for en 5½ Rørs og den nederste for en 4½ Rørs
Super.
Knækket paa de to nederste Kurver viser, hvor
Automatikken sætter ind. Jo fladere den øverste Del
forløber, jo bedre virker Automatikken. Dette kan
udtrykkes ved AV C-Konstanten, der efter de ameri
kanske Normer aflæses af Kurven som det Antal db,
Signalet skal formindskes fra 0,1 Volt, for at Ud
gangseffekten skal synke 10 db. Paa Fig. 13 er AVCKonstanten angivet ved Kurverne.
(Fortsættes).

Tips .

Fig. 12. Sammenligning af Eet-Signal og To-Signal
Selektivitetskurver.
Modtagerens AVC-Kar akter istik.

Virkemaaden af Modtagerens automatiske Volumen
kontrol fremgaar allerede af de øverste Kurver paa
Fig. 8 og 9. Men man kan ogsaa optage en særlig
AVC-Karakteristik paa følgende Maade:

effekt

db under 2W

..

Til Afstemningskredse paa 6 MHz og derunder anvender
man nu som Regel Litzetraad viklet paa en Høj frekvens jern
kærne, f. Eks. Siemens Haspelkærne. Man bruger som Regel
20 X 0,05 Litze. Ved den københavnske Afdelings tekniske
Samtale fornylig blev det omtalt, at man med bedre Litze,
f. Eks. 160-traadet kunde opnaa en ganske betydelig større
Godhed Q end med den almindeligt anvendte. Nu kan man
desværre ikke for Tiden faa den omtalte 160-traadede Litze,
men inspireret af Idéen vilde jeg gøre et Forsøg. Jeg skulde
bruge en Mellemfrekvenstransformator til 1600 kHz, og vilde
hertil anvende Haspelkærner for at gøre det saa godt som
muligt. Jeg viklede to Spoler, den ene med den almindelige
20-traadede Litze. Med en Parallelkapacitet paa 100 pF skulde
der 49 Vindinger paa. Den anden Spole viklede jeg med 2
Traade samtidigt, ogsaa 20-traadet Litze, men altsaa nu fak
tisk med 40-traadet Litze. Der kom herpaa 50 Vindinger. Det
viste sig, at Spolerne havde samme Selvinduktion, ca. 0,1 mH.
Jeg sammenlignede nu Spolernes Godhed paa et Radiometer
Q-Meter, og satte jeg Spolen med den 40-traadede Litze til Q
= 100 %, viste Spolen med den 20-traadede Litze kun en Q
paa 76%. Ved at anvende denne Fremgangsmaade kan man
altsaa med forholdsvis simple Midler faa en ganske betydelig
Forbedring. Da de to Traade selvfølgelig fylder betydeligt
mere end den ene, vil der jo være en Grænse for, hvor stor
en Spole man kan lave paa en given Form. Men jeg vil tro,
at man ved Fremstillingen af MF-Transformatorer til 1600
kHz vil staa sig ved at prøve dette.
7 EU
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Sveriges Kortbølgeklub
En ny Kortbølgesammenslutning i Sverige

QSL-Kort fra Ecuador. Í944

Den stigende
Interesse for
Aflytning af
Kortbølger har i
Sverige givet sig
Udslag i
Oprettelsen af en
Forening for
Kortbølgelyttere
QSL-Kort fra
Guatemala. 1944

Kort efter Nytaar 1944 samledes en Del kortbølgeinteresserede Lyttere i Stockholm og dannede „Sve
riges Radioklub“.
Klubbens Formaal er at vejlede sine Medlemmer
i Kortbølgelytning. I det Aar, der nu er gaaet, er
oprettet Afdelinger over hele Sverige, og Tilgangen
af Medlemmer har været enorm. Foreningen har ud
sendt sit eget Tidsskrift „DX-Radio“, der udkommer
en Gang maanedlig.
Det er interessant at se, hvad man i Sverige har
faaet ud af Kortbølgelytning. DX-Radio er spækket
med gode Lytterapporter over mærkelige og fjerne
Stationer Verden over. Der bygges interessante Ar
tikler over Rapporterne, og man fornemmer gennem
Tidsskriftet, at der er den rette Kortbølgeaand i Ar
bejdet.
DX-Radio er paa 22 Sider, der fortrinsvis er skre
vet af Medlemmerne. Lytterapporterne er meget ud
førlige, og man benytter de internationale Betegnel
ser til Bestemmelsen, som QSA, QRK o. s. v.
En Del af Rapporterne er illustreret med Stationer
nes QSL-Kort, og det er med Vemod, man ser disse
bekendte Kvitteringer dateret 1944!
Man kan ligeledes faa et teknisk Ildebefindende ved
at læse Annoncerne i Tidskriftet. Philips annoncerer

paa en hel Side med det nye udmærkede Rør EF 22,
der tilsyneladende nu kan faas urationeret i Sverige.
En mindre Annonce kundgør, at hos „National Radio“
i Stockholm kan erholdes en virkelig DX-Modtager,
5 Rørs Super med Trykknapper, 8“ PM Højttaler, og
alle nyeste Finesser for Kr. 295,—.
Der er ligeledes kommet en speciel Kortbølgemod
tager paa Markedet i Sverige, den er forsynet med
den danske MP-Skala og med 8 Rør af E Typen, og
Omraaderne gaar fra 10,3 Meter til 187,5 Meter med
en Følsomhed paa bedre end 2 Mikrovolt paa de
højeste og mindre end 1 Mikrovolt paa de laveste
Frekvenser.
Men for at vende tilbage til det mere kortbølge
væsentlige, hvordan staar det saa til hos os, lytte
mæssigt set? Daarligt! EDR runder snart de 1090
Medlemmer, og det, man i Foreningen hører mindst
til, er de saakaldte DR*)-Amatører. Man skulde mene,
der i disse Aar, hvor Senderen ligger stille, kunde
gøres noget særligt ud af Kortbølgelytningen, og det
har man da ogsaa indset i Sverige, hvor man nu har
skilt sig ud fra de egentlige Sendeamatører og dannet
den nye Forening. Men vi har alle Muligheder for
i EDR ogsaa at faa en Afdeling, der i vort Tidsskrift
*) DR = Danish recievers.
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„OZ“ hver Maaned kunde faa en eller to Sider — alt
efter Behov.
Vi har ganske vist en DR-Leder, og for en Ordens
Skyld nævner jeg lige, hvem det er, da der sikkert er
mange, der ikke aner noget om denne Gren af For
eningen. DR-Leder er Knud Lægring i Aarhus, men
desværre er det ikke meget, vi har hørt fra Lægring
den sidste Tid.
Det maa formodes, at andet Arbejde tager Læg
rings Tid, og det var derfor ønskeligt, om der var en
anden Lytteamatør, der vilde paatage og virkelig gøre
et Arbejde ud af det.
Men det kræver, at Medlemmerne selv maa være
med; vel skal vi have en DR-Leder, men hans Op
gave bestaar hovedsagelig i at samle det indkomne
Stof og gennemse det. Og selvfølgelig give Retnings
linier og udstede DR-Certifikat.
Der er ingen Tvivl om, at naar man i Sverige kan
danne en hel Forening og udsende et Tidsskrift hver
Maaned, skal vi herhjemme ogsaa kunne danne en
Afdeling af EDR, der helliger sig Kortbølgelytningen,
for er vi ikke nu ALLE Kortbølgelyttere?
Men det kræver som sagt, at Medlemmerne selv er
med og vil gøre et Arbejde og udføre dette syste
matisk.
Det, der har Interesse, er at faa oplyst Tidspunk
terne for Aflytningen, Stationernes Kaldesignal og en
kort Beskrivelse af Stationens tekniske Data, Styrke
etc. For Tiden er der ikke mange Amatørstationer at
lytte paa, men det, der har Interesse, er Udbredelses
forholdene for de korte Bølger paa de forskellige
Aarstider og Tidspunkter.
Man kan derfor lige saa godt lytte og rapportere
kommercielle Radiofonistationer. Desværre er vi for

Det smukke Omslag er i rød og sort Farve

Den nye
svenske
8-Rørs
Kortbølge
modtager.

Tiden afskaaret fra at modtage eller sende QSL til
de paagældende, men vi har „OZ“ og kan meddele
hinanden vore Resultater.
Skal vi ikke se, om der blandt Medlemmerne ikke
skulde findes en Mand, der har Tid og Lyst til at
organisere denne DR-Afdeling i EDR.
Skriv til Bestyrelsen, Box 79, København, og vi
skal med Glæde yde al den Hjælp, vi formaar, og lad
os saa vise, at naar Senderen nu snart igen skal igang,
staar EDR med en stor DR-Afdeling, der kan sup
plere Senderamatøren baade herhjemme og ude i
Verden med gode Rapporter samt give Oplysninger
om Udbredelsesforholdene m. m.
OZ3U,
Kai Nielsen.

... i en strømfattig Tid
Af Victor Larsen, OZ5V

Med de nuværende Elektricitetsrestriktioner maa
man se sig om efter enhver Mulighed for Nedsættelse
af Strømforbruget. Radioen holder vel ingen af at
undvære, men hvis den bruger mere Strøm end nød
vendigt, saa maa det spares.
For Lyttere, der bor paa Vekselstrøm, er der jo en
Udvej i Spareblokken, om hvis Brug der har været
skrevet baade for og imod i „OZ“. Nedenstaaende gæl
der for Universalapparater paa baade Jævn- og Vek
selstrøm.
I nogle Apparater sidder Skalapæren — eller Skala
pærerne — direkte over Lysnettet. Disse kan da tages
ud, uden at Radioens Virkning lider derved, og Ind
stillingen paa Stationerne kan man godt foretage, selv
om Skalaen ikke er belyst.
I andre, især lidt ældre Typer, kan en anden Frem
gangsmaade anvendes. Princippet blev i sin Tid lan
ceret under Mottoet: „Radioen giver gratis Lys i
Stuen.“ Gratis er det selvfølgelig ikke, men i Appa
rater med 200 mA’s Rør (eller mere) afsættes en Del
af Strømmen i en Modstand. Denne Strøm kan man
lige saa godt bruge til Lys, hvis man kan finde en pas
sende Pære. Det vil i de fleste Tilfælde være een for
110 Volt, 22 Watt. Hvis en saadan ikke kan faas, kan
der bruges en med lidt mindre Forbrug, men den maa
da shuntes med en Modstand, saaledes at Strømstyr
ken holdes paa den for Rørene normale Værdi. Bereg17

Ultrakortbølgernes
Anvendelse
Navigation og Blindlanding.
En anden overordentlig betydningsfuld Anvendelse
af Ultrakortbølgetekniken er det System for Naviga
tion ved Hjælp af Radiofyr, som under Krigen er ud
arbejdet for Bombeeskadrene. Det sensationelle ved
dette System er, at man alene under Vejledning af en
Instrumentaflæsning i Flyvemaskinen kan bestemme
sin geografiske Stilling med meget stor Nøjagtighed.
At denne simplificerede Præcisionsnavigering er af
uhørt Betydning ved de natlige Bombetogter mod spe
cielle Maal siger sig selv, særlig naar man tænker paa,
at Flyvemaskinernes Besætninger kun kan faa en kort
Uddannelse. Men ogsaa det fredelige Europa vil sik
kert faa et Net af saadanne Ultrakortbølgefyr, som
sammen
med
et
forbedret
Blindlandingssystem
samt Ekkoradio for Indicering af Højde og eventuel
Kollisionsrisiko vil komme til at bidrage effektivt til
Forbedring af Sikkerheden paa de mange planlagte
Flyveruter. Det ny System maa ikke forveksles med
de kendte Radiokompasser, som f. Eks. ved Hjælp af
en roterende Rammeantenne angiver Retningen til
den Radiostation, paa hvilken Modtageren er ind
stillet.
Kommunikation.
Til ren Kommunikation er Meterbølgerne allerede
i stor Udstrækning taget i Anvendelse. I flere Til
fælde — f. Eks. til militære Signalforbindelser over
mindre Afstande — er den begrænsede Rækkevidde
nærmest en Fordel. Ved yderligere at anvende ret
ningsbestemt Signalering kan man begrænse Mulig
hederne for uønsket Aflytning. Den opnaaelige Ræk
kevidde er imidlertid ret betydelig. Paa Grund af det
store Frekvensspektrum kan den yderligere forøges

ning af en saadan Modstand kan hurtigt foretages af
de fleste af „OZ“s Læsere.
„Operationen“ foretages ved at afbryde Ledningen
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Oversat fra det svenske
TEKNISK TIDSSKRIFT

Af Civilingeniør Ove Norell

Fig. 4. Udgangstrinet i en 10 kW Sender for FM-Radiofoni
med to luftkølede Rør af Typen RCA 889 R.

ved, at man anvender Frekvensmodulation, som giver
et bedre Signal/Støjforhold end Amplitudemodulation
og derved ogsaa bedre Rækkevidde. Civile Behov, for
hvilke de ultrakorte Bølger egner sig udmærket, er
Politiradio, Togradio, Flyveradio, Radio for Brand
alarmering, Radio for Forbindelse med Skibe i Kyst
trafik, til Ordregivning paa større Banegaarde m. m.
Særlig ved Flyveradio opnaar man paa Grund af de
gode Antennehøjder anseelig Rækkevidde (flere hun
drede km), hvorfor man maaske efter Krigen kan
overflytte en Del af Mellembølgetrafikken til Ultrakortbølgebaandet.
Ultrakortbølger som Led i Telefonforbindelser.
Allerede i Begyndelsen af Trediverne begyndte man
at anvende Meterbølger i Stedet for Telefonkabler
over Sunde. I Begyndelsen anvendte man forskellige
Sendere til hver sin Kanal, men i den senere Tid er

til Forlagsmodstanden som vist ved X paa Skitsen
og føre den til en Stikdaase. Stikdaasens andet Bøs
forbindes til den anden Ende af Forlagsmodstanden.
Dette gælder dog kun, hvis Spændingsfaldet over
Rør + Skalapære er 110 Volt. Er det mindre, maa der
tages Aftrapning paa Modstanden, saa Spændingsfal
det over Rør + Skalapære + Modstand bliver 110
Volt. Kan der ikke opnaas 110 Volt til „Sparelampen“
paa anden Maade, kan Skalapæren eventuelt ofres.
110 Volts Pæren kan anbringes i en almindelig Læse
lampe, hvis Stikprop anbringes i Stikdaasen; der kan
i Forbindelse med Stikdaasen anbringes en Omskifter,
f. Eks. en Korrespondanceafbryder, saaledes at man
kan slukke Lyset og bruge Modstanden, naar der lyttes om Dagen.
Det er en Selvfølge, at der kun maa anvendes den
Pære, der er tilpasset til Radioen, i Forbindelse med
denne. Anvendelse af en større Pære vil medføre Øde
læggelse af Rørene.
OZ5V.

man ogsaa begyndt at anvende Flerkanalssystemer
med en fælles Korbølgesender for samtlige Kanaler.
Eksempelvis kan nævnes den i 1937 aabnede Nikanalforbindelse mellem Irland (Ballygomartin) og Skot
land (Enoch Hill). Afstanden mellem Stationerne er
ca. 56 km med optisk Sigt. I den ene Retning anven
des 76 MHz (λ = 3,95 m) og i den anden 83 MHz
(λ = 3,62 m). Der anvendtes forskelligt Polarisationsplan for de forskellige Retninger. Ved Hjælp af effek
tive Retningsantenner klarer man sig med en Ultra
højfrekvens paa 75 W. Amplitudemodulationen sker
etapevis paa samme Maade som ved Bærefrekvens
systemer for Telefonkabler. Det ved den første Modu
lation opnaaede 9-Kanalbaand 152—283 KHz bringes
til at modulere Ultrakortbølgesenderen, som saaledes
faar en Bredde paa 0,6 MHz. Signal/Støjforholdet er
ca. 45 dB, og Overhøringen opgives at være umærke
lig for Øret. Paa Lavfrekvenssiden er de forskellige
Kanaler traadtilsluttede til den nærmeste Telefoncen
tral, hvor de betjenes som almindelige Telefonkabelforbindelser.
Saadanne Flerkanalanlæg findes i Brug paa andre
Steder, f. Eks. i Tyskland og i Finland, men nærmere
Detailler kendes ikke.
Radiofoni.
Ogsaa i Radiofoni er de ultrakorte Bølger gennem
Frekvensmodulation kommet til Anvendelse. Her har
Amerika været Foregangslandet (Fig. 4). Under Kri
gen er Udviklingen sikkert gaaet noget i Staa, men
der findes allerede ca. 40 Stationer i Drift med Effek
ter paa op til 50 kW. En Gallup-Undersøgelse, som
foretoges i 14 Byer, har vist, at Publikum sætter Pris
paa den forbedrede Kvalitet og det nedsatte Støj
niveau. Myndighederne har ogsaa anvendt frekvensmoduleret Radiofoni til Skoleradio, og man har ude
lukkende til dette Formaal reserveret et særligt Frekvensbaand, 42,1—42,9 MHz. De øvrige Stationer
disponerer over Omraadet 43,1—49,9 MHz. Frekvenssvinget er standardiseret til 75 kHz, og Stationerne
placeres 200 kHz fra hinanden. De ovennævnte Baand
omfatter saaledes henholdsvis 5 og 35 Kanaler. Dette
synes at være ganske rigeligt, naar der tages Hensyn
til, at den samme Kanal kan benyttes af flere Statio
ner i forskellige Distrikter, men det har vist sig, at
Efterspørgselen efter Kanaler i tætbefolkede Distrik
ter har været større end Tilgangen. I Europa har den
ne Form for Radiofoni ikke været prøvet i stor Ud
strækning, men det kan nævnes, at en Station paa 0,5
kW (F = 50,2 MHz) findes i København, og at Svenska
Telegrafverket i indeværende Aar haaber at kunne
begynde Forsøgsudsendelser med en 1 kW Sender i
Stockholm.
Fjernsyn.
En Fjernsynssender kræver en Kanalbredde paa ca.
6 MHz, hvilket medfører, at kun Ultrakortbølger kan
komme paa Tale. Der foretages nu regelmæssige
Fjernsynsudsendelser fra et Par Stationer i Amerika
og Europa. Teknisk set er man kommet særdeles langt
— der findes transportable Fjernsynskameraer til Op
tagelse af Udendørsbilleder, der findes Storbilledmod

tagere, og der findes endog Farvefjernsyn — men des
værre maa man formode, at de betydelige Omkostnin
ger endnu i nogen Tid vil hindre, at Fjernsynet for
Alvor slaar igennem.
Specielle Anvendelsesformer.
De ultrakorte Bølger har allerede faaet en hel Del
særlige Anvendelser, der ligger langt udenfor de for
Radiobølger traditionelle. Der er saaledes f. Eks. ud
viklet en Ultrakortbølgeterapi, som, fordi den bygger
paa Varmeudvikling som Følge af de dielektriske Tab,
kan give en jævnere og mere dybtgaaende Opvarm
ning end Langbølgediatermien, som skyldes ohmske
Tab. Virkningerne er sikkert ikke rene Sekundærfænomener paa Grund af Opvarmningen, men denne
er dog i Almindelighed det væsentligste. Som Regel
anvendes Kondensatorfeltmetoden, ved hvilken den
Legemsdel, som skal behandles, anbringes som Dielektrikum mellem Elektroderne i en Kondensator,
som indgaar i en Ultrakortbølgesenders Indgangs
kreds.
Man konstaterede tidligt, at Smaadyr som Rotter,
Fluer etc. næsten øjeblikkelig døde, hvis de blev ind
ført i et meget kraftigt Ultrakortbølgefelt. Dette For
hold kan f. Eks. udnyttes til at befri Korn for Skade
dyr. Hvis det angrebne bringes til langsomt at passere
gennem et kraftigt Kondensatorfelt, vil alle Insekter,
Æg og Larver hurtigt blive dræbt, uden at Kornet paa
nogen Maade tager Skade. Ogsaa Bakterier kan dræ
bes ved Ultrakortbølger, og forskellige Arter siges at
kræve forskellige Bølgelængder. Naar disse Forhold
er blevet nærmere udredet, er det sandsynligt, at
Ultrakortbølgeterapien kan blive et Middel til at
hjælpe den menneskelige Organisme til at befri sig
for Bakteriesamlinger, der maaske ellers vilde have
krævet operativt Indgreb. Kondensatorfeltets Styrke
er af stor Betydning for Resultatet. Et svagt Felt kan
saaledes i Stedet for at dræbe Bakterierne fremme
deres Udvikling og Formering. Man har f. Eks. ved
en passende dimensioneret Ultrakortbølgebehandling
faaet Silkeorme til at begynde at spinde tidligere end
normalt.
Et Elektrokardiogram faas som bekendt ved Regi
strering af bioelektriske Strømme, som skyldes Hjer
temuskulaturens Kontraktion. Ved Hjælp af dette
kan man konstatere patologiske Forandringer. Et be
dre Begreb om Hjertets virkelige Funktionsevne faar
man ved Hjælp af Dielektrografen. Denne bestaar af
en svag Ultrabølgesender, som føder en noget for
stemt Svingningskreds. Kredsens Kondensator be
staar af to Plader, som anbringes paa Patientens Ryg
og Bryst, saa at Hjertet ligger mellem Pladerne.
Naar Hjertets Blodindhold variere, vil ogsaa Konden
satorens Kapacitet variere. De resulterende Variatio
ner i den ultrahøj frekvente Spænding over den for
stemte Kreds registreres, og det derved opnaaede
Diagram giver et godt Billede af Hjertefunktionen.
Ved Fremstilling af krumme Finérlasker sammen
føjes disse med termoplastisk Kunstharpiks forbe
handlede Plader over Sammenføjningen med Klem
mer. Under Tryk tilføres der derefter Varme, som
faar Limen til at klæbe. Klemmerne kan derefter ta
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Fig. 5. Ultrakortbølgeaggregat (200 MHz) til Punktlimning af Stivere f. Eks. Bæreplaner for Flyvemaskiner.

ges bort. Bl. a. for Flyvemaskinefabrikationen er
denne Fremstillingsmaade af stor Betydning. For at
spare den temmelig lange Tid, det tager at borttage
Klemmerne efter Limningen og for at undgaa de
Huller, som Klemmerne fremkalder, har man i Ame
rika udeksperimenteret et Apparat til Punktlimning
af Lasker ved Hjælp af Ultrakortbølgevarmning.
Limningen af hvert Punkt tager en Tid paa ca. 1 Se
kund. I Løbet af denne Tid opvarmes Limen kun til
den termoplastiske Tilstand, hvorfor mindre Juste
ringer før og under den endelige Opvarmning i Auto
klaven er mulige. Metoden har formindsket Fabrikationstiden for enkelte Detailler med henved 50 °/o.
Apparatet som er vist i Fig. 5, bestaar af en lille Ultrakortbølgesender paa 200 HMz, som over et bøje
ligt Koaksialkabel føder en Kvartbølgeresonator. Resonatoren er forsynet med Haandtag og har, som Bil
ledet viser, et pistollignende Udseende. Spændingsbugen ligger ved „Pistolen“s Munding. Sættes denne
an mod to tynde Lasker, faas paa Grund af Tabene
en lokal Opvarmning, hvorved disse sammenføjes.
Hvis Berøringstiden forlænges noget, klæber Limen
for godt, og der faas en stærk Punktlimning. Metoden
kan sammenlignes med Punktsvejsning af Metal.
Frekvensfordeling
Frekvenspladsen
indenfor
Ultrakortbølgeomraadet
er ganske vist stor, men for at undgaa Ulemperne
ved fremtidige Flytninger maa Frekvenserne fordeles
efter en paa langt Sigt lagt Plan. I Amerika fastlagdes
i 1940 en detailleret Frekvensfordeling op til 400
MHz. Efter at Ultrakortbølger i meget stor Udstræk
ning er kommet til Anvendelse i transportable Statio
ner (om Bord paa Skibe og Flyvemaskiner for ren
Forbindelsestjeneste, men ogsaa til Navigation, Tra
fiksignalering, Blindlanding m. m.) er imidlertid trods
den
begrænsede
Rækkevidde
ogsaa
internationale
Overenskomster nødvendige. I den engelske Fagpresse
har man i den sidste Tid talt om „Anarki indenfor
Ultrakortbølgeomraadet“ og fremholdt Ønskeligheden
af snarest — helst uden at afvente Krigens Afslut
ning — at faa en international Konference i Stand
til at komplettere Kairokonferencens Frekvensfordelingsplan. Sikkert er det, at jo længere man venter
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hermed, jo vanskeligere vil det blive at enes, og jo
større vil Omkostningerne for de Omlægninger blive
som maa finde Sted.
(FARAD)

Overfladebehandling af Zink
Zink er et Materiale, som er næsten eneraadende
blandt Amatører til Fremstilling af Chassis’er paa
Grund af sine mange Fordele. Det er et Materiale,
der er let at bukke, blot det er haandvarmt, og det er
let at bore og skære Gevind i. Det har dog ogsaa sine
Mangler. Er det end nok saa fint og blankt, naar det
er nyt, bliver det dog med Tiden grimt og ujævnt.
Det er heller ikke uden videre til at male og lakere
uden særlig Forbehandling vil Malingen før eller se
nere springe af i store Flager.
Der findes dog ogsaa andre Metoder at behandle
Zink paa; som Amatøren med Fordel kan anvende
Den saakaldte Oxydering, en kemisk Omdannelse a:
Metallets Overflade, er let at udføre paa Zink.
Der findes et Utal af Opskrifter og Fremgangsmaa
der, her skal kun beskrives et Par Stykker, som jeg
har brugt og tør anbefale.
En sort, blank og holdbar Farvning af Zink opnaas
ved at overbørste Metallet med kold Opløsning af 60
Gram Kobbervitriol (Blaasten) og 30 Gram klorsur
Kali i ½ Liter Vand.
En anden lidt mere omstændelig Metode giver en
flot bronzelignende Farve. Jeg har med Held anvendt
den til Zinkchassis og skal forsøge at beskrive den
Genstanden overstryges med en Opløsning af 25 Gram
Kobbervitriol og 25 Gram Jernvitriol i ½ Liter Vand
Naar Genstanden er tør, børstes den med en blød
Børste og Polerrødt (Ferrooxyd) og gnides derefter af
med en Opløsning af 1 Del Kobberacetat i 4 Dele Ed
dike. En forsigtig Behandling til sidst med en blød
Klud og Pudsepomade pynter svært op, og Udseendet
er nu som gammel Bronze. En absolut Betingelse for
et godt Resultat er, at Metallet først er pudset ren:
med fint Smergellærred, og derefter er omhyggeligt
affedtet. Dette gøres bedst med Trichlorætylen elle:
lignende skrappe Midler.
OZ3E.

Moderne Kortbølgemodtagere
Teknisk Samtale i EDRs københavnske Afdeling: den 27. November 1944

Ved OZ-DR449, Peter Hansen
(fortsat fra December OZ)

6. AVC.
Indlederen nævnte, at man af Hensyn til SignalStøjforholdet nødigt regulerer HF-Rørets Forstærk
ning ned ved svage og middelstærke Signaler, men at
det paa den anden Side var absolut nødvendigt at re
gulere ned ved Modtagning af kraftige Signaler. Der
blev foreslaaet at forsyne Modtageren med to Af
brydere — een, der sætter Automatikken helt ud af
Funktion, og een, der kun fjerner Automatikspæn
dingen fra HF-Røret, saaledes at man ved svage Sig
naler kunde arbejde med fuld Forstærkning paa dette.
DR 449 foreslog i Stedet at benytte forsinket AVC paa
HF-Røret og uforsinket AVC paa Modtagerens øvrige
Rør, men den første Løsning er jo lettere, maaske til
strækkelig ved Amatørmodtagere. OZ9R fortalte om
en Batterimodtager med DK 21 (intet HF-Trin), der
ikke kunde arbejde forvrængningsfrit paa Herstedvester,
før
Blandingsrørets
AVC-Karakteristik
var
blevet forbedret ved Indførelse af glidende Skærm
gi tterspænding.

Blandingstrinet.
1. Valg af Rør.
OZ7T begyndte med en Omtale af de forskellige
Blandingsmetoder, især med Henblik paa Signal-Støj
forholdet. Efter nogen Diskussion kom man til det Re
sultat, at additiv Blanding (Signal- og Oscillatorfre
kvens til samme Gitter) var vanskelig at arbejde med,
ligesom der var stor Fare for Udstraaling af Oscilla
torfrekvensen. Metoden kunde derfor ikke anbefales,
skønt den ved rigtig Indstilling burde give bedre Signal-Støjforhold end den normalt anvendte multiplikative Blanding. OZ9R omtalte sine Resultater med
Skærmgittermodulation
(Signalfrekvens
til
Styregit
ter og Oscillatorfrekvens til Skærmgitter i en normal
HF-Pentode), som paastaas at give bedre Signal-Støj
forhold end den normale Blandingsmetode med en
Triode-Heptode eller en Oktode. DR 449 gjorde op
mærksom paa, at Spørgsmaalet om Blandingsrørets
Egenstøj kun eksisterer for Modtagere uden HF-Trin.
Hvis en Modtager er forsynet med HF-Rør, og dette
virker
blot
nogenlunde
tilfredsstillende,
afhænger
Modtagerens Signal-Støjforhold udelukkende af HFRøret og Indgangskredsen, og det er altid væsentlig
bedre end for Modtagere uden HF-Forstærkning.
2. Metoder til Sikring af konstant Oscillatorspæn
ding blev ikke berørt.
3. Dobbelt Frekvenstransponering.
Saa meget des større var Interessen om dette Punkt,
da mange af Deltagerne havde en Modtager efter
dette Princip under Bygning. Desværre var OZ7SN,
der har beskrevet en Dobbeltsuper i OZ, ikke til Stede,
men OZ5AB havde meget daarlige Erfaringer, idet
hans Modtager var fuld af Fløjt. Det samme havde
OZ5FY oplevet, men han havde efterhaanden faaet

udryddet de fleste ved gennemført Afskærmning.
OZ9R sammenfattede Problemet saaledes: Af Hensyn
til god Spejlselektivitet ogsaa paa de højeste Fre
kvenser er det nødvendigt at arbejde med høj Mellem
frekvens, medens Hensynet til en tilstrækkelig smal
Selektivitetskurve taler for en lav Mellemfrekvens, og
selv
om
Dobbelttransponeringsprincippet
rummer
Vanskeligheder, er det dog en tiltalende Udvej. OZ7T
omtalte et morsomt Forslag af den kendte Radio
tekniker Rolf Wigand, som tænker sig første Mellem
frekvens højere end den højeste Signalfrekvens, f.
Eks. 35 MHz, hvorved han dels slipper uden om Pro
blemet Spejlselektivitet, dels kan fordele Frekvens
spektret med lige mange kHz pr. Omraade. Man tviv
lede imidlertid paa, at Idéen vilde være praktisk gen
nemførlig, bl. a. skal de benyttede Oscillatorer have
en Frekvensstabilitet saa stor, at det næppe kan opnaas, med mindre man putter hele Modtageren i en
Termostat! OZ2FX nævnte et andet Forslag til en
Dobbeltsuper, hvorefter Indgangskreds og første Os
cillator var fast afstemt til Amatørbaandene, og
Baandspredning opnaaedes ved at variere 1. og 2. Os
cillator.
Mellemfrekvensforstærker.
1. Valg af Mellemfrekvens.
OZ7T gentog sin tidligere fremsatte Udtalelse, at to
Trin Mellemfrekvensforstærkning var rigeligt ved 447
kHz selv ved Anvendelse af Krystalfilter. Ved 1600
kHz Mellemfrekvens var eet Trin derimod afgjort for
lidt. Fordelen ved Anvendelsen af 1600 kHz var ude
lukkende den bedre Spejlselektivitet, medens man ved
en forholdvis lav Mellemfrekvens (f. Eks. den ofte be
nyttede 447 kHz) kunde opnaa større Forstærkning
pr. Trin og bedre Selektivitet overfor Nabofrekvenser.
Selv ved Anvendelse af et Trin HF-Forstærkning bli
ver Spejlselektiviteten imidlertid ikke fuldt tilfreds
stillende ved Frekvenser over ca. 10 MHz.
OZ8O bemærkede, at man burde kunne kombinere For
delene ved lav og høj Mellemfrekvens ved Dobbelt
transponering, især hvis man valgte en særlig lav 2.
Mellemfrekvens, f. Eks. 110 kHz. Herved skulde det
efter hans Mening ogsaa blive lettere at undgaa Dob
belttransponeringens største Ulempe — Fløjt. Til
dette Forslag blev bemærket, at MF-Transformatorer
og Krystalfiltre til 110 kHz var sjældne og derfor
dyre.
Der kan i denne Sammenhæng gøres opmærksom
paa det ret ukendte Forhold, at Sporingen mellem
Indgangs- og Oscillatorkreds bliver desto daarligere,
jo højere Mellemfrekvensen er i Forhold til Signal
frekvensen, saaledes at det ved 1600 kHz MF kan blive
svært at opnaa en tilstrækkelig jævn Følsomhed i
Omraaderne under ca. 4 MHz, medmindre der benyttes
Baandspredning.
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OZ2FX havde tidligere paa Aftenen fortalt om
nogle særlig gode Afstemningsspoler, han havde haft
Lejlighed til at arbejde med i den senere Tid. De
var viklet med en speciel 160-koret Litze og havde
ved 1600 kHz Godheden Q = 300. DR 449 foreslog
nu at benytte disse Spoler i en 1600 kHz Mellemfre
kvensforstærker, idet man ved at bruge to Rør og
tre Mellemfrekvenstransformatorer med den nævnte
Godhed skulde kunne opnaa praktisk talt samme Se
lektivitet som ved den normale 447 kHz Mellemfre
kvensforstærker med to Transformatorer. Den an
vendte 160-korede Litze kan imidlertid ikke faas i
Handelen for Tiden, saa Forsøget maa vente paa bedre
Tider.
2. Antal Trin ved 447 og 1600 kHz.
Man konstaterede som Resultat af de forudgaaende
Bemærkninger, at to Trin MF er rigeligt ved 447 kHz
og nødvendigt ved 1600 kHz. 1 Trin MF giver nor
malt tilstrækkelig Forstærkning ved 447 kHz, men
Selektiviteten er ikke tilstrækkelig til at klare de i
Almindelighed overfyldte Amatørbaand.
3. Tilbagekobling.
OZ2FX fraraadede Anvendelsen af Tilbagekobling
ud fra den Betragtning, at Tilbagekobling paa et re
guleret Trin automatisk medfører en Formindskelse
af Selektiviteten ved Modtagelse af kraftige Signaler.
Dette er afgjort uønsket ved Amatørmodtagere, hvor
man ofte skal modtage et svagt Signal, der i Frekvens
ligger lige op ad et overvældende kraftigt forstyr
rende Signal. Det forstyrrende Signal vilde i dette
Tilfælde sætte den automatiske Styrkeregulering i
Funktion og derved formindske Selektiviteten, netop
naar man havde mest Brug for den. Iøvrigt var der
Enighed om, at Tilbagekobling i Mellemfrekvensfor
stærkeren var en Nødhjælp, som kun burde benyttes
i mindre Modtagere.
4. Krystalfiltre og særlige Rejektorkoblinger.
Indlederen omtalte et Krystalbaandfilter, som inde
holdt to Krystaller i en Broopstilling, og som tillod en
ret vidtgaaende Regulering af Baandbredden, hvilket
kunde være nyttigt ved Modtagelsen af mindre stabile
Amatørsignaler. OZ2FX nævnte en Kobling til For
øgelse
af
Mellemfrekvensforstærkerens
Selektivitet
ved Hjælp af en frekvensafhængig Modkobling i et
eller flere Mellemfrekvensrørs Katode. Efter dette
Princip indskydes to serieforbundne Parallelresonans
kredse i MF-Rørets Katodeledning. Kredsene afstem
mes 3—5 kHz paa hver sin Side af Mellemfrekvensen.
Paa disse to Frekvenser faar man en kraftig Modkob
ling og dermed en Forøgelse af Selektivitetskurvens
Flankestejlhed. Hertil bemærkede DR 449, at der
maatte stilles meget store Krav til disse Kredses God
hed for blot at opnaa nogen Forbedring af Forholdene
ved Radiofonimodtagere, og at Metoden næppe var
anvendelig ved de smaa Baandbredder, der er nød
vendige i Kortbølgemodtagere.
Indlederen nævnte til Slut de endnu ret ukendte
modstandskompenserede
Filteropstillinger,
af
hvilke
en enkelt har været beskrevet i OZ for nylig, men
ingen af de tilstedeværende havde nogen Erfaring
med disse Filtre.
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5. Andre Spørgsmaal.
Her fremkom intet udover det tidligere omtalte.
Detektor og Beat-Oscillator.
1. Forskellige Detektorformer.
I større Modtagere er Detektoren næsten altid en
Diode, og der var da ogsaa almindelig Enighed om,
at denne Detektortype frembyder saa mange Fordele,
at det vil være betænkeligt at forlade den. Indlederen
omtalte kort den saakaldte infinite impedance detector, der i Princippet er en Kombination af en Diode
ensretter og et katodekoblet Forstærkertrin. Denne
Opstilling kan lige som Diodedetektoren behandle
store Signalspændinger uden Forvrængning og har
den Fordel frem for Dioden, at den ikke dæmper den
foregaaende Kreds. Hertil bemærkede OZ7BO, at
Rørfabrikkerne stærkt fraraader at benytte indirekte
opvarmede Rør paa en saadan Maade, at der opstaar
Signalspændinger mellem Katode og Glødetraad.
OZ8O spurgte, hvorfor man kun benytter den tilbagekoblede Gitterdetektor ved meget smaa Modta
gere. OZ9R besvarede Spørgsmaalet med, at Gitter
detektoren meget let overstyres, ligesom den ikke kan
afgive tilstrækkelig stor Styrespænding til den auto
matiske Volumenkontrol.
Punkterne 2 og 3 om Beat-Oscillatoren gav ikke
Anledning til Bemærkninger — hovedsagelig fordi
Klokken i betænkelig Grad nærmede sig Lukketid.
Lavfrekvensforstærkeren.
Indlederen gjorde opmærksom paa, at Lavfrekvens
forstærkeren i en Amatørmodtager i Reglen ikke by
der paa særlige Vanskeligheder, da der normalt hver
ken stilles Krav om særlig god Kvalitet eller om stor
Forstærkning (I større Modtagere afgiver Diodedetek
toren flere Volts Spænding for ethvert Signal, der
blot ligger over Modtagerens Støjgrænse). Han om
talte, at man ved Telegrafimodtagning kunde opnaa
lignende Fordele som ved Krystalfilter i Mellemfre
kvensen ved Hjælp af en lavfrekvent Tilbagekobling.
Hertil bemærkede OZ8O, at man i hvert Fald ikke i
Lavfrekvensforstærkeren kunde opnaa en Undertryk
kese af det ene Sidebaand, saaledes som det kan gøres
med et Krystalfilter (single-signal Modtagning), men
at han iøvrigt havde udmærkede Erfaringer med en
tilbagekoblet Lavfrekvensforstærker. Til Slut fortalte
OZ7T om et meget skarpt Filter til Brug i Lavfre
kvensforstærkeren, en Opstilling af samme Art som
den saakaldte Hetterofil, der for en Aarrække tilbage
var beskrevet i QST. Filtret havde ganske udmærkede
Egenskaber i Retning af at fjerne Interferensfløjt, og
vi haaber ved Lejlighed at høre mere om det i OZ.
Tiden var nu saa stærkt fremskredet, at de sidste
Spørgsmaal kun lige blev berørt. OZ7T oplyste saa
ledes, at han havde prøvet en Støjbegrænserkobling
med Seriediode, men Resultaterne havde ikke været
særlig opmuntrende.
Hermed var vi kommet gennem den første Halvdel
af den tekniske Samtale, og det blev besluttet at fort
sætte Mandag den 22. Januar med anden Halvdel, om
handlende de mere praktisk betonede Spørgsmaal ved
Planlæggelsen af en Modtager. Referat af denne tek
niske Samtale følger i næste OZ.

Amatørernes
Metalarbejde

Af H. Lykke Jensen

OZ5Y
SPIRALBOR
Spiralbor til Metalarbejde findes i mange forskel
lige Udførelser, her er vist 3. Paa Fig. 1 er vist et Bor
med stor Spiralstigning for Messing. Fig. 2 viser et
normalt Bor med 30° Spiralstigning (samme som de
øvrige Tegninger). Fig. 3 viser et Bor for Aluminium.
Borene findes i forskellige Staalsorter, her skal kun
omtales Bor af Støbestaal, det er billige Bor og ud
mærket anvendelig til vort Brug; de kendes paa, at
de har mange hvide Gnister (omtrent som en Stjerne
kaster), naar de slibes paa en Smergelskive. De fine
„High-Speed“ Bor er beregnet til stor Borehastighed
og til særlig haardt Materiale, de kendes paa, at de
har faa, røde Gnister, naar de slibes.
Borene slibes paa en Smergelskive, der skal være
ordentlig afrettet, det vil sige, Banen skal være flad,
ikke som en Snoreskive, og den skal „løbe“, den
maa altsaa ikke hoppe op og ned, derimod har det
intet at sige, om Banen er i Vinkel med Siderne. Bo
ret skærer med Enden, men man skal være opmærk
som paa, at Skæret paa Siderne ikke er slidt bort;
dette kan ske, hvis man forsøger at bore et Hul op
i meget haardt Materiale.
Skulde dette være Tilfældet, maa man slibe Enden
af Boret, til det daarlige er bortslebet; er det et meget
langt Stykke, kan det betale sig at slibe en Rille
rundt om Boret over det ødelagte, og saa knække En
den af. Vinklen man sliber Boret i, kan være forskellig
til forskellige Formaal, til vort Brug er den normale
Vinkel paa 59° med Borets Centerlinie bedst egnet, det
anbefales at købe en Slibelære, evt. lave en, Fig. 6,
saa er man sikker paa, at begge Skær har samme Vin
kel, tillige er Slibelæren forsynet med en Maaleskala,
saa man ogsaa kan være sikker paa, at Spidsen sidder i
Midten. Det er absolut nødvendigt, at et Bor er slebet
nøjagtigt, hvis der skal bores nøjagtige Huller. Man
maa ogsaa paase, at Bagkanten af Skæret ligger la
vere, 6—10°, Fig. 5. Paa Fig. 9 ser man et Bor fra
Enden, det afmærkede Stykke kaldes Kærneskæret,
det skal gerne ligge som vist paa Figuren, ca. 130°
med selve Skæret, eller om man vil, parallel med
Siderne; det maa heller ikke gerne være for bredt,
da Boret saa er for tungt at bore med. Da de fleste
Bor er tykkere i Kærnen opefter, og Kærneskæ
ret derfor bliver bredere, naar Boret bliver kortere,
kan man med Hjørnet af Smergelskiven slibe et Hak
paa hver Side af Boret, som vist i Fig. 8.
Skal Boret bruges til Messing, bliver det nødven
digt at slibe Skæret af som vist paa Fig. 4; man sli
ber altsaa kun lige den skarpe Kant af, saa Spiral
vinklen altsaa bliver 0 (Skæret bliver parallelt med
Borets Centerlinie), dette gøres for at forhindre Boret
i „at rive i“.

Naar man borer i Jern, bør man smøre sit Bor med
lidt Skæreolie, eller blot med Vand. Borer man i
Aluminium, smøres med Sprit. Derimod smører man
ikke til Zink og Messing. Man kan godt bore i Glas
med almindeligt Spiralbor; i saa Fald sliber man Bo
ret meget spids, ca. 30° (stadig i Forhold til Borets
Centerlinie) og kører ganske langsomt samt smører
rigeligt med Terpentin, bedst er det, om der kan laves
et lille Krater af Kit om Stedet, hvor Hullet skal
bores, og saa fylde dette med Terpentin. Der maa
udvises særlig Forsigtighed, naar Boret gaar igennem.
Endelig vil jeg gerne anbefale, at man altid laver
en Kørneprik, inden man borer; Hullet bliver, hvor
det skal være, og man sparer mange knækkede Bor.
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FRA AFDELINGERNE
Den københavnske Afdeling'
Afdelingens Møder afholdes normalt i Wisbechs Selskabslokaler, Haveselskabets
vej 3, og begynder Kl. 20. Formandens Adresse: Erik Langgaard, OZ8O, Duntzfeltz
Allé 10, HElrup 7133.

Mandag den 8. Januar holdt DR-449 et Foredrag om Be
regning af Nettransformatorer. Man skulde ikke tro, der var
noget at fortælle Radiofolk om i dette, meget hyppigt be
handlede Emne, men heri tog vi Fejl.
Foredraget, der blev holdt i en fornøjelig Form, var myl
drende fuldt af Peter Hansens „ Skomagerformler - og prak
tiske Fiduser. Forhaabentlig faar vi det at se i ,,OZ“.
Den 15. Januar var vor Klubaften, og den 22. fortsatte vi
Sukcessen fra November med anden Afdeling af teknisk
Samtale om Kortbølgemodtagere. Denne Gang var det den
mere praktiske Side af Sagen, der blev behandlet, og den
store Forsamling fulgte interesseret de mange Indlæg.
Mandag den 29. Januar var noget ud over det sædvanlige.
OZ2Q talte om sin anden store Hobby, Modeljernbaner,
nærmere betegnet de elektriske Sikringsanlæg paa Dansk
Model-Jernbane-Klub’s
faste
Modelbane.
Tilhørerne
var
navnlig interesseret i den komplicerede Anvendelse af Re
læer, som jo ogsaa strejfer vort specielle Felt. Som anført
i Programmet faar vi Lov til at se Modelbanen i Drift. Det
glæder vi os til.
OZ3E.
Program for den kommende Maaned:
Mandag den 19. Februar Kl. 19 og Kl. 20: Besøg i dansk
Modeljernbaneklubs
Lokaler
paa
Nørrebro
Personstation,
hvor OZ2Q demonstrerer Sikrings- og Signalanlægget, som
han fortalte os om i sidste Maaned. Vi mødes i Forhallen.
Begrænset
Deltagerantal,
Tilmeldelse
pr.
Telefon
til
For
manden.
Søndag den 25. Februar Kl. 9,30 (Formiddag!) i Lokalerne
paa Haveselskabetsvej. Auktion 'udsat fra den 22. ds.) Dette
bliver antagelig det sidste Møde inden Maj Maaned i disse
Lokaler, idet de er forudbestilt i al den Tid, de holdes aabne.
Endelig
indkaldes
til
ordinær
halvaarlig
Generalforsam
ling i sidste Halvdel af Marts Maaned. Nærmere Oplysnin
ger om Tid og Sted kan først skaffes til næste „OZ“. Forslag
til Vedtægtsændringer skal være Bestyrelsen i Hænde inden
denne Maaneds Udgang.
OZ8O.

HJØRRING
Til Sekretæren er indgaaet Meddelelse om, at Hjørring
Afdeling efter over et Aars Dvaletilstand nu igen er vaagnet op til fornyet Aktivitet. Afdelingen mener at kunne starte
med 13—14 Medlemmer, og desuden meddeles det mig, at
adskillige Mennesker i Byen er ved at indmelde sig i E.D.E,
saa ogsaa de kan faa Adgang til Møderne.
Det er interessant at se, at der stadig er Mennesker i For
eningen, der vil ofre sig for at faa noget i Gang. MondrupChristensen (Formand) og T. P. Gisselbæk (Sekretær) gør
meget for at samle Medlemmernes Interesse. En Fornøjelse
er det at bemærke, at flere Afdelinger i Landet arbejder
ihærdigt for at faa Medlemmerne saa godt udrustet baade
teknisk og kammeratligt, saa der er en fast sammentømret
Stab,
naar
Krigen
er forbi.
Adskillige Afdelinger holder
Foredrag, tekniske Samtaler og andet til at højne Amatør
standarden, og det hele er desuden i høj Grad parret med
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FOR 10 AAR SIDEN
(Februar 1935)
„OZ“ 7. Aargang Nr. 2: Maanedens Leder har som Over
skrift:
„Statsradiofoniens
Døgndrift
i
Fare“.
—
OZ-DR144
slaar i et Indlæg til Lyd for, at „OZ“ opretter en særlig DRRubrik, — OZ4H har pludselig nedlagt sit Hverv som EDR.s
Formand, og OZ2E konstitueredes i Stedet. Den populære 69aarige svenske Amatør SM6UA („Bedstefar“) er blevet valgt
til Formand for S.S.A.
De københavnske Dagblade har igen været paa Jagt efter
en „mystisk Stemme“ i Æteren og givet Amatørerne Skylden.
Det viste sig dog at være A/S Elektromekano. — Statstelegrafen har stillet Kortbølgesenderen OXY i Skamlebæk til
Raadighed for „Populær Radio“, der vil konstatere EkkoSignaler paa korte Bølger. „OZ“ kritiserer, at man ikke
indbød Amatørernes Organisation til at deltage.
Et Medlem klager over, at Statsradiofonien kræver Afgift
af hans Kortbølgemodtager, der staar i samme Stue som
Radiofonimodtageren, hvoraf et andet Medlem af Familien
allerede har betalt Licens. Da det er en højst ejendommelig
Logik, man benytter sig af paa Licenskontoret, ser „OZ“ sig
nødsaget til at tage Sagen op til nærmere Behandling i næste
Nummer.
OZ7F.

det gode Kammeratskab, der er et Særsyn i disse Tider.
Hjørring
Afdeling
afholder
ekstraordinær
Generalforsam
ling Søndag den 25. Februar Kl. 14 paa Martins Hotel, Jern
banegade, Hjørring, og haaber dels at se mange af de gamle
Medlemmer, dels at se mange af dem, der er ved at blive
Medlem, naar Medlemsskabet samtidig kan dokumenteres.
Vi ønsker Hjørring Afdeling til Lykke med det fornyede
Initiativ og ønsker den Held og Lykke med Arbejdet.
OZ4H.

ODENSE
Generalforsamling afholdes Søndag den 18. Februar Kl. 10
Formiddag paa Park Hotel. Der er meget at tale om, saa vi
forventer, at alle Medlemmer møder.

AALBORG
I den kommende Maaned vil Møderne fortsættehver Onsdag
Kl. 20 med forskelligt Program, Foredrag, Diskussioner samt
Demonstation af flere Maaleapparater. - Hold dig underrettet
om Programmet, det er opslaaet i Lokalet.
Saafremt de mange Restriktioner ikke lægger Hindringer i
Vejen, vil et Søndagsarrangement løbe af Stabelen omkring
den 1. Marts. Nærmere Underretning vil tilgaa Medlemmerne
pr. Post.
DR-384.

„OZ“

udgives
af
Landsforeningen
„EKSPERIMENTERENDE
DANSKE
RADIOAMATØRER“,
Postboks
79,
Køben
havn K.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor Presseloven): A. Clausen,
Enighedsvej 30, Odense. Telefon 10439. Hertil sendes
alt Stof, som ønskes optaget i Bladet. Redaktionen
slutter den 5., og Klichéer bestilles den 1. i Maaneden.
Ekspedition:
Reklametrykkeriet
(P.
Busch), Aarhus.
Klager
vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet
og hvis det ikke hjælper da til Kassereren.
Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kilde
angivelse.
Afleveret til Postvæsenet Torsdag d. 15. Februar.
Trykt i Reklametrykkeriet (P. Busch), Aarhus.

