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Erfaringer med Kortbølgemodtagerens Konsiruktion.
(Foredrag holdt paa Landsstæunet i Fredericia).

Af Ing. cand. polyt. Gerhard Hansen.

Uden at fornærme nogen af de tilstedeværende kan jeg 
sikkert hævde, at enhver DR-Amatør er meget interesseret 
i sin Modtager, og kæler for den, indtil den virker godt; 
og at enhver Sender-Amatør er særligt interesseret i sin 
Sender, indtil den virker saa godt som Økonomi og Pla
cering tillader det. Derimod er det maaske ilde hørt. at 
mange Senderamatører arbejder med rigtig pæne Kopier 
af Fuglereder i Stedet for den pæne Modtager, de havde, 
da den første Sender løb af 
Stabelen, idet Hovedparten af 
Interessen for Kortbølger efter- 
haanden føres over paa Sen
deren, mens Modtageren maa 
klare sig med de Dele. der 
bliver tilbage, efter at alt det, 
der bruges til Senderen er 
flyttet over, og eventuelt er
stattet med ret daarlige Ting. En Ting er imidlertid givet, 
at skal maa faa virkelig Gavn af sit Kortbølgeanlæg, maa 
baade Sender og Modtager være saa gode og effektive, 
som man paa nogen mulig Maade kan konstruere dem.

En god Modtager skal have følgende Egenskaber: Den 
skal være følsom, stabil, selektiv, let at betjene, billig i 
Brug (og Anskaffelse). Og — i anden Række — ikke have 
for store Dimensioner, og være køn at se paa. Det er 
klart, at alle disse Punkter er vanskelige at forene, men 
vi maa se at faa det bedst mulige ud af Sagen.

Først: Følsomheden. — En Kortbølgemodtager kan 
konstrueres efter to væsensforskellige Systemer, enten efter

Superheterodyn-Princippet, eller - ganske almindeligt — 
som regenerativ Detektormodtager, med mere eller mindre 
Højfrekvens- og Lavfrekvensforstærkning.

Superheterodynmodtagerne vil vi hurtigt gøre os færdige 
med. De er absolut de bedste, idet de er baade følsom
mere og mere selektive end enhver regenerativ Detektor
modtager, men de hai den store Fejl — for de fleste 
Kortbølgeamatører — at de er meget kostbare at bygge,

idet Minimum for Rør er 5 
(mens 6 efterhaanden er det 
almindelige), og de er ind
viklede at bygge saaledes, at 
man virkelig faar det Udbytte 
ud af dem, som de mange 
Penge til de kostbare Dele 
placerer dem til. For Folk 
der har Raad og Indsigt er 

Kortbølgesuperen imidlertid værd at stifte Bekendtskab 
med, og der kan i den Forbindelse henvises til April Nr. 
af „QST“, hvor en meget interessant Kortbølgesuper er 
konstrueret.

Vi gaar over til den almindelige regenerative Detektor
modtager. Den er saa godt som eneherskende hos Ama
tører, og det er derfor i første Række den, det gælder at 
forbedre.

For at forstaa den regenerative Detektormodtagers 
mange gode Egenskaber vil jeg henvise til en Artikel i 
„QST“, Februar 1933, hvori W3LW, M. A. Robinson 
netop behandler dette Emne, og paa en Maade som er
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overordentlig tiltalende. Han stiller ikke en hel Mængde 
Teorier og matematiske Formler op, men gaar lige til 
Sagen, idet han simpelthen maaler den Forøgelse i Føl
somhed, som en Detektor opnaar, naar man indretter den 
med effektiv Tilbagekobling. Og han viser her klart den 
ganske fantastiske Forstærkningsforøgelse, en god Tilbage
kobling kan give en Modtager, samt den enorme For
bedring i Selektivitet, der faas ved rigtig Anvendelse af 
Tilbagekoblingen. Han undersøger baade almindelige Rør 
med eet Gitter og Skærmgitterrør som Detektor, og han 
prøver de forskellige Former for Tilbagekobling i Forhold 
til hinanden. Han faar smukke Resultater frem af sine 
Maalinger.

Maalingerne er udført paa 40 Meter Baandet, og som 
Sender er anvendt en Generator - skærmet fint — hvis 
ganske lille kontrollable Indgangsspænding paa en kunstig 
Antenne kan maales nøjagtigt. (Det kan f. Eks. gøres ved 
at tage Spændingen ud over en ganske lille Modstand, og 
maale Strømmen).

Den kunstige Antenne overfører Svingningerne til Gitter
kredsen paa den regenerative Detektor, han vil maale, og 
Udgangsspændingen - Vekselspændingen efter Detektorens 
Tilbagekobling til Raadighed for Lavfrekvensforstærkeren
— kan maales nøjagtigt gennem et dertil egnet Apparat. 
(Lampevoltmeter).

Her er nogle Resultater'.
Først undersøges et 30 % moduleret Signal. Frekvensen 

er sikkert 400 for Modulationen. Kortsluttes Tilbagekob
lingen, er Forstærkningen gennem den benyttede Detektor
opstilling 9,2. Der undersøges en Skærmgitterdetektor, 
med Rør Type 36. — Dette Resultat maa siges at være 
smaat, og en Kortbølgemodtager uden Tilbagekobling vil 
ikke være noget værd. Saa indstilles Koblingen lige under 
Svingningsgrænsen, og som første Resultat foreligger føl
gende Tal: Ved Udgangsspændingen 1,5 V. en Forstærk
ning paa 5050. Justering af Kobling og Afstemning brin
ger Tallet op paa 5270.

Det viser sig, at Skærmgitterspændinger ligger for lavt
— den er 17,5 Volt. Ved at sætte den op til ca. 32 Volt 
opnaas Forstærkningen 7750.

Nu eksperimenterer han nogen Tid med forskellige Stør
relser af Gitterafledere, og finder det morsomme Resultat, 
at det egentligt er lige meget, hvad han bruger mellem 1 
og 5 Megohm.

Saa gaar han over til at arbejde med forskellige Stør
relser af Udgangsspændinger, og opnaar ved en Forøgelse 
til 7,5 Volt den maksimale Forstærkning 7900, mens en 
yderligere Forøgelse op til 20 Volt bringer Forstærkningen 
til at falde med til 1860 V. — Detektorrøret har derfor 
en bestemt Udgangsspænding — og derfor ogsaa en be- * 
stemt Signalspænding — den arbejder bedst paa. Det 
Detektorsystem, han har arbejdet med under disse Forsøg, 
bestaar som sagt af et Skærmgitterrør som Detektor, med

Tilbagekobling fra Anoden, styret gennem Variation af 
Spændingen paa Rørets Skærmgitter. Afstemningskredsen 
er ret — eller meget — sløj, idet den bestaar af en Spole 
med 6 Ohms Hi-Modstand, paa 9,75 mHy, afstemt til 
Resonans med en Kondensator paa 45 cm. — Det viser 
sig, at der er ikke saa meget Forskel paa den opnaaelige 
Forstærkning i Afhængighed af Spole-Godhed, men at For
stærkningen daler stærkt, naar der bruges mindre For
hold mellem Spoleselvinduktlon cg Afstemningskapacitet. 
Gaar han f. Eks. over til en meget fin Spole, der afstem
mes til Resonans med 100 cm, gaar Forstærkningen ned 
til ca. 4400. Alt dette gælder imidlertid kun for Modtag
ning, naar Tilbagekoblingen ikke faar Detektoren i Sving, 
altsaa f. Eks. ved Telefoniaflytning.

Han udfører dernæst en Række Forsøg paa CW, hvor 
Modtagerens Tilbagekobling bringes lige over Svingnings- 
grænsen. Med det samme System for Detektor, som nævnt, 
faar han ved en Skærmgitterspænding paa 16,4 Volt ^n 
Forstærkning paa 6800 Gange mellem Indgang paa An
tenne og Udgang fra Detektor, og han kan ved at justere 
Skærmgitterspændingen bringe Forstærkningen op til 13500 
Gange. Her viser der sig det, at han faar forbedrede Re
sultater med forbedrede Spoler, idet en Spole med smaa 
Tab, og med samme Afstemningskapacitet som den lige 
brugte Spole med store Tab, bringer Forstærkningen op 
til 15800 Gange. Han forsøger saa at ændre Tilbagekob
lingen saaledes, at den styres fra Skærmgitteret som før, 
mens Koblingsspolen er lagt over fra Anoden til Skærm
gitteret, og opnaar ganske ens Tal for Forstærkningen. Til 
sidst viser han en Detektor med separat Heterodynoscil- 
lator, der er i Stand til at bringe Forstærkningen op til 
18600.

Robinsons Forsøg viser ganske tydeligt, at det er nød
vendigt at arbejde med en fint indstillelig Tilbagekobling, 
idet Forstærkningen falder ganske betydeligt fra de maksi
male Værdier, naar man enten ikke er tæt nok inde paa 
Svingningsgrænsen — for Telefoni — eller ligger for langt 
over den — for Telegrafi — . Hans Konklusioner er føl
gende:

1) Selektiviteten varierer ikke meget, selvom der er 
Forskel paa Forholdet mellem Selvinduktion og Afstemnings
kapacitet, ligesom Tabene ikke har særlig Indflydelse her- 
paa, naar der blot bruges optimal Kobling.

2) Størst regenerativ Forstærkning opnaas med gode 
Spoler og Kondensatorer, og med stor Selvinduktion og 
lille Kapacitet.

3) Regenerativ Forstærkning og Selektivitet falder ganske 
enormt stærkt med Afvigelse af Kobling til Maksimum.

4) Kritisk Indstilling og størst mulig Stabilitet af Kreds
løbene er af den største Betydning.

5) De bedst opnaaelige Konstanter for Kredsløb og 
Spændinger i den regenerative Detektor er praktisk talt

(Fortsættes Side 72)
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Maanedens Emne. 
Sommerens Kortbølgearbejde.
Aarets varme Maaneder med de lange, lyse Dage 

staar for Døren. Det er Friluftslivets Tid. Mange af 
Vinterens Interesser lægges til Side, og maa give Plads 

for specielle Sommer-Interesser.
I Radiofoniens første Aar talte man om en Radio

sæson, nemlig Vinterhalvaaret, og mange Radiofonista
tioner kørte derfor med indskrænket Drift i Sommer
maanederne. Dette havde til Følge, at ogsaa Radioama
tørerne betragtede Vinteren som deres egentlige Sæson.

Meget har forandret sig siden den Tid. Fra Lyt
terne vilde opløftes et Ramaskrig, hvis Statsradiofoniens 
Sendere holdt Ferie i Sommermaanederne, og Kortbølge
amatørerne har ikke nogen speciel Sæson. Det er Sæson 
hele Aaret randt, og saadan bør det ogsaa være.

Men at Aarstiderne præger Arbejdet paa de korte 
Bølger er selvfølgeligt. Ikke blot skifter DX-Forholdene 
og de forskellige Bølgebaands Anvendelighed. Ogsaa 
Amatørernes Arbejdsmetoder og tekniske Udrustning er 
underkastet regelmæssige Svingninger. Sommeren er slet 
ikke nogen daarlig Aarstid for Kortbølge-Radio, og det 
er dette, vi i det følgende skal se lidt paa.

Først og fremmest maa den glædelige Kendsgerning 
slaas fast, at Signalstyrken paa de korte Bølger - i 
Modsætning til Langbølgeomraadet - ikke lider Afbræk 
i Sommertiden tværtimod. Dette muliggør Brugen af 
smaa og nemme transportable Sendere. Den eneste 
alvorlige Skavank ved Sommeren er den optrædende QRN, 
men den viser sig ikke hver Dag og er sjældent gene
rende før efter Mørkets Frembrud.

Med transportable Sendere kan der foretages mange 
morsomme Forsøg og opnaas fortrinlige Resultater. 
Vi maa haabe, at det rigtig gaar op for OZ-Ama- 
tørerne i de følgende Sommermaaneder. Pr. Bil, Jern
bane og Skib kan transportable Sendere udmærket finde 
Anvendelse. Paa Fyn og „Sydhavsøerne" bor Amatørerne 
særlig tæt, og den, der med Motorbaad og Sender be
giver sig ind i Storebælt og ned i de sydfynske Farvande, 
vil være sikker paa at faa QSO, selv om der kun er 
ringe Energi til Raadighed. Der vil simpelthen blive 
Trængsel paa 3,5 MCI Særlig morsomt vil det være at 
arrangere Telefoni-Ringtest, hvorved Amatøren i Motor- 
baaden hurtigt kan faa Rapporter fra alle Landsdelens 
Amatører.

I England og andre Steder er det meget almindeligt at 
arrangere „field days“. Man stiller her forskellige Lejre 
op med transportabel Sender og et passende Antal 
Amatører hvert Sted. For de enkelte Lejre gælder 
det nu om at komme i Forbindelse med hinanden, 
udveksle Hilsener og foretage Eksperimenter. Der kan

ogsaa arrangeres Konkurrencer af forskellig Art. Her i 
Landet maa vi se at faa prøvet noget lignende. Det 
maa nemt kunne ordnes saaledes, at Afdelingen for 

  København, Sjælland-Lolland-Falster, Fyn og de tre 
jydske Kredse hver har en Lejr paa en og samme Søndag. 
Naar dette bliver aftalt, saa følger Resten af sig selv.

Ved andre Lejligheder kan de enkelte Afdelinger 
arbejde selvstændigt og f. Eks. arrangere „Jagt“ paa 
en skjult Sender. Det vil her være nødvendigt, at Del
tagerne er udrustet med Biler eller Motorcykler, og de 
maa ogsaa paa en eller anden Maade være i Stand til 
at pejle Senderen. At finde Senderen alene ved Hjælp 
af de Ændringer i Signalstyrken, som de skiftende Af
stande fra „Aastedet" bevirker, vil sikkert være for van
skeligt, medmindre der benyttes ultrakorte Bølger med 
Retningsvirkning.

Med de ultrakorte Bølger er vi straks inde paa et 
nyt Felt, som specielt kan dyrkes om Sommeren. De 
enkle Apparater og de beskedne Energier, der her skal 
bruges, gør det særlig egnet til transportabelt Brug. 
Tager man Senderen med ud paa Vandet, f. Eks. i en 
Motorbaad, eller den bliver installeret paa en Bakketop, 
saa kan der opnaas en temmelig stor Rækkevidde. Maalet 
burde egentlig vcere, at der tilsidst kom saa mange 
Ultrakortbølge-Sendere i Brug herhjemme, at der med 
dem kunne oprettes en lang „Retransmissionskæde", 
hvorved Meddelelser kunde sendes fra den ene Ende af 
Landet til den anden eller cirkulere i en kæmpemæssig 
Ring.

Her er kun nævnt nogle enkelte af de mange Former, 
man kan give Kortbølgearbejdet i Sommertiden for kon
stant at være aktiv Amatør uden at gaa Glip af Fri
luftslivets Glæder. Antenneforsøg er der jo ogsaa sær
deles gode Betingelser for at foretage. Men her kommer 
det bedste af det hele: De t r a n s p o r t a b l e  S e n d e r e  
g ø r  o s  u a f h æ n g i g e  a f  B C L .

Sommeren er jo ogsaa Rejsernes og Feriernes Tid. 
Mange Amatører benytter Lejligheden til at besøge 
Kortbølgevenner i Ind- og Udland. Ingen Steder er 
Gæstfriheden saa stor som hos Kortbølgeamatører. 
Hvad kan man ønske sig mere? Bliver det ikke en god 
Kortbølge Sommer, saa er det i hvert Fald ikke Som
merens Skyld.

H. F.

Søndags-Morgenstemning paa 3,5 MC.
(Naar det obligatoriske Foredrag om Kaninavl 

eller Gødningsspredning er forbi).

Nu rødme til hinanden de Senderlamper smaa.
Og alle OZ kalde paa hverandre.
Nu alle danske Hams deres Øjne opslaa,
Og BCL med (Hyle) Kassen vandre.

OZ3K.
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E. D. R.s 2. Landsstævne-Sukces.
Amatørsendernes Kaar under Debat. 
En Resolution enstemmig vedtaget.

Atter er et Landsstævne gaaet over i Historien. Det var 
ventet, at E. D. R.s aarlige Paaskestævne igen skulde 
faa Sukces, og saaledes blev det.

Da Formanden, OZ2Q, aabnede Stævnet, kunde han skue 
ud over en stor og forventningsfuld Forsamling af Ama
tører fra alle Landets Egne. Paa trods af de daarlige Tider, 
som har ramt mange af vore Medlemmer, var Tilslutningen 
omtrent som ifjor. Stævnet havde samlet 59 Deltagere.

Til Dirigent blev OZ2E og OZ1CC foreslaaet, og først
nævnte valgtes. Efter at Deltagerne var blevet præsenteret 
for hinanden, holdt Ingeniør cand. polyt. Gerhard Hansen 
sit interessante Foredrag, som er gengivet andet Sted i 
dette Numer.

Tre jydske Afdelinger.
Derpaa fik OZ1D Ordet. Han pegede paa de mange 

Fordele, der er ved, at de lokale Amatører danner Kredse 
og starter et intimt Samarbejde paa forskellige Omraader. 
Der kan saa afholdes Møder hver 3. Maaned, hvor saavel 
Begyndere som viderekomne Amatører træffer hinanden. 
E. D. R. vi! sikkert ogsaa kunne faa flere nye Medlemmer 
paa den Maade.

OZ1D fremsatte Forslag om en Deling af den jydske 
Afdeling. De store Afstande i Jylland gør det vanskeligt 
at samle alle til Møderne. Tanken vandt Tilslutning, og 
som Kredsformænd for henholdsvis den sønderjydske og 
nordjydske Afdeling valgtes OZ7PH og OZ7Z. 1 den midt- 
jydske Afdeling valgtes OZ5MK. Af OZ5H udtaltes Øn
sket om en speciel vestjydsk Afdeling. Det besluttedes 
at overlade til de lokale Amatører selv at ordne denne 
Sag, og indtil da hører hele Midtjylland under OZSMK’s 
Kreds. Hvis Vestjylland faar sin egen Afdeling, bliver 
5MK Kredsformand i Østjylland.

En skarp Indledning.
Efter en Kaffepause fik OZ7F Ordet for at indlede en 

Diskussion om Amatørsendernes Kaar her i Landet. Lige 
fra Radiofoniens Barndom har Forholdene været daarlige 
for private Radioeksperimentatorer, idet en antik Lov af 
19. April 1907 sikrer Staten Monopol paa de Naturkræf
ter, der ligger til Grund for Radiofonien. Der nævntes 
nogle pudsige Eksempler fra de første Aar, hvor Radio
fonien blev betragtet som Legetøj. Nu har Piben unægte
lig faaet en anden Lyd, hvad ikke mindst Amatørsenderne 
maa erkende.

Loven af 26. Februar 1926 gjorde Amatørsending tilladt. 
Der var mange Timer at sende i, og det var nemt at faa 
Licens, saa Tilstandene var en Overgang ideelle. Senere 
blev Bestemmelserne skærpet baade paa den ene og anden 
Maade, og heri maa ses den væsentligste Grund til, at en 
Del Amatører sender uden Licens. Nu har Amatørerne* 
praktisk talt kun de sene Nattetimer tilbage at sende i, 
og det er ikke underligt, at de begynder at spørge, hvad 
de egentlig faar for deres 20 Kr. Mange af dem faar intet 
andet end en Lap Papir med en hel Del Forbud og Be

stemmelser. Tilstandene er nu ganske uholdbare. De er 
saa katastrofale, at der snart ikke er mere at miste. Til 
Gengæld er der meget at vinde,

OZ7F hævdede, at E. D. R.s Ledelse gennem Aarene 
havde manglet Fasthed. Der har intet været gjort for at 
faa taalelige Tilstande. Det er altsaa tildels gammel Skade. 
Nu er det Tid at sadle oml Det var naturligt, om Med
lemmerne i Dag sørgede for at erfare den samlede Be
styrelses Stilling til Sagen. Amatørernes Interesser maa 
varetages, og det er ikke længere tilstrækkeligt med Sam
arbejde indenfor E. D. R. Der maa ogsaa Sammenhold 
tii.

Hvad er der da at gøre? Ja — det nytter ikke at 
foretage uovervejede Skridt, men der maa en Forhandling 
til med Myndighederne. Vi kan ikke fortsat lade os under
kue, men maa kræve vor Ret ligesom andre Organisationer 
gør. Det maa kunne lade sig gøre at faa Sendetider i 
den mindre vigtige Del af Radiofonitiden. At der tages et 
passende Hensyn til Radiofonien er saa rimeligt, men ogsaa 
Amatørerne har Ret til en Plads i Solen. Vi maa have 
vedtaget en Resolution i Dag, som opfordrer Statstele- 
grafen til at optage en Forhandling med Statsradiofonien.

Det er Medlemmerne, der i Dag skal bestemme Ret
ningslinierne for E. D. R.s fremtidige Politik paa de Om
raader, jeg har nævnt. Det skal vise sig. om den Politik, 
jeg i den sidste Tid har ført i “OZ", har Medlemmernes 
Sympati eller ej. Som Redaktør af Foreningens Medlems
blad er jeg naturligvis til enhver Tid parat til at bøje mig 
for Flertallets Ønsker. Men jeg vil gerne sige een Gang 
for alle, at jeg ikke er interesseret i at spilde min Arbejds
kraft paa en døende Bevægelse, naar den som i dette Til
fælde kun dør, fordi den frivilligt lader sig underkue. Jeg 
har altid ment, at en god Sag er en Kamp værd, og det, 
man holder af, bør man forsvare. Forhaabentlig vil den 
efterfølgende Diskussion vise, at Flertallet er af samme 
Mening.

Et Forslag til Resolution blev nu læst op, og efter at 
det kraftige Bifald havde lagt sig, aabnede Dirigenten for 
Diskussionen, som blev overordentlig livlig.

Diskussionen begynder.
Første Taler var OZ1D. Han mente ikke, der var meget 

at gøre. Amatørerne er de smaa paa Grund af deres ringe 
Antal. Vi maa gøre, hvad vi kan for at dæmpe For
styrrelserne, og med et godt Nøglefilter kan der opnaas 
en Del. Derimod var det rimeligt, om Amatørerne kunde 
kræve den Motorstøj dæmpet, som forstyrrer Modtagning 
paa korte Bølger.

OZ2Q henstillede til alle Amatører at sørge for at faa 
Licens. Selv om det er svært at faa vore Kaar forbedret, 
saa vil . Mulighederne dog altid være større, naar alle ar
bejder lovligt.

OZ7HL fandt det besynderligt, at ingen benyttede sig 
af de Lempelser, der var indført. Saa vidt han vidste, var 
der endnu ingen, der havde ansøgt om Begynderlicensen.
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OZ7OB oplyste, at det er kun de ældre Modtagere, 
der optager Forstyrrelser fra Amatørsenderne. Ved moderne 
Modtagere er der intet i Vejen. Det er her, Tampen 
brænder, og der burde skaffes en Ordning, hvorved kun 
moderne Modtagere havde Krav paa forstyrrelsesfri Mod
tagning. De gamle Hylekasser, der endnu bruges saa 
mange Steder, forstyrrer langt mere end Amatørsenderne.

OZ7NG gav Indlederen sin fulde Tilslutning. Amatørerne 
er Købere af Retten til at sende, men hvad faar de for 
deres Penge? Sendetiderne Søndag Morgen er taget fra 

     os til Fordel for ligegyldige Foredrag om Hesteavl og 
Gødningsspredning (jublende Tilslutning fra Forsamlingen). 
Naar der intet var gjort fra E. D. R.s Side for at faa bedre 
Tilstande, saa havde det nok sine Grunde. 7NG havde 
Medlidenhed med Formanden. Hans Stilling er som et 
vist Dyrs mellem to Negle.

Videre udtalte OZ7NG, at Amatørerne som Forløbere 
for Radiofonien havde en stadig Eksistensberettigelse. Kan 
vi ikke faa bedre Forhold, maa vi gaa til Rigsdagen. Det 
var med Glæde, han havde set Redaktøren bruge den store 
Hammer i „OZ“. Vi maa have mere af den Slags! Var 
enig med 7OB om Hylekassernes Rædselsregimente“. Vi 
løser Licens, naar vi faar taalelige Kaar! 7NG slog end
videre til Lyd for at faa E. D. R. ti! at' kræve, at alle 
Fone-Stationer skal være krystalstyret. Foreningen kan be
sørge Indkøb af Krystaller til forskellige Frekvenser, saa 
QRM mellem OZ-Stationer undgaas for Fremtiden.

OZ2Q gav 7OB Ret i, at Hylekasserne (Detektorappa
raterne) var værre til at forstyrre end Amatørsenderne. 
Men har 7OB forsøgt at faa Hylerinspektøren til at fjerne 
de omtalte Forstyrrelser? At bruge den store Hammer i 
„OZ“ er ikke klogt. Vilde gerne vide, hvilke Fordele der 
var ved at være ulicenceret.

OZ5MK mente ikke, at Hylerinspektørerne blev benyttet 
ret meget, da Folk var bange for at miste det udlagte 
Depositum. Man kan efter Sigende faa Tilladelse til at 
sende i Radiofonitiden. Ja, har man ikke Brug for Til
ladelsen, kan man faa den, men den Amatør, der trænger 
ti! den, kan ingen Tilladelse faa. Det er det samme som 
at gøre Nar af Amatørerne.

Dirigenten gjorde opmærksom paa, at man ikke kunde 
vente at faa dæmpet den Motorstøj, der generer Kortbølge
modtagning. Det er kun dansk Radiofoni, man kan forlange 
at modtage forstyrrelsesfrit.

OZ1D ønskede Klarhed over, om der var Enighed om 
at fortsætte eller ophøre med den Agitation, der i den 
sidste Tid, har været ført i „OZ“’s Spalter. Han gjorde 
opmærksom paa, at der er Detektorapparater, der ikke 
hyler.

OZ5G troede ikke, at Kritik er nogen Nytte til. Vi 
skal ikke have nogen Hammer i „OZ“. Den Plads, disse 
Artikler har optaget, maa vi hellere spare, og naar Bladet 
bliver mindre, kan ogsaa Kontingentet formindskes. Gode 
Nøglefiltre kan nok gøre det muligt at sende Telegrafi i 
Radiofonitiden, men derimod ikke Telefoni. Der er ingen 
særlig Grund ti! Utilfredshed.

OZ2Q forstod ikke, at man undlod at benytte Hyler- 
inspektøren, naar der var Brug for ham. For skarpe Artikler 
i „OZ“ fandt han direkte skadelige.

OZ7F kunde ikke give OZ1D Ret i, at vort Krav gaar 
ud paa at faa Sendetiderne udvidet. Vi er saa beskedne, 
at vi kun ønsker at faa en Del af de Sendetider tilbage, 
som man har taget fra os. Vi maa sikre os at kunne

sende paa 80 m. da det er det eneste stabile Baand, hvor 
danske Amatører kan træffes. Hvorfor skal vi ikke bruge 
Hammeren i „OZ“? E. D. R. maa som enhver anden 
Organisation bruge sit Medlemsblad til at varetage Standens 
Interesser. Hvordan kan man tale om, at det er haabløst 
at vente forbedrede Kaar, fordi vi er saa faa og samtidig 
fremhæve, at der sikkert kan naas en Del, hvis alle faar 
Licens? 5G’s Haabløshed virker forstemmende, og det er 
ikke nemt at forstaa, at han er tilfreds med, at hans egne 
Forhold er gode. Tilfredsstiller det ham at sidde og raabe 
i en Mikrofon, naar ingen kan svare?

Dirigenten hævdede, at „OZ“ er et Kortbølgeblad, og 
derfor hører Kritik af Statsradiofonien ikke hjemme der.

OZ7NG udtalte, at Pointet i „OZ"s Kritik er rigtig 
nok. Vi maa have bedre Forhold at arbejde under, og 
det er rimeligt, at vi gennem vort Blad gør et Arbejde 
for dette. For at arbejde for en Sag maa man tro paa 
den. Det nuværende Kontingent er nødvendigt for at be
holde de 16 Sider. Det er en kolossal Forbedring, det 
er sket med „OZ“, naar man tænker paa, hvordan der 
har været tidligere. Lad os give Redaktøren vor Støtte i 
Dag. Han møder sikkert Modstand i det skjulte.

OZ2Q fremhævede, at han var et af de Bestyrelses
medlemmer, der repræsenterede den omtalte Modstand 
imod for skarpe Artikler i „OZ“. Han fandt, at Bladet 
nu var saa godt redigeret, at de faa Mangler, der er til
bage, bør udryddes.

OZ7HL mente, at Amatørerne først skulde feje for deres 
egen Dør, inden de kritiserede for meget. Københavnerne 
var imod de skarpe Artikler i „OZ“. Det er bedre med 
en Resolution. Kontingentnedsættelse er umuligt i Øje
blikket, og det er heller ikke helt retfærdigt at kræve det, 
naar man tænker paa, hvor meget Gratisarbejde, der er 
indenfor E. D. R. Der betales ikke Honorar til nogen.

OZ7KH hævdede, at for at forlange noget af Statste’e- 
grafen, maa man være Part i Sagen, d. v. s. have Licens. 
Det maa i det mindste kunne lade sig gøre at faa Lov 
til at sende under Skoleudsendelser og Børsmeddeleiser.

OZ7OB gjorde opmærksom paa, at det ikke var Hyl, 
der ødelagde hans Modtagning. Der var ikke sendt Bud 
efter Hylerinspektøren. Detektormodtagerne forurener 
Modtagelsen, og man har ingen Garanti for, at Hylerin
spektøren er musikalsk. Det er besynderligt, at saavel 
Radiobladene som Branchen vedblivende kører op med de 
gamle Kasser. Kun Modtagere med HF bør benyttes. 
70B havde tidligere ansøgt om Licens, men Morseattesten 
blev kasseret, fordi den ikke var udstedt af en Telegrafist 
indenfor Etaten.

OZ1D var enig med andre i, at E. D. R. ikke kan 
blande sig i, om Amatørerne har Licens eller ej. Det maa 
være en privat Sag. Men maaske kunde det ordnes saa- 
dan, at ingen fik Licens uden efter Attest fra E. D. R. 
Vi maa kunne samles om et høfligt Andragende til Stats- 
telegrafen.

OZ7T var af den Opfattelse, at der ikke er Tale om 
Køb og Salg i Amatørernes Forhold til Statstelegrafen. Vi 
kan ikke godt lave en Resolution, uden at alle har Licens. 
I den Tid, hvor Radiofonien sender, kan der udmærket 
laves Forsøg i Stuen, uden at man behøver at lade Ener
gien udstraale. Med Undtagelse af 80 m kan de øvrige 
Bølgebaand benyttes i Radiofonitiden, naar der bruges et 
ordentligt Nøglefilter.
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OZ7NG gjorde opmærksom paa, at han holdt op med 
at betale de 20 Kr., da Sendetiderne forsvandt. Blandt de 
Amatører, der nu skriger højest om Licensering, kan man 
maaske finde dem, der blev licenseret paa et ukorrekt 
Grundlag. Kan E. D. R. opnaa noget, hvis ulicenserede 
Amatører ikke bliver optaget som Medlem ? Vi betaler 
dobbelt saa meget som Lytterne, og begge Parter maa 
have Ret til at være her. Der maa nødvendigvis ofres 
noget mere paa Modtagerne.

Gerhard Hansen holdt ikke af Hammeren i „OZ“. Mente, 
det var bedre at holde sig til Resolutionen.

OZ2Q udtalte, at det var umuligt for E. D. R. at skelne 
mellem licenserede og ulicenserede. Vi ved, hvad Følgen 
vil blive, og det er nødvendigt at sikre sig, at der kun 
bliver een Kortbølge-Organisation her i Landet. Spørgs- 
maalet om Fordelene ved at være ulicenseret blev gentaget.

OZ5MK henstillede, at man blev enige om at vedtage 
Resolutionen. Der maa naas et Resultat i Dag.

OZ7DV mente ogsaa, at vi maa sikres bestemte Sende
tider. Det er rigtigt, at noget har været forsømt fra Besty
relsens Side.

OZ1D slog til Lyd for at faa samme Ordning, som 
man har i Norge. Det var maaske et Maa! for os at naa 
dertil, at E. D. R. udsteder Licens i Samarbejde med 
Statstelegrafen. 1 Norge undgaar man paa den Maade uli
censerede Amatører.

OZ7OB var ved at skifte Mening med Hensyn til Licens- 
spørgsmaalet. Hvis det virkelig kunde bevirke en Forbed
ring i vore Kaar, at vi alle blev licenseret, vilde han faa 
det i Orden omgaaende for sit eget Vedkommende.

OZ2VH er ikke klar over Bestyrelsens Stilling til det, 
der er fremdraget under Diskussionen. Er man villig til at 
gøre noget virkeligt for at forbedre vore Kaar? Det nytter 
ikke, at man gaar op i Generaldirektoratet og siger: „ja — 
undskyld! Dette her har Medlemmerne lavet. Vi mener 
ikke noget alvorligt med det“. Jeg ønsker at vide, om 
Bestyrelsen agter at foretage sig noget for Alvor.

Dirigenten spurgte, om dette skulde opfattes som et 
Mistillidsvotum til Bestyrelsen. Hertil svarede OZ2VH 
benægtende.

Endnu flere Talere havde Ordet for korte Bemærkninger, 
og Taletiden blev efterhaandeh begrænset paa Grund af 
det fremrykkede Tidspunkt. Inden Resolutionen blev sat 
under Afstemning, fik OZ7F Ordet, for at replicere kort. 
Han hævdede, at „OZ“ ikke blot er et teknisk Tidsskrift. 
Det er ogsaa Medlemsblad for en Organisation og maa 
som saadan varetage Medlemmernes Interesser. Kampagnen 
var ikke rettet imod Statstelegrafen, hvad enhver kunde se. 
De faldne Udtalelser skulde blive taget til Efterretning. 
Var glad for, at de skarpe Artikler havde vækket visse 
Amatører, saa der sikres os, at der nu bliver gjort noget 
fra E. D. R.s Side.

Resolutionen vedtages.
Resolutionen blev nu atter læst op og derpaa enstem= 

mig vedtaget uden Ændring:

Ca.60 Kortbølgeamatører forsamlet til Stævne 
i Fredericia den 16. April 1933 udtaler vor dy
beste Beklagelse over den katastrofale Ind
skrænkning af Amatørernes Sendetider, der er 
sket i de sidste Par Aar.

Da Statsradiofonien sender i de fleste af Døg
nets Timer, og Pauser praktisk talt ikke eksi
sterer, er Amatørerne — og navnlig de, der er 
bosat i Byerne — med de nugældende Licens
bestemmelser ude af Stand til at drage Nytte 
at den Sendetilladelse, de har erhvervet ved 
store Ofre af forskellig Art.

Vi henstiller derfor indtrængende til det højt
ærede Generaldirektorat, om at træffe en Ord
ning med Statsradiofonien, saa vi atter faar en 
Del af vore Sendetider tilbage. Vi mener, at 
dette nemt maa kunne lade sig gøre i de mindre 
vigtige Radiofonitimer og kan i saa Henseende 
foreslaa følgende Tider paa Hverdage: Fra Kl. 
12-14 og Kl. 17—19. Paa Søn= og Helligdage fra 
tidlig Morgen indtil Kl. 10, fra Kl. 12—15 og fra 
Kl. ¡7—19. Desuden efter Kl. 23 paa alle Ugens 
Dage.
Paa Grund af Sagens Betydning for os og de 

nuværende Tilstandes Uholdbarhed udtaler For
samlingen Ønsket om, at Overvejelserne maa 
blive de kortest mulige og Resultatet til Gunst 
for Kortbølgeamatørerne.

Fællesspisningen.
Stævnets alvorligste Del var nu forbi. En spændende — 

og for flere af Debatiørerne ret anstrengende — Eftermiddag 
var forløbet. Middagen skulde nu indtages, og Deltagerne 
samledes om det æventyrligt lange Bord, som strakte sig 
gennem tre Restaurationslokaler. Den gode Stemning ved 
Bordet blev ikke mindre, da det oplystes, at Stævnearran
gørerne havde en Overraskelse i Baghaanden. Ved hver 
Kuvert var anbragt et Numer, som gav Indehaveren en 
Chance i et gratis Lotteri om forskellige Radiodele. De 
oprindelige 10 Gevinster, som var skænket af forskellige 
Amatører, blev omgaaende suppleret med flere fra Delta
gerne.

Der var ankommet 4 Telegrammer, som blev læst op 
ved Bordet. Ogsaa de var medvirkende til at forhøje 
Feststemningen, selv om et enkelt af dem samtidig bragte 
en Skuffelse. Fra OZ7GL indløb følgende Telegram: 
„E. D. R. og Ham Spirit længe leve oldeboyer (Foneraab) 
73 frm OZ2Z og Gamle Lars“. Fra Hillerød sendte vor 
gamle Sekretær og Redaktør følgende: „Hilsen til 
alle gamle Kammerater — Helmer Petersen“. Fra Marstal 
indløb et meget aktuelt Ønske: „Vy 73 es gud Conds fr 
Ham Spirit — 2C og 4C OZ7Z var ikke mindre aktuel 
i Slutningen af sit Telegram, der lød: „Desværre forhindret 
i at være tilstede sender jeg mine bedste Ønsker om hel
digt Stævne. Stop! Protesterer mod de 20. Stop! Med 
kammeratlig Hilsen — H. Tscherning.“

Muntre Aftentimer.
Det var saaledes en Skuffelse, at 7Z ikke kunde komme 

og holde sit Foredrag, men OZ1D klarede Situationen. 
Et Lysbilledapparat blev stillet op, og mens forskellige 
Amatører og Sendere vistes paa det hvide Lærred, fortalte 
OZ1D fængslede om sine Oplevelser fra sine mange Rejser 
i Udlandet.

Efterhaanden var det blevet temmelig langt ud paa Af
tenen, og Dirigenten strøg derfor sidste Punkt paa Pro
grammet (bortset fra det kammeratlige Samvær). Inden
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han nedlagde sit Hverv, forsikrede han om Bestyrelsens Certifikatprøve.
Vilje til at arbejde ihærdigt for de Tanker, Resolutionen  
udtrykker. (Bifald). Saa begyndte det rigtige kammeratlige
Samvær, som vi kender saa godt fra tidligere Stævner og Prøve til Opnaaelse af E. D. R.s Morsecertifikat af-
som ingen af os vil undvære. Endog et Par Timer efter holdes Onsdag d. 31. ds. hos Hr. Søminemester E. Bahn-
Midnat maatte tages i Brug. inden 1. Stævnedag kunde Wendelboe, Herluf Trollesgade 1, København K.. (Telefon:
afsluttes. Byen 2014 u). Reglerne er de sædvanlige, og Trænings

aftener kan aftales ved Henvendelse til Søminemesteren.
2. Stævnedag.

Dagen efter var Deltagernes Antal reduceret til det halve, 
men det var alligevel en anselig Forsamling, der kom med 
paa Udflugten, hvor der var endnu bedre Lejlighed til at 
dyrke det kammeratlige Samvær. De imponerende For
beredelser til Lillebæltsbroen blev nøje studeret baade til 
Lands og til Vands — ja endog fra Fynssiden, og med 
en animeret Frokost paa Snoghøj Badehotel sluttede E. D. 
R.s 2. Landsstævne.

Danske Hams,
VI. - OZ7KG.

Ophævelse af Forvrængning 
ved 80—100 % Modulation.

Af OZ7WB.

De fleste Telefonisendere bliver ikke udstyret mere end 
50 %, da der i saa Fald opstaar Forvrængning paa Grund 
af, at Modulationskurven ved disse Modulationsgrader for 
det meste . begynder at afvige stærkt fra en lige Linie. 
Paa den anden Side udnytter man jo Senderen daarligt 
ved kun at modulere 50 °/0. Man har derfor forsøgt at 
indføre Antiforvrængningskoblinger for at kunne faa en fin 
Kvalitet selv ved en meget høj Modulationsgrad.

OZ7KG er en af de Amatører, der har været med fra 

første Begyndelse og gennem Aarene har formaaet at holde 

Interessen vedlige. De første Forsøg med traadløs Tele

grafi gjorde han i 1919 med et hjemmelavet, primitivt 

Cohere-Apparat.

I 1928 blev 7KG Medlem af E. D. R., og han har i 

de forløbne Aar foretaget mange Eksperimenter med for

skellige Sendere. Resultatet er blevet, at han nu er Indehaver 

af en af Landets største Amatørstationer.

Mikrofonforstærkerens Udgangsspænding bliver ved det 
beskrevne System forvrænget saaledes, at de Forvræng
ninger, der opstaar paa Grund af Senderens ulineære 
Modu|ationskurve, bliver ophævet. Mikrofonspændingen em 
paavirker i Diagrammet i Serie med en negativ Forspæn
ding Eg Røret A. Parallelt med em er anbragt en Spæn
dingsdeler. I Rørets Anodekreds ligger Anodespændingen 
Ea i Serie med en Modstand. Ved a = b bliver Gitter
spændingen egm for Modulationsrøret aftaget.

Ved negative og ganske smaa Værdier af em er egm 
proportional med em. Ved tiltagende positive Værdier af 
em adderer Spændingsfaldet over Andemodstanden R 
sig til egm, saaledes at egm vokser mere end proportio
nalt med em.

For Tiden er jeg ved at indbygge Anordningen — som 
Telefunken har Patent paa — i en CO-PA, og det vil 
interessere mig, om OZ-Hams opnaar Resultater efter 
dette Princip.
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Erfaringer med Kortbølgemodtagerens 
Konstruktion.
(Fortsat fra Side 66).

de samme som for en ikke regenerativ Detektor, der er 
indstillet til samme Udgangsspænding.

Kurve over Forstærkningens Afhængighed af Tilbagekoblingsgrad.

Herigennem skulde være vist, hvilken udmærket Hjælpe
kilde vi har i den tilbagekoblede Detektor. 1 Konstruktio
nen af Modtagere maa vi derfor søge at 'udnytte dette paa 
bedste Maade, hvilket vil sige, at vi først og fremmest 
maa arbejde med Kredsløb, hvori Detektorrøret kan brin
ges op paa den maksimale Følsomhed. Detektoren maa 
derfor ikke gaa i Sving ganske pludseligt med et Knald, 
som man ofte kan finde det Ved passende Forholdsregler 
maa man søge at opnaa blød Tilbagekobling.

En følsom Modtager skal kunne bringe et ganske svagt 
Signal frem. Den skal derfor have en stor Forstærknings- 
reserve, dels gennem Tilbagekoblingen, og dels gennem 
Højfrekvensforstærkning og Lavfrekvensforstærkning..

Det kan betale sig at vikle Afstemningsspolerne med 
smaa Tab, idet de dog ikke bør gøres alt for store i 
Diameter, da det ellers kan være vanskeligt at slippe for 
Haandkapacitet. Det er meget yndet at vikle paa Lampe
sokler, men Metoden kan ikke anbefales, dels fordi det er 
vanskeligt at lave Spoler daarligere, rent højfrekvensmæssigt 
set, da Lampesokler i Almindelighed er presset af det 
underligste Materiale, og fordi Diametren af smaa Lampe
sokler er for lille til i hvert Tilfælde 40 og 80 Meter. 
Man kan faa Sokler med Diameter paa 40 mm, og de er 
langt at foretrække. Imidlertid opnaar man absolut for
bedrede Resultater med bedre Spoler, og jeg vil anbefale

50 mn, Ribberør som den bedste Basis for Kortbølge
spoler til 20-40-80-160 m, mens 10 m Spoler vikles frit- 
bærende af tyk Traad. Spoler for 20 og 40 m vikles for 
Eks. af 0,8 mm dobbelt silkeisoleret Traad, der spaces 
med Diametren, mens 80 og 160 m Spoler kan vikles af 
tyndere Traad, idet Vindingerne ikke behøver at spaces. 
Tilbagekoblingen vikles altid af tynd Traad, f. Eks. 0,15 
dobbelt silkeisoleret, og Koblingsviklingen lægges bedst i 
en Rille, savet ned i Ribberne, ca. 3 mm fra den nederste 
Vikling paa. Afstemningsspolen. Hermed menes, at Koblings- 
viklingen lægges nærmest den Ende af Afstemningsspolen, 
der er i Forbindelse med Batteri.

Afstemningskondensatoren.
Om Afstemningskondensatoren gælder det, at den maa 

være isoleret med tabsfrit Materiale, som god Ebonit eller 
Kvarts. Det er meget vanskeligt at faa fat i gode Af
stemningskondensatorer her, men Amerika har Overflod af 
de mest pragtfulde Modeller. Det nyeste Isolationsstof er 
en Art Porcellæn, der nu indføres i danske Kondensatorer, 
og muligvis ogsaa i Spoler og Lampesokler. Jeg ved, at 
der ogsaa skal fabrikeres en Kortbølgemodel med Fre
kventit, hvis Tabsfaktor ligger 20 Gange saa lavt som 
god Ebonit.

Antal Trin,
Selvom man kan bygge en fortrinlig Modtager med kun 

to Lamper, maa der anvendes en højeffektiv Detektorkreds 
med den rigtige Detektorlampe: En Type med stor Stejl
hed og Forstærkningsfaktor, som f. Eks? Philips B. 424 
eller 438, eller tilsvarende Typer af andre Fabrikata, kob
let med f. Eks, en 1-5 Transformator til en Pentode, og 
med Lydstyrkereguiering ved Hjælp af et 0,5 Megohmspo-, 
tentiometer over Transformatorens Sekundær (Glidekontakten 
til Pentodens Gitter) er det at anbefale at bygge Modtageren 
med tre Rør. Af Hensyn til Stabilitet i Signal er det for
trinligt at anvende Skærmgitterlampe som Højfrekvens
forstærker foran Detektorkredsen, og jeg vil anbefale at 
benytte uafstemt Gitterkreds foran SG-Lampen, idet man 
bygger Kredsen med udskiftelige HF-Drosselspoler, hvis 
Vindingstal afpasses til størst Styrke for forskellige Bølge- 
baand. Drosselspolen behøver ikke at vikles paa mindre 
Diameter Rør end ca. 20 mm, og Traaden kan f. Eks. 
være 0,15 dobbelt Bomuldsisoieret. Af Hensyn til For- 
stærkningskontrol og Selektivitet er en Eksponential-Skærm- 
gitterlampe at anbefale. Den findes for Batteri i forskellige 
engelske Fabrikata. Til Slut skal jeg vise et Diagram over 
en Modtager med dette Rør. (Side 65).

Som Detektor bruges nu ofte Skærmgitterrør af den 
almindelige Type. Herved kan man opnaa en fortrinlig 
Styrke, men det er ret vanskeligt at faa op til højeste 
Ydeevne, specielt naar man lægger Tilbagekoblingen fra 
Lampens Anode (Topskruen). Forstærkningen er nemlig , 
meget afhængig af, at der er mindst mulig Kapacitet mellem
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Anode og Minus. Derfor er det bedre at benytte Skærm
gitteret at koble fra, og her er en Metode, som skal vises 
i Modtagerdiagrammet nederst, udmærket, idet den tillader 
en kombineret Modstands-Kapacitetskontrol af Koblings- 
graden, som giver en behagelig blød Kobling. Men — som 
sagt ovenfor — kan man faa udmærkede Resultater med 
et almindeligt Engitterrør som Detektor.

Stabiliteten.
Det er nødvendigt, at Modtageren er stabil i Virkning, 

saaledes at et CC-Signal virkelig bliver gengivet stabilt. 
Instabiliteten kan hidrøre fra en daarlig opspændt Antenne, 
specielt naar Nedføringen ligger tæt ved Mur eller Tag
render. Her virker et Højfrekvenstrin meget stabiliserende. 
Desuden gælder det om, at Haandkapaciteten er mindsket 
det mest mulige, hvilket dels gøres ved at bruge en Metal
forplade, dels ved at bruge en Afstemningskondensator af 
lille Dimension, samt ved at placere den nogle cm bag 
Forpladen, idet Akslen føres ud gennem et isoleret Mellem
stykke. Afstemningsspolen maa ikke placeres for tæt ved 
Kondensatoren, og Ledningerne fra Spole til Kondensator 
maa være af tyk Kobbertraad, lagt nogenlunde tæt ved 
hinanden. Man ser ofte de to Tilledninger til Konden
satoren lagt langt fra hinanden — i Form af en stor 
Sløjfe — dette er forkert. Desuden har det Betydning 
at bruge en Gitterkondensator af smaa ydre Dimensioner, 
hvis Gittertilledning maa gøres saa kort som mulig, af 
Hensyn til Effektiviteten. Ledningerne fra Spole til Kon
densator og gennem Gitterkondensator til Gitter skal læg
ges frit i Luften uden at overtrækkes med Isolationsrør, 
og Spole- og Lampesoklen maa derfor helst hæves et Par 
cm over Bundpladen. Det er forøvrigt bedre at bruge 
Metalbundplade end Træplade, idet man herved deis for
mindsker Tab og dels slipper for en Del Lysnetstøj, som 
ellers induceres ind paa Detektorgitteret fra Underlaget, 
specielt hvor man har Vekselstrøm paa Senderen, og hvor 
Sender og Modtager er opstillet i et Værelse, som ikke 
.altid er opvarmet. Lysnetstøj kan udmærket forplante sig 
gennem en Bordplade, og den kan virke meget generende, 
idet den bliver forstærket meget kraftigt op, naar Detek
toren bringes op til Svingningsgrænsen.

Desuden vil en Kombination af Afstemningsspole og 
-Kondensator med relativt lille Selvinduktion og stor Ka
pacitet virke mere stabilt end omvendt. Ganske vist op
naar man størst Lydstyrke med saa stor en Selvinduktion 
som muligt, idet Spændingsforstærkningen herved bliver 
størst, men et stabilt Signal er absolut nødvendigt for en 
god Kortbølgemodtager, og det er derfor bedst at bruge 
stor Kapacitet. Naar Modtageren skal være en speciel 
Baandmodtager, maa Afstemningen nødvendigvis være lille, 
f. Eks. 30—50 cm, og der maa derfor lægges Shunt
kondensatorer ind over Afstemningen. Om man her vil 
bruge smaa Glimmerkondensatorer eller en større variabel

Parallelkondensator er nærmest en Smagssag. Det sidste 
er f. Eks. benyttet i den sidste amerikanske Modtager, 
Det er jo ikke Meningen, at Modtageren behøver at være 
kalibreret som Bølgemaaler, selv om det er en Fordel 
at vide, hvor man er henne paa Afstemningsskalaen. Som 
Shuntkondensator af Glimmertypen kan anbefales de itali
enske, mens en variabel Shuntkondensator skal svare til 
de Fordringer, der er stillet til Afstemningskondensatoren.

Drosselspoier.
Det er vigtigt, at de HF-Drosselspoler, der indbygges 

i en Modtager, virkelig formaar at arbejde rigtigt paa den 
Plads, de er sat ind. Hermed menes, at de effektivt af
spærrer for HF-Strømme indenfor de Bølgelængder, der 
bestryges, og at de ikke giver Anledning til „Huller“ i 
Tilbagekoblingen, grundet paa udprægede Egenbølgelæng
der. Der har efterhaanden været anvist saa mange Metoder 
at vikle Drosselspoler paa, at mange sikkert er i Tvivl. 
Det viser ogsaa bedst, hvor svær en Opgave det i Virke
ligheden er at fremstille en god HF-Drosselspole. Jeg har 
i mine forskellige Forsøg altid haft bedst Held med 
Drosselspoler, som er viklet paa Rør med meget lille Dia
meter, f. Eks. 12-15 mm, og med et Lag tyndt dobbelt 
isoleret Traad, f. Eks, 0,10 eller 0,15 mm, med mange 
Vindinger, 300-400. I mange Tilfælde staar man sig ved 
slet ikke at anvende Drosselspoler som Spærring af HF. i 
Detektor-Tilbagekoblingen, specielt efter Schnell-Metoden, 
men i Stedet anvende en passende høj Modstand, f. Eks. 
5000 Ohm. Herved ophæves enhver Tendens til Instabilitet 
i Tilbagekoblingen.

Et godt Modtagerdiagram.
Min næste Kortbølgemodtager skal bygges efter et Dia

gram som Fig. 1, (Side 65) idet jeg er sikker paa, at det vil give 
en fortrinlig Modtager. Det indeholder et Højfrekvenstrin 
med uafstemt Antenne-Indgang, og med Anvendelse af 
Eksponential-Skærmgitterrør, der tillader en effektiv Styrke
regulering ganske blødt fra Minimum til Maksimum. Der- 
paa følger en Detektor med Skærmgitterrør, fra hvis 
Skærmgitter Tilbagekoblingen er udtaget. Udgangsrøret er 
en Pentode.

Antennen er som vist koblet til Indgangsdrosselspolen 
gennem en lille Glimmerblok. Størrelsen er ikke kritisk. 
Drosselspolen vikles paa 20 mm Rør, med 1,15 mm dob
belt bomuldsisoleret Traad, med ca. 20 Vind. for 20 m, 
35 for 40 m og 70 for 80 m ; det nøjagtige Viklingstal 
bestemmes bedst ved Forsøg.—HF-Røret skal helst være 
et Eksponentialrør, ogsaa kaldet variable Mu-Rør; i Man
gel af dette kan at almindeligt SG-Rør anvendes. Volumen
kontrollen virker ved Gitterspændingsregulering. Afstem- 
ningsspolerne foran Detektoren vikles som ovenfor omtalt 
paa 50 mm Ribberør, med ca 4 Vind. for 20 m, ca. 7 
for 40 m og ca. 13 for 80 m. Som Afstemningskonden-
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satorer anvendes to parallelle, med Kapaciteter som vist.
— Detektoren er et normalt Skærmgitterrør, hvorfra der 
udtages Tilbagekobling fra Skærmgitteret, som vist i Planen. 
L3 har ca. 3 Vind. ved 20 m, ca. 5 ved 40 og ca. 6 
ved 80, viklet af 0,15 dobbelt bomuldsisoleret Traad. 
Gennem en 1 MF Kondensator til Minus efter Drossel
spolen L4 sørges der for god Passage for de lavfrekvente 
Paavirkninger fra Ensretningen, samt for Udglatning af 
Spændingsvariationerne over Potentiometeret ti! Skærm- 
gitterspænding. Detektorens Anode er koblet til en Lav
frekvenstransformator i Clough-Kobling, og faar sin Anode
spænding tilført gennem en Modstand paa 40,000 Ohm, 
afkoblet med 5000 cm og 4 MF. Indgangsspændingen til Ud
gangrøret kan kontrolleres over et Potentiometer, og Ud
gangsrøret — Pentoden — er koblet paa bedste Maade, 
nemlig gennem Drosselspole-Kondensator til Telefonen. 
Drosselspolen L6 og Kondensatoren paa 3000 cm sørger 
for, at Telefontilledningen bliver „kold" — fri for HF. 
Gitterspændingen kan naturligvis tages fra et Gitterbatteri 
paa ganske normal Maade, men den her viste Maade er 
fiksere. Den giver automatisk Spænding baade ti! HF og 
LF-Rør, og den er specielt egnet for Arbejde med Elimi
nator. I Tilfælde af, at der skal anvendes jævnstrømselimi
nator, maa man sørge for at indsætte Blokkondensatorer 
i baade Antenne- og jordledning.

Opbygningen af en Modtager efter omstaaende Diagram 
sker bedst paa et Metalchassis med Metalforplade. Kon
densatorerne sættes isoleret op, og der bygges iøvrigt 
efter et System, der giver god Beliggenhed af de forskel
lige Komponenter i Forhold til hinanden. Mens det er 
omtrent lige meget, hvor sammenbygget man laver Lavfre
kvensdelen i Modtageren, maa F-H og Detekt'ordelen have 
god Plads, specielt med Luft under Spolerne og god 
Plads til Siderne. Naar en Ledning er afkoblet, enten med 
Modstand eller med Drosselspole, kan den godt stuves af 
Vejen under Bundpladen, og dette gælder ogsaa Akkumu
latorledninger til de tre Glødetraade.

Et Relais.
Af OZ1 X.

Det er ofte -— særlig ved høje Pladespændinger — ønske
ligt at kunne „nøgle“ ved Hjælp af Relais. Derved opnaar 
man at kunne holde de højspændingsførende Ledninger in 
denfor et bestemt afgrænset Omraade, saaledes at Stød 
ved tilfældig Berøring undgaas.

Det her beskrevne Relais fremstilles af 3/16" (ca. 4 mm) 
tykt Pladejern. Dimensionerne paa Kernen og Ankeret er 
iøvrigt angivet paa Skitsen. Ankeret, der sidder udenpaa 
Spolen, er gjort bevægeligt ved et Par smaa Bladfjedre, 
der nittes eller loddes fast. Foroven er Kernen forsynet 
med en Strimmel Ebonit til Fastgørelse af et Par Kontakter, 
som bringes i Forbindelse, naar Ankeret bliver tiltrukket.

Den ensomme Skrue midt for tjener ti! Regulering af Mel
lemrummet.

jernet, der skal anvendes, maa først udglødes. Dette 
gøres lettest ved at man — inden Anker og Kerne klippes 
ud — opvarmer et Stykke Plade, til det er stærkt rødt og 
derefter afkøler det langsomt i Savsmuld.

Spolen vikles af 0,2 mm Emaljetraad. Omkring 2000 
Vindinger vil passe, og Strømforbruget bliver da ca. 50 
MA ved 4 Volt. Ved en Luftspalte paa 0,3 mm vil An
keret trække med ca. 50 g. Man skal ikke vikle for meget 
Papir til Isolation for Spolen af Hensyn til Pladsen. Det 
er lettere at vikle løs, til Strømforbruget er ca. 50 MA 
end at tælle Vindingstallet.

Diagram-Serien

Ovenstaaende Diagram viser en for
træffelig Push-pull Detektor for korte og 
ultrakorte Bølger. Alle Værdier er angivet.

OZ7WB.



Maal ing af høj f rekvent Strøm.
Med Tilladelse af „Danske Radiotekni

keres Sammenslutning“ bringer vi her et 
Uddrag af en Artikel fra denne Organi
sations nystartede Tidsskrift.

Ved ethvert Anlæg med højfrekvent Stiøm er man inter
esseret i at bestemme dennes Størrelse, enten det er i 
en Antenne eller anden Svingningskreds, for derigennem 
at konstatere to Ting: Udstraalingens Størrelse og Reso
nans, idet sidstnævnte haves for maximai Udstraaling.

De Instrumenter, der finder Anvendelse til dette Formaal, 
maa være af en saadan Art, at de er frekvensuafhængige, 
hvilket vil sige, at de viser rigtigt ved baade lav og høj 
Frekvens — ja maa helst kunne justeres ved Jævnstrøm.

I det følgende skal de forskellige Anordninger til denne 
Strømmaaling omtales, og det vil fremgaa, at man for 
dem alle gør Anvendelse af Strømmens Varmevirkning, 
og ikke som ved de fleste Instrumenter anvender magne
tiske Kredsløb. Ubrugelige er følgelig de saakaldte Dreje
spoleinstrumenter, Blødtjernsinstrumenter og elektrodyna
miske Instrumenter.

Instrumenter til direkte Strømmaaling gaar gerne under 
Navnet Varmetraadsinstrumenter, og deres Følsomhed kan 
gaa saa langt ned som til 60 MA for fuldt Udslag. De 
findes ogsaa specielt bygget helt op til flere Tusinde Am
pere, hvad der kan være Tale om ved meget store Sender
anlæg. Princippet for Varmetraadsinstrumentet bestaar i, 
at en Modstandstraad udvider sig, naar en Strøm passerer 
igennem den. Udvidelsen bevirker, at en Viser, der peger 
paa en inddelt Skala, gennem et „Snoretræk“ bringes til 
at gøre Udslag. Fingernemme Amatører vil nemt kunne 
fremstille et brugeligt Instrument.

Imidlertid kan man klare sig paa en endnu simplere 
Maade. Der findes i Handelen smaa Lommelampe
pærer, der kræver en Spænding paa ca. 3,5 Volt og en 
Strøm paa ca. 0,25 Ampere. Med en saadan Lampe ind
skudt i Antennen vil den deri gaaende Strøm, saafremt 
den er over 0,1 Amp., faa Lampen til at lyse. Nu er det 
imidlertid ikke til at afgøre, hvor stor Strømmen er, men 
paa følgende Maade kan det nogenlunde ske:

Man stiller 2 Lampefatninger op og indsætter 2 ens 
Lamper i disse. Disse Lamper lader man lyse fra et 
Batteri og har samtidig et Amperemeter og f. Eks. en 10 
Ohms Glødemodstand indskudt i den ene Lampes Kreds. 
Man stiller nu et Stykke Skrivepapir midt imellem Lam
perne efter at have givet dette en Fedtplet i Glødetraads- 
højde. Er Lamperne forbundet til samme Batteri og iøvrigt 
er ens, skal Papiret staa nøjagtigt i Midten. Det vil da — 
naar man kigger fra den ene eller anden Side af Papiret — 
være umuligt at se Fedtpletten.

Skyder man nu den ene Lampe ind i en Antennekreds, 
uden at have fjernet den fra nævnte Opstilling, der natur
ligvis saa maa foretages i Nærheden af Antennen, vil 
Lampen lyse ved Resonans. Man stiller nu ind, til man 
faar saa kraftigt et Lys som muligt. For at bestemme 
Strømmen maa man regulere Lysstyrken paa den anden 
Lampe med Giødemodstanden, indtil begge Lamper lyser 
lige stærkt, saaledes at Fedtpletten som nævnt forsvinder, 
uanset fra hvilken Side af Papiret man kigger paa denne. 
Den paa Instrumentet aflæste Strøm vil da være lige saa 
stor som den i Antennen gaaende Strøm.

Metoden er selvfølgelig ikke nogen særlig nøjagtig Maade 
at foretage en Strømmaaling paa, men giver dog for eks
perimenterende Amatører et godt Begreb om Strømmens 
Størrelse, og da Lysstyrken i høj Grad er afhængig af 
Strømmen, faar man en god Variation paa Instrumentet. 
Skulde Strømmen være for stor, saa man risikerer at 
brænde Lamperne over, behøver man blot at tage en Type, 
der kræver lidt mere Strøm. Den Modstand, man indfører 
i Antennekredsen, er ret variabel, idet Lampens Modstand 

'er afhængig af den gennem Glødetraaden gaaende Strøm. 
Modstanden ligger alt efter Typen omkring 10-20 Ohm, 
naar den lyser kraftigst.

Saafremt der bliver Tale om at maale mindre Strøm
styrker end ca. 0,1 — 0,15 Ampere, egner den lige be
skrevne Metode sig ikke særlig godt. Man kan da benytte 
sig af Emissionens Størrelse i et Elektronrør med foran
derlig Glødestrøm. Det er herved muligt at konstatere 
Højfrekvensstrømme helt ned til faa MA og op til ca. 150 
MA — ja, uden Hjælpespænding til ca. 300. Hvorledes 
dette kan opnaas fremgaar af Diagrammet, der viser den 
til Maalingen nødvendige Opstilling.

Til at begynde med skal der ofres et Par Ord paa 
selve Røret. Det gælder naturligvis om ikke at -faa for 
stor Modstand indført i Antennekredsen, og følgelig maa 
man vælge et Rør, der har en lille Modstand i Glødetraaden. 
Det maa altsaa have en lille Glødespænding og tage stor 
Glødestrøm, f. Eks. vil en Type paa ca. 0,6 Volt og 0,3 
Ampere saaledes kun indføre en Modstand paa 2 Ohm i 
Antennekredsen, hvad der er langt mindre, end noget 
Varmetraadsinstrument giver for dette lave Omraade.

Ved at følge Diagrammet vil man se, at Gitter og 
Plade er forbundet sammen for at faa saa stor en Emis
sion som muligt. Antennen er forbundet til sin Selvinduk
tionsspole paa normal Maade, og den nederste Ende af 
Spolen tilsluttes Elektronrørets positive Glødeben og Jord 
(eller Modvægt) til det negative Glødeben. Man faar da 
paa denne Maade Antennestrømmen til at gaa gennem 
Rørets Glødetraad. Glødetraaden er endvidere forbundet 
til en Akkumulator i Serie med en passende Regulerings- 
modstand for Strømmen, Foruden Modstanden maa man 
have et Amperemeter indskudt, saa man er i Stand til at 
kontrollere Glødestrømmens Størrelse. Drosselspolerne L1
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og L2 hindrer Antennestrømmen i at gaa over i Akkumu
latoren. I Rørets Anodekreds indsættes en lignende Drossel 
i Serie med Milliamperemeter og Anodebatteri.

Det kan ikke umiddelbart lade sig gøre at foretage 
Strømmaaling med denne Anordning. Man maa først be
stemme Forholdet mellem Glødestrøm og Emission og 
optegne dette i Kurveform. Denne Kurve optages da med 
Jævnstrøm, og alt, hvad man har at gøre ved en senere 
HF-Strømmaaling er følgende: Med Regulermodstanden 
stiller man ind paa en Glødestrøm paa f. Eks. 250 MA 
og aflæser det dertil svarende Udslag paa Milliamperemeteret 
i Rørets Pladekreds. Sættes nu Senderen i Gang, faar man 
en Strøm i Antennekredsen, og denne vil da addere sig til 
Glødestrømmen. Dette vil følgelig resultere i en yderligere 
Opvarmning af Glødetraaden, og derved forøges Emissi
onen. Det dertil svarende Udslag paa MA-Meteret aflæses, 
og med den aflæste Værdi gaar man ind paa Kurven og 
finder den dertil svarende Glødestrøm. Fra Glødestrømmen 
skal man fratrække den Størrelse, man gik ud fra, i dette 
Tilfælde 250 MA. Det er altsaa nødvendigt, naar man vil 
maale en forholdsvis stor HF-Strøm at gaa ud fra en lille 
Glødestrøm, leveret fra Akkumulatoren—ja man kan helt 
undvære denne og faar da kun een Aflæsning paa MA- 
Meteret, og denne svarer da til den fulde højfrekvente 
Strøm. Skal man maaie smaa Strømme, er det en Fordel 
at gaa ud fra en forholdsvis stor Glødestrøm, da man saa 
kommer til at arbejde paa Kurvens største Stejlhed.

Skal der ellers siges noget om Maaling af Strøm paa 
denne Maade, maa det være: Instrumentet er i Forhold til 
den Nøjagtighed, man kan opnaa, billigt (da man ofte har 
MA-Meter og Amperemeter til Raadighed). Der indføres 
kun en ringe Modstand (ca. 2 Ohm) i Forhold til f. Eks. 
Termokors, der vanskeligt kommer under 10—15 Ohm.

Sidstnævnte Instrument (Termokorset) bestaar af to for
skellige Metaller, der ved Opvarmning frembringer den 
saakaldte Termostrøm. Opvarmningen kan ske med HF- 
Strøm, og den frembragte Jævnstrøm faar da et Galvano- 
meter til at give Udslag. Termokorset er udmærket egnet 
til at undersøge, om man har Svingninger i en HF-Kreds, 
ligesom det kan paavise, om Tilbagekoblingen virker for 
et Detektorrør. Et Krystal i Forbindelse med Galvano- 
meter kan ogsaa benyttes til Paavisning af HF-Strøm, men 
Metoden er usikker til Maalebrug paa Grund af Krystallets 
Instabilitet.

Gittermodulation.
(Af G5SZ i „T&R BuHetin“.

Da jeg fornylig havde fuldført en QRO CW-Sender og 
ønskede at udføre nogle Eksperimenter med Telefoni paa 
80 m med den tyske Station D4UAK og den østrigske 
Station UO1CM, kom jeg til at staa overfor det Problem 
at modulere Output til det sidste PA-Trin. Heissing var' 
udelukket paa Grund af de store Ekstraomkostninger, det 
vilde have medført. Det blev prøvet at modulere Buffer
forstærkeren med Heissing, men Resultatet var daarligt, 
idet Modulationsgraden ikke blev højere end 20 °/o. Heis
sing blev følgelig definitivt opgivet, og det blev bestemt 
at prøve at modulere paa Gitteret af det sidste PA-Trin. 
Det er i sin Tid lykkedes G5SZ at opnaa udmærket 
Modulation med 200 Watts paa en selvsvingende Sender;

det vilde derfor være rimeligt at antage, at det med en: 
korrekt neutraliseret CC-Sender og en førsteklasses Mikrofon
forstærker vilde være muligt at faa en god Fone.

En Ferranti Udgangstransformator 1:1 blev indsat med 
Primæren forbundet til Mikrofonforstærkeren og Sekundæ
ren i Serie med Gitterafledningen og Gitterspændingen. 
Dette gav glimrende Resultater med Tale; men Musikken 
var meget daarlig og forvrænget. Saa blev der indsat en 
gammel LF-Transformator i Serie med 1:1 Transformatoren 
og - Gitterspænding og afkoblet til Jord gennem en 0,1 
MF Kondensator. Resultaterne blev udmærkede baade med 
Musik og Tale.

Fulde 100% Modulation kan opnaas ved at reducere 
Tilførselen af HF-Energi fra den foregaaende Forstærker 
ved at flytte Aftapningen fra Slutforstærkerens Gitter til 
Anodespolen bort fra dennes Pladeende. .Man vil kunne 
finde en Indstilling, hvor Antennestrømmen vil stige til det 
dobbelte, naar man taler i Mikrofonen; men saa er Bære
bølgen ogsaa „knækket“. Ved omhyggelige Forsøg og 
Efterindstilling af Aftapningerne kan man finde en Indstil
ling, hvor man kan opnaa 100 % Modulation uden at 
„knække“ Bærebølgen.

Der er udført en Mængde Forsøg med UO1CM i Wien, 
som meddeler, at det er den bedste Fone, han nogensinde 
har hørt paa 80 m Baandet, og QRK Rapporten lød paa 
„R9 plus“ paa Højttaler. D4UAK i Amberg, nær ved 
Nürnberg, med hvem der ogsaa er blevet afholdt Forsøg, 
giver nøjagtig samme Rapport, som ogsaa senere er ble
vet bekræftet af Stationer i Holland, Danmark, . Frankrig, 
Tyskland og Spanien; langt de fleste Rapporter lyder paa. 
fb 100% Modulation.

Diagrammet vil fuldt ud forklare Systemet og vil maaske 
være til Nytte for andre QRO-Stationer, der har Vanske
ligheder med at gennemmodulere en stor Udgangsfor
stærker.

Til Slut skal det anføres, at Mikrofonforstærkeren maa 
være i Stand til at aflevere en uforvrænget Energi paa ca. 
5 Watts, dersom man ønsker at gennemmodulere en 200 
Watts Forstærker fuldkommen forvrængningsfrit og medí 
100 % Modulation.

(Oversat af OZ5MK)
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TRAFFIC NOTES.
Siden sidst.

Sommeren har nu allerede ladet høre fra sig i Form af 
den uundgaaelige QRN. 1 Begyndelsen er det meget irri
terende, men man kan jo vænne sig til det. Det har vi i 
hvert Fald kunnet hidtil.

Forholdene paa 14 MC har svaret fuldtud til Maaneden, 
idet de har været ligesaa ustadige som Vejret. En Del DX 
har der dog været. Nordamerika og Afrika kunde man 
høre, men den østlige Halvkugle har ladet vente paa sig, 
idet nogle faa PY og LU er alt, hvad der har været.

7 MC har beholdt sit Ry som udmærket DX-Baand — 
især efter Midnat og om Morgenen. Dog drukner snart alt 
her i QRM fra baade gode og mindre gode Fone-Stationer. 
De fleste Aftener i Løbet af Maaneden hørtes hele Europa 
med god QRK, men enkelte Aftener har det saa pludselig 
vendt sig, og man har kun kunnet høre Sydeuropa og Nord
afrika.

Især 3,5 MC har været plaget af QRN efter Mørkets 
Frembrud. Saa at sige hele Europa har været i Gang med 
Telefoni paa dette Bølgebaand, og der har været kolossal 
Trængsel. Man hører stadigvæk nye OZ-Stationer, og det 
hele tyder paa, at alt er, som det skal være: Stadig 
Fremgang indenfor den danske Kortbølgeverden.

OZ8J.

OZ1P er en ny Amatør i Nærheden af Otterup, som 
er ved at komme i Sving. Velkommen i Æteren, OB!

OZ8J har i den forløbne Maaned haft QSO med hele 
Europa paa 3 Bølgebaand. Af DX har han opnaaet FM4, 
CZ samt W1 og 3.

OZ7PU’s Input har i de sidste 3 Maaneder været under
2 ½ Watts og hermed har han „worked“ det meste af 
Europa med gode Resultater. Saaledes har SM og G meldt 
R9, mens en D gav R7. Fra HAF, OH og F er der meldt 
R5. Pladespændingen er 120 Volt, men skal nu forhøjes 
lidt. 7PU har faaet Lyst ti! lidt DX paa 7MC. Good luck, 
OB!

OZ3FL har ombygget sin MO-PA til Push-pul! T. P. 
T. G. og opnaaet gode Resultater med den. Senderen er 
nu bleven overladt til OZ7LP, der arbejder med den med 
45 Watts Input. 3FL har derefter lavet en Kopi af den, 
og Input ligger omkring 20 Watts med to amerikanske 
Type 45 Rør. Stationen er lige blevet forsynet med en ny 
18 m høj Zepp-Antenne, der rager op over hele Faxe 
Ladeplads. (Sikke’ smaa Huse de har i Faxe Ladeplads —2NF).

OZ2NF,

OZ7Z sender paa de tre mest brugte Bølgebaand med 
ca. 25 Watts Input til RE604 ved 300 Volt. Senderen er 
krystalstyret med ialt tre Trin. Paa 14 MC er opnaaet 
følgende DX-Resultater: J, AUl og 2, YI, SU, FM4 og 
8, CT2 og 3, VE samt Wl-2-3-8-9. Paa 3,5 MC arbejdes 
med baade Fone og CW, og det gaar udmærket, skønt 
Antennen er 21 m Hertz. BCL melder R9 i en Afstand af
1 km fra Sender. Stor Ophidselse!

OZ7Z.

OZ5BK har bygget en Push-pull T. P. T. G. med 2 
Stk. RE134, som han modulerer med en enkelt B409 som 
Heisingrør. Det gaar udmærket.

OZ5EK har en Sender af samme Type som 5BK, og 
han modulerer den ogsaa paa samme Maade, Det vil sik
kert forbavse de fleste, at han opnaar omtrent 100 % 
Modulation.

OZ5MK har været fuldstændig closed down den sidste 
Maaned paa Grund af BCL-QRM, men vil sikkert være i 
Gang igen, naar disse Linier læses.

OZ9MG arbejder paa 7 MC med CO-PA og 600 Volt 
paa en S412 i PA-Trinet. Der er fornylig opnaaet QSO 
med AU.

To nye jydske Amatører vil snart gøre deres Entre i 
Æteren — den ene endda med Highpower.

OZ5MK.
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En støvtæt Krystalholder. CQ fra Sekretæren.
Den her viste Krystalholder fremstilles af 6 mm tyk 

Ebonitplade, udskaaret i passende Størrelse. Bundpladen 
og Laaget (som ikke er vist paa Tegningen) er kvadratiske 
og lige store. I Bundpladen bores et Par 4 mm Huller 
for Fastspænding af Stikbenene. Ovenpaa Bundpladen er 
fastlimet (med Iseddike) 4 Strimler Ebonit. 1 de to er der 
som vist en Udskæring for Møtrikkerne til Stikbenene. 
Underlagspladen for Krystallet er fremstillet af 1 mm 
Messingplade, forsynet med en lille Lap, saaledes at den 
kan spændes under Møtrikken i den ene Side.

„OZ“s Popularitet er i stadig Stigning. Vi har nu Med
lemmer baade i Norge og Sverige. Der findes nu endog 
svenske Amatører, der benytter vor udmærkede QSl^-Cen- 
tral.

Medlemstallet i København er i stærk Stigning, og der 
er megen Tilfredshed med det nye Mødelokale. Glædelig
vis er der ogsaa en større Tilfredshed blandt Provins
medlemmerne. Læs engang, hvad en Amatør skrev til mig 
forleden: „Jeg var med i Aarene 27 — 28, men da jeg den
gang var eneste Ham her paa Bjerget, opgav jeg at være 
med og fik forøvrigt den Opfattelse, at Foreningen kun 
var for Københavnerne. Provinsen var kun med for at 
betale Kontingentet. Men ved at følge med i „OZ“ i et 
halvt Aar, har jeg ændret min Opfattelse.

OZ4A, Nysted er interesseret i Fjernsyn og vil gerne 
i Forbindelse med andre interesserede.

Overlagspladen er forbundet til det andet Ben ved en 
paaloddet Spiral af Kobbertraad. Ovenpaa denne Plade 
ligger et Stykke 4 mm tykt Gummisvamp, søm klemmes 
ned af Laaget, naar dette spændes til med et Par under- 
sænkede 1/8“ Skruer. Et Hulrum af den viste Størrelse 
skulde være tilstrækkeligt til alle normale Krystaller.

OZ2P.

QSL=Centralen.
Fra og med 15. Maj har OZ4H overtaget Ledelsen af 

QSL-Centralen. Undertegnede har nemlig pludselig faaet 
travlt med at udpønse en Metode til at overbevise mine 
Professorer om, at jeg er en flittig ung Mand.

jeg haaber, at den Velvilje, Medlemmerne har vist mig 
i det forløbne 3/4 Aar, maa blive overdraget paa min 
Efterfølger. Tak for godt Samarbejde!

OZ2E.

Tillader mig herved at meddele, at jeg nu har overtaget 
QSL-Centralen. Husk ved Indsendelsen af Kuverter at 
skrive Kaldesignal bag i Kuverten. Desuden bedes blot 
meddelt, hvor ofte Kort ønskes. *

QSL modtages gerne direkte til nedennævnte Adresse 
eller via Postboks 79, København K.

Paul Heinemann,
Vanløse Allé 138, Vanløse.

OZ4H.

OZ-DR116, Herr L. Willy Larsen, Sejlflod, aftjener for 
Tiden sin Værnepligt ved Ingeniørkorpset.

OZ1D

En Anvendelse af 
Glimlampe-Tonefrembringeren.
Af OZ2P.

Det har voldt mig en Smule Ærgrelse, at jeg ikke var 
i Stand til at høre min Morse ordentligt i Modtageren, 
naar jeg sendte. Jeg eksperimenterede en Tid med for
skelligt og har nu omsider faaet lavet et Arrangement, 
der opfylder mine Fordringer. Resultatet er blevet som 
vist i Diagrammet.

Som man vil bemærke, er det den i sin Tid i „OZ“ 
omtalte Glimlampe-Tonefrembringer. Dog er der foretaget 
et Par Tilføjelser. Den Kondensator, der er shuntet over 
Modstanden (som iøvrigt er en B & O), har vist sig at for
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høje Lydstyrken noget. Begge Kondensatorer har en Ka
pacitet paa 2000 cm. Værdien er dog ikke kritisk.

De lavfrekvente Svingninger, der opstaar i Kredsløbet, 
overføres til Modtageren ved Hjælp af Transformatoren. 
P serieforbindes med Modtagertransformatorens Primær. 
Man faar saaledes Lavfrekvensforstærkningen med, hvilket 
giver en fortrinlig Lydstyrke. Summeren forsynes med 220 
Volt DC, som aftages indenfor Nøglen, hvorved Sender 
og Summer nøgles i Takt.

Denne Anordning har jeg fundet er den bekvemmeste, 
da man samtidig med at starte Senderen, automatisk faar 
sin Morse klart og kraftigt i Modtageren, uden at dennes 

  Indstilling er forandret.

Lokale Stævner.
Afdelingen for Sydsjælland —LollandFalster afholder 

„field day“ den 28. ds., og man vil være i Gang med 
transportabel Sender hele Dagen. Stedet er endnu ikke 
fastlagt, men Meddelelse herom vi! tilgaa Afdelingens Med
lemmer. Hvis nogen har smaa tekniske Nyheder eller 
Konstruktioner af forskellig Art, bedes disse medtaget.

Den midtjydske Afdeling holder Stævne til Pinse. Nær
mere Underretning vil fremkomme pr. Post til Medlem
merne. Antagelig holder ogsaa den fynske Afdeling sit 
traditionelle Stævne i Juni Maaned, og der vil da blive 
udsendt Indbydelseskort som sædvanlig.

Vi gaar ud fra, at det er almindelig bekendt, at ikke 
blot de Amatører, der hører under en bestemt Afdeling, 
kan deltage. E. D. R.s Medlemmer har naturligvis Adgang 
til alle Sammenkomster, der arrangeres af Landsforeningens 
Afdelinger.

Red.

7 MC-Fone!
OZ-DR096 beklager sig i sidste .OZ" over Fonefor- 

søg paa 7 MC. Det glæder mig, at Spørgsmaalet endelig 
tages op.

Jeg kan godt forstaa hans „Mordlyst“, men prøv saa at 
have QSO med DX-Stationen, saa føler man noget, der 
er om muligt endnu værre. Sætter man sig Søndag Efter
middag til Modtageren og lytter, er Baandet spækket med 
Fone, i Reglen elendigt moduleret og ofte Grammofon
musik.

Det svenske Medlemsblad beklagede sig i sin Tid over 
for lange CQ-Opraab og tog specielt Sigte paa OZ. Var 
det ikke en bedre Idé at tage Foneudsendelser paa 7 MC 
op til Behandling? Jeg vil nu foretrække CQ-Opkaldningen 
i Modtageren, selv om den varer „14 Dage“ fremfor elen
dig Fone.

Jeg skal ikke fremhæve Prefixes; men det er rart at 
kunne sige, at OZ meget sjældent høres.

Var det ikke en Idé, om E. D. R.s Bestyrelse tog 
Spørgsmaalet op til international Behandling? Saadan som 
Forholdene er nu, er det i alt Fald umuligt at regne med

Gennemførelsen af en ordentlig QSO. 3,5 MC egner sig 
udmærket til Fone. Hvorfor ikke gøre Forsøg der?

Haaber Spørgsmaalet tages op.
OZ4H.

OZ7TN - Thorvald Nielsen, Farris St.

OZ-DR129 - Keld Rossing Andersen, Bagstræde 24, Nysted. 
OZ-DR130 - S. J. Christensen, Frejlev pr. Aalborg. 
OZ-DR131 - Walter Schwartzberg, Kolonigatan, 24.
 Gøteborg.
OZ-DR132- K. Petersen, Ørstedsvej 70, Aalborg. 
OZ-DR133- Jørgen Christiansen, c/o Chr. Christiansen,

P. Rosenkvist, Høje Taastrup pr. Taastrup St.
Walter Schwartzberg, Kolonigatan 24, Gøteborg.
Hans Lou, Bakken 14, Rønne.
Knud Reker, Ny Østergade 10, Rønne.
Anton Nielsen, Vestergrave 37, Randers.
Chr. Hansen, Baunevangen 24, Brønshøj.
J. Leen Jensen, Vesbergsgade 5, Frederikshavn.
K. Petersen, Ørstedsvej 70, Aalborg.
Jørgen Christiansen, Højslev St.
Poul Rasmussen, Skt. Knudsgade 7, Ringsted.
Henry Olsen, Radiotelegrafist, U-Baad Flotillien,

København K.

Nyt paa alle Frekvenser.
Kortbølgeamatører nøjes ikke altid med at kaste deres 

Kærlighed paa Senderen. Vi kan nævne to Eksempler i 
denne Maaned. Den 12. Maj blev OZ1NW smedet i 
Hymens Lænker. Og Forlovelse er deklareret mellem 
Frk. Tove Fjelstad Gornitzka (Datter af old OZ7AG, 
Nexø) og Herr Manfred Wharton Hammerich (OZ7WH). 
Tillykke!

Vi har tidligere fortalt, at de islandske Amatører af 
en mildest talt besynderlig Grund fik deres Sendetilla
delse inddraget. Det synes at skulle staa ved Magt. 
Den islandske Stat har nu købt Senderne for -— som 
det hedder — selv at kunne foretage de Kortbølgeforsøg, 
der er Brug for paa Island. Amatørerne fik jo paa en 
Maade Oprejsning, men alligevel — — — !
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„ Rag Chewing“ fortæller, at OZ7T forbereder sig til 
at blive Operator i en Ekspedition, der afrejser til de 
grønlandske Fjorde i den forestaaende Sommer. Pse 
hw, OB?

U. S. S. R. meddeler, at Amatørerne i Sovjet Rusland 
fra 1. Maj 1933 begynder at brage de Kaldesignaler, 
som blev antaget paa Madrid-Konferencen i 1932. Sovjet- 
Amatørerne anvender derfor tin Prefixet U.

Mange OZ-Hams har sikkert studset over, at tyske 
Amatører helt er forsvundet fra alle Bølgebaand i den 
sidste Tid. Aarsagen er naturligvis at søge i de poli
tiske Omvæltninger, men det ser ud til, at den nye Re
gering ser mere forstaaende paa Amatørbevægehen, end 
vore tyske Kolleger hidtil har været vant til. Der synes 
at være gode Udsigter til, at Amatørsending endelig 
bliver tilladt i vort sydlige Naboland. Men man ønsker 
Tavshed, mens Forhandlingerne staar paa, og det lader 
til, at saa godt som alle D-Hams har rettet sig efter
D. A. S. D.s Henstilling om at lade være med at sende 
indtil videre. Efter hvad vi erfarer, skal de tyske Ama
tører „gennem deres Forbindelse med Amatørsendere i 
Udlandet propagandere for Tysklands nationale Ny
skabelse". (Hm!).

Paa Grund af Pladsmangel maa en Del teknisk Stof 
udgaa til næste Numer — heriblandt OZ2P's Beskri
velse af den bebudede Ultrakortbølge-Modtager.

E. D. R-s Emblem faas nu ogsaa i København hos 
Kassereren, Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, Køben
havn N til den af E. D. R. fastsatte Pris, Kr. 1,50. 
Husk det nu til Sommerferien!

Til Salg!
En Amatør har bedt mig realisere følgende : CO- 

PA Sender til 40 og 80 m, Milliamperemeter, Morse- 
nøgle, Mikrofon med Transformator, TB04/10, kom
plet S, W.-Modtager, Bølgemaaler, Telefon, Sæt af 
Klasse E3 Transformator m. m.

H. Tscherning Petersen.
Box 45, Nørresundby.

En Motorgenerator
sælges billigt elier byttes med andet Materiale. 
Motoren er paa 1 HK og gaar paa 220 Voit DC. 
Dynamoen afgiver 6-7 Ampere ved 20 Volt. Ud
mærket egnet til Glødestrøm for større Sender. Og
saa en Hartley og en TC03/5 er til Salg eller Bytte.

Knud Langaa-Jensen,
■ Jernbanepladsen. Faaborg.
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