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Om modtagning af NFM.
Af T.-G. Gyllenkrok, SM7HZ.  

(Oversat af OZ7T)

SM7HZ er en af de første amatører i Eu
ropa, som forsøgte ESB. Dette område har 
ikke direkte at gøre med artiklens indhold, 
men har at gøre med HZ’s studium af reflek
terede fone-signaler. Hans udredning giver 
svar på adskillige spørgsmål, som mange tele
foni-amatører har stillet.

Diskussionen har været ganske livlig i de 
seneste numre af OZ om NFM i det hele taget, 
samt om de rette metoder til at modtage det 
på. OZ7MP går i oktbr. OZ ind for den gode, 
gamle „begrænser-frekvensdetektor“ metode, 
mens OZ7T i juli nummeret „slår en pæl 
igennem den gale opfattelse“.

Begge er erfarne kortbølgeamatører, som 
ved, hvad de taler om, men hvor finder man 
så forklaringen til de helt forskellige opfat
telser?

Til at begynde med synes 7MP’s metode at 
være den helt rigtige. Dels forstår  man ganske 
let, hvorledes det hele går til, dels har meto
den jo længe været benyttet på UKB med 
bredbånds-FM.

Jeg  har dog haft grund til at tro, at sagen 
ikke var så enkel, og jeg byggede mig derfor 
en speciel forsøgsopstilling, hvormed jeg 
kunne analysere de indkommende signaler.

Det viste sig da, at når NFM-signaler an
kom til modtageren via ionosfæren , så var det 
slet ikke NFM, som modtoges, men en blan
ding af NFM og AM. Årsagen til dette mær
kelige fænomen må søges i interferens mel
lem et moduleret signals forskellige kompo
nenter, som på vej mellem sender og modtager

tilbagelægger forskellige vejlængder. Side
båndsfrekvenser bliver dels forstærkede, dels 
svækkede og — allervigtigst — faseforskudt 
i forhold til bærebølgen. Følgen heraf er, at 
fasemodulation (PM) delvis omdannes til 
amplitudemodulation (AM) og omvendt: et 
rent AM-signal vil ved transmission gennem 
ionosfæren delvis omdannes til fasemodula
tion.

Jeg taler om fasemodulation (PM) og ikke 
om NFM, fordi den følgende udredning der
for bliver enklere. Vi ved jo, at PM og NFM 
„næsten“ er det samme. En PM-sender vil 
udsende NFM, hvis der i mikrofonforstærke
ren til fasemodulationen indsættes en diskant
afskæring.

Hvis man vil forstå, hvad der sker med 
fone-signalerne, må vi have lidt teori — og 
den, som ikke gider være med, kan springe 
et godt stykke over og så blot hefte sig ved 
konklusionen.

Jeg henviser først til Byron Goodmans arti
kel i septbr. OZ, som det kan anbefales at 
gennemlæse endnu en gang. Goodman viser, 
at et moduleret signal — AM eller PM — kan 
analyseres til tre signaler ved ren tone-modu
lation, een bærebølge og to sidebåndssignaler. 
Vi vil nu tegne et sådant signal med „vekto- 
rer“. I fig. la er vist en pil, hvis længde netop 
svarer til signalets styrke. Pilens vinkel til en 
fastliggende „nord-linie“ afbilder signalets 
øjeblikkelige fase.

Hvis pilens længde varierer med 50 % 1000 
gange i sekundet op og ned som antydet i fig. 
Ib, så har man et billede af AM, hvor en 
bærebølge er 50 % moduleret med en tone 
på 1000 Hz.
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Hvis pilen har konstant længde, men svin
ger frem og tilbage 1000 gange i sekundet, 
med en maksimumsvinkel til „nord“ på 57°, 
så afbilder pilen et fasemoduleret signal med 
1000 Hz modulation og modulationsindeks 
een, hvilket svarer til 100 % AM. Fasemodu
lation er vist i fig. lc.

Lad os „gå på båndet“ og finde et signal 
på 3700 kHz, AM-moduleret med 1000 Hz. 
Dette signal består jo af en bærebølge på 3700 
kHz og to sidebåndsfrekvenser på hhv. 3699 
og 3701 kHz. I fig. 2a er bærebølgen tegnet 
som en „vektor“, en stillestaaende pil, hvis 
længde angiver bærebølgens styrke.

Sidebåndet på 3701 har 1000 Hz højere fre
kvens, og dets vektor roterer derfor i retning 
mod urviseren 1000 gange i sekundet. Den 
øvre sidebåndsfrekvens tegnes derfor som en 
pil, som roterer 1000 gange i sekundet modsat 
urviserne. Se fig. 2b. Det nedre sidebånd har 
en frekvens på 3699 kHz, altså 1000 Hz lavere 
frekvens end bærebølgen. Det tegnes i fig. 2c 
som en pil, som drejer sig 1000 gange i sekun
det med urviserne.

I fig. 2d danner vi summen af bærebølgen 
og de to sidebånd. Vi ser, at de adderes til en 
vektor med konstant retning, men varierende 
længde, præcis som vist i fig lb. Resultatet 
er AM.

I fig. 3 har vi bibeholdt fasen for bærebøl
gen, men drejet begge sidebåndsvektorer 90°. 
Vi ser, at resultatet da bliver PM, ganske som 
i fig. lc.

Man får en mellemting mellem AM og PM. 
hvis sidebåndene drejes en vinkel mellem 0 
og 9 0 D e t  er dette, som sker ved transmis
sion gennem ionosfæren i mange tilfælde.

Det kan også ske, at selektiv fading helt 
undertrykker det ene sidebånd. Resultatet 
bliver da ESB med bærebølge, se fig. 4. Dette 
signal varierer i såvel fase som i amplitude 
og kan derfor modtages som enten AM- eller 
PM-signal.

Resumé: Pilens variationer i længde angi
ver AM, d. v. s. AM-modulationen har samme 
fase som bærebølgen. Pilespidsens variationer 
vinkelret på dens retning angiver PM, d. v. s. 
PM-modulationen ligger med en faseforskel 
på 90° med bærebølgen.

Nu gjaldt det om at konstruere et apparat, 
hvormed „signal-vektorerne“ for modtagne 
signaler kunne iagttages. Metoden hed „syn- 
krodyn-modtager“, fordi en synkrodynmod- 
tager ifølge sit princip virker kraftigst på de 
signaler, hvis bærebølge har samme fase som 
BFO’en. Hvis BFO’en har samme fase som det 
indkommende signals bærebølge, vil output 
være AM-komponenten af signalet. Hvis 
BFO’en har en faseforskel med bærebølgen 
på 90°, vil en synkrodynmodtager reagere for 
PM-indholdet af det modtagne signal. Jeg

Fig. 5.  Billeder på „vektorgrafen" ved jordbølge-
signaler.

a)  „Tom" bærebølge. Lyspletten angiver vektorens  
spids.  Vektoren er tegnet punkteret.  Sml.  f ig.  la.

b) AM-signal,  ca.  50  % moduleret.  Sml.  f ig.  1b og 2.
c) NFM eller PM-signal med modulationsindex ca. 1.  

Smign. fig.  1c og 3.
d) ESB med bærebølge. Smign. fig.  4.
e) Utilsigtet  PM (FM) på AM-signal.

byggede to synkrodyn-detektorer, den første 
med oscillatoren låst i fase til bærebølgen af 
det modtagne signal og den anden med oscil- 
lator-spænding med 90° fase-afvigelse. Out
put fra de to synkrodyn-detektorer gik til af
bøjningspladerne af et katodestrålerør: AM- 
detektoren gav lodret afbøjning, og PM-de-
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Fig. 6.  Billeder på „vektorgrafen“ ved ionosfære-
signaler.a) AM-signal.
b) og c) Samme signal få sekunder senere.d) NFM-PM-signal.
e)  og f)  Samme signal få sekunder senere.

tektoren gav vandret afbøjning. Og med dette 
målegrej „gik jeg på båndet" . . .

Fig. 5 a-e viser forholdene med signaler, 
der modtages som jordbølge.

Fig. 6 a-f viser, hvorledes signaler normalt 
ser ud. Med „normalt“ menes ionosfære-sig
naler, d. v. s. signaler, som er reflekteret af 
ionosfæren, og som evt. blander sig med jord- 
bølgesignaler. Vi ser af de sidste billeder, at 
der ikke længere er tale om ren AM eller FM, 
men om en forfærdelig blanding. Effekten er 
mest udpræget om natten. Det er ikke mær
keligt, at en begrænser-modtager ikke kan 
udelukke „AM-stationer“, når de ser således 
ud. Det er heller ikke så mærkværdigt, at man 
glimrende kan modtage en NFM-station på 
en almindelig AM-modtager uden „skæv“ 
indstilling. I talrige tilfælde kan man føre 
QSO med en god NFM-station uden at vide, 
at han sender NFM, før han eventuelt for
tæller det.

Af denne grund anser jeg begrænser-mod- 
tageren som værende unødvendig til alt andet 
end lokal-QSO. Desuden tror jeg, at den er 
en smule dårligere end en normal AM-mod
tager på lang-distance, da begrænseren jo ind
fører en del krydsmodulation. Det bedste ville 
jo uden tvivl være, om man kunne bruge 
begge synkrodyn-detektorer samtidigt, idet 
deres respektive output blev sammensat på 
passende måde. Det kan lade sig gøre, idet 
man lader de to output-signaler gå gennem 
hver sin side af et Dome-netværk og derefter 
adderer dem, idet man derved opnår det rig
tige faseforhold af de to komponenter. Det 
viser sig da, at de signaler, som hidrører fra 
det ene sidebånd, forstærker hinanden, mens 
signalerne fra det andet sidebånd netop op
hæver hinanden. Man opnår nu den fordel, at 
man ikke mere modtager begge sidebånd, 
som ved modtagningen kan have ugunstig 
fase i forhold til hinanden og derved give se
lektiv fading. Den anden store fordel ligger i, 
at man kan lægge kraftig QRM ind på det 
sidebånd, som undertrykkes. Et S9-signal ca. 
100 Hz fra bærebølgen kan let undertrykkes 
35—40 dB, d. v. s. 6—7 S-grader.

En modtager af denne art kalder man „En- 
kelt-sidebånds-synkrodyn“ og er vel noget af 
det bedste, man kan få på amatørbåndene. 
Den kommercielle transatlantiske kortbølge
trafik bruger sådanne modtagere for at kunne 
holde trafikken dag og nat. Denne modtager 
kan tage AM, PM, NFM, ESB og CW med 
samme lethed. Men det er en anden historie!

Det beskrevne apparat har naturligvis væ
ret et glimrende middel til at give rapporter 
til andre amatører. Når det er dag-forbindel
ser eller natforbindelser over meget korte af
stande, så der ikke er selektiv fading, så kan 
man fuldstændig analysere det modtagne 
signal, idet man kigger på katodestrålerøret. 
Man kan aflæse modulationsprocent og fre
kvenssving, og man kan se, om der moduleres 
symmetrisk eller skævt.

Hvis jeg må tage mig den frihed at kritisere 
mine danske venner på 80 m båndet, så er de 
almindeligste fejl ved modulationen følgende:

1) På AM-stationer frekvensmodulation 
med brum, netfrekvensen eller højere harmo
niske. Frekvenssvinget for brummet er ofte 
50 Hz eller mere.

2) Utilsigtet fasemodulation på grund af til
bagevirkning fra et moduleret PA-trin til et 
forangående trin. Årsagen er utilstrækkelig 
skærmning eller neutralisering. Fejlen be
mærkes ikke ved „jordbølge-forbindelser“, 
men den giver forvrængning ved distance- 
QSO. Smlgn. fig. 5e.

3) For meget frekvenssving på NFM-statio- 
ner. Med for stort frekvenssving vil man altid 
få mere forvrængning og dårligere læselighed 
ved distance-QSO. Desuden optager stationen 
for meget frekvensplads og giver derfor unød
vendige forstyrrelser for naboamatører. Det 
kan være, at lydstyrken bliver større ved 
lokalforbindelser, men da er læseligheden jo 
altid god.

*

Bemærkning af OZ7T:
SM7HZ omtaler i sin artikel hovedsagelig 

signaler på 3,7 MHz båndet uden direkte at 
nævne det. På højere frekvenser er den ud
viskning af det oprindelige signals karakter, 
som finder sted på 3,7 MHz, ikke nær så ud
præget. Et signal, der sendes som AM, vil 
også komme frem — selv over store distan
cer — som AM.
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En O-V-2.
Af A. Munch, OZ7P.

Vi har i de sidste to numre af OZ bragt et 
par modtagere beregnet for begynderne, og 
vi slutter nu for denne gang med begynder
modtagere med en O-V-2, det er en modtager, 
som alle vi gamle amatorer er startet med, 
og nu viser vi så, hvorledes OZ7P har løst 
opgaven. T. R.

Når en begynderamatør skal tage stilling 
til, hvordan hans første modtager skal være 
udformet, vil han som regel søge oplysninger 
i den forhåndenværende litteratur om, hvad 
andre mener, man bør starte med. Derom er 
der jo i tidens løb ført adskillige diskussioner, 
så lad os springe den side af sagen over og 
nøjes med at fastslå, at når det i det hele taget 
kan diskuteres, må retmodtagerens simple 
konstruktion og dens lave anskaffelsespris 
være de faktorer, som tynger mest i vægt
skålen når beslutningen skal tages.

Hvis modtageren i lighed med den nedenfor 
beskrevne O-V-2 bliver dimensioneret, så der 
senere kan sættes et HF-trin foran, kan man 
få en særdeles anvendelig opstilling, der se
nere, når storsuperen er bygget, kan gøre god 
fyldest som stand by-modtager, signalgenera
tor, monitor o. m. a. Det var forresten menin
gen, det kun skulle have været en O-V-l — 
det var jo en meget almindelig opstilling før 
i tiden — men det betaler sig at ofre et ekstra 
rør, da detektoren alene ikke er i stand til at 
udstyre udgangsrøret med de forholdsvis 
svage signaler, som modtages på amatørbån
dene.

Diagrammet.
Signalet kommer fra antenne og jord gen

nem C1,2 og 5 til selve afstemningskredsen, 
der bestå af C3,4 og L1. Cl og 5 kan ude
lades, hvis modtageren udføres som en ren 
vekselstrømsopstilling med transformator 
mellem modtager og net. R1, C8 og styregitte
ret i V1 (detektorrøret) sørger for ensretning 
af signalet. Fra V1’s anode føres signalet gen
nem C6 og 7 til L2, hvorfra det induceres til
bage til L1 og således forstærkes endnu en
gang.

Når Vl’s skærmgitterspænding, der er af- 
koblet med C10, ved hjælp af PI reguleres op 
til ca. 20 v., vil røret gå i sving, og det frem
komne signal blandes i røret med det fra an
tenne og jord indkomne, så vi får den for de
tektormodtageren karakteristiske hyletone, 
hvis frekvens er lig forskellen mellem de to 
signalers. Og netop på dette punkt — hvor 
røret går i sving — har modtageren sin stør
ste følsomhed og selektivitet. Om potentio
meteret skal stilles over eller under sving
ningsgrænsen afhænger naturligvis blot af, 
om det er CW eller fone, der modtages.

LF-signalet, som nu er fremkommet på 
enten den ene eller den anden måde, går over 
HF-droslen, gennem R5, C13 og P2 til V2’s 
(triodens) styregitter. R5 og Cll udgør til
sammen et HF-filter, som skal eliminere de 
HF-spændinger, der kan smutte gennem 
droslen. Det er af meget stor betydning for 
tilbagekoblingens godhed, at al HF er fjernet 
på dette sted, i modsat fald vil den blive for
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hård. Fra V2’s anode går signalet gennem C14 
og R9 til V3’s (udgangsrørets) styregitter. R9 
har til opgave at forhindre parasitsvingninger 
i udgangstrinet. R7 og 12 sørger for gitterf or- 
spændinger til de to rør. Disse spændinger 
føres til gitrene gennem P2 og R8. C12 og 16 
holder spændingerne stive. R3/C9 og R11/C15 
er to brumfiltre, der samtidig forhindrer LF- 
tilbagekobling mellem trinene. R2 og 6 be
stemmer forstærkningens størrelse i V1 og 2, 
og R10 sikrer udgangsrørets skærmgitter mod 
overbelastning, hvis udgangstransformatoren 
af en eller anden grund skulle blive afbrudt.

Når signalet kommer fra V3 kan det gå to 
veje, enten over transformatoren til højttale
ren eller gennem C18 til telefonen, hvis anden 
side gennem C17 er forbundet til stel. Hvilken 
af vejene, det skal gå, bestemmes af den to- 
polede omskifter, som i stilling telefon ind
skyder R13 i stedet for svingspolen for at be
skytte transformatoren mod gennemslag, 
hvilket kan opstå, hvis den i ubelastet til
stand udsættes for kraftige signaler. Bemærk 
at glødetrådens ene side er ført til stel for at 
forhindre brum.

Spolerne,
der alle er viklet paa Torotor-forme, er 

sammen med trimmekondensatorerne monte
ret på en pertinaxplade, som med afstands
stykker er fastskruet direkte på omskifteren, 
således at hele HF-delen udgør en enhed' 
Selve omskifteren består af et dæk med to 
gange fem stillinger, hvoraf kun de fire be
nyttes til omskiftningen. Den femte kontakt 
i den ene side er ført til stel, så de ubenyttede 
spoler gennem en skinne på bagsiden af dæk
ket bliver jordet.
Viklingsdata.
Frekv. i Torotor= LI L2 Parallel*

MHz form Antal vind kapacitet
3,3— 4,2 6144 2x30 0,1 mm 15 0,1 mm 0
6,5— 8,0 6145A 25 0,4 — 6 0,4 — 40pf

12.0—15,5 6144C 18 8 0
25.0—31,0 6144C 6 3,5 0

3,5 MHz-spolen vikles med 30 vind. i andet 
kammer fra oven, 30 vind. i tredie og ved 
overgang til fjerde gøres et udtag, og der 
fortsættes med 15 vind. i samme viklingsret
ning. De øvrige spoler vikles med een vind. i 
hver rille. Ved Jordenden gøres udtag, og 
koblingsviklingen lægges oven på afstem
ningsspolen i samme viklingsretning, men 
med vindingerne tæt sammen, så de kun dæk
ker en lille del af afstemningsspolen.

Samtlige spoledata er beregnet ud fra den 
forudsætning, at de alle har en jernkerne 
halvt inddrejet. De er naturligvis ikke nød
vendige i denne opstilling, men er taget med 
for at undgå ændring af spolerne ved en evt. 
tilbygning af et HF-trin.
Opbygning.Den mekaniske opbygning skulle fremgå 
nogenlunde af fotografierne. Chassiset er 210 
mm bredt, 155 mm dybt og 70 mm højt. For
pladens mål er 210x160 mm, og begge dele 
er fremstillet af 1,5 mm aluminium. På bille
det af forpladen ses i midten den snart klassi
ske LK-skala, der benyttes som finindstil
lingsdrev for drejekondensatoren (EDDY
STONE). Til højre derfor er telefonomskifte
ren placeret, og nederst til venstre ses tilbage
koblingen (P1), i midten områdeomskifteren, 
derefter telefontilslutningen og yderst til 
højre volumenkontrollen (P2). På det an
det billede af modtageren ses fra venstre 
til højre 6F6, 6C5 og elektrolytten på 2x8 
μF (c9 og 15). Drejekondensatoren, der er 
monteret på en aluminiumsvinkel, telefon- 
omsk. og 6SK7 ses bagerst. På chassisets bag
kant sidder bøsninger for højttalersvingspole,
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multistik til strømforsyning og yderst til 
højre bøsninger for antenne og jord.

Forpladen er ved hjælp af afstandsstykker 
sat i en afstand på 5 mm fra chassisets for
kant, så potentiometrene og omskifteren kun 
har selve akslerne stikkende ud gennem for
pladen.

Spole centralen

Justering.
En nøjagtig kalibrering af denne modtager 

er faktisk ikke mulig, da antennen udgør en 
del af afstemningskredsen, men en brugbar 
justering kan foretages, hvis modtageren al
tid er tilsluttet den samme antenne og an
tennekondensatoren (C 2) een gang for alle er 
indstillet til sin bedste værdi. Nogen bestemt 
kapacitet for denne kondensator kan natur
ligvis ikke opgives, da den er afhængig af 
den tilsluttede antennes størrelse. Egentlig 
ville man opnå det bedste resultat ved at be
nytte en variabel kondensator, så den helt 
rigtige indstilling for hvert bånd kunne fin
des, men det må anbefales at bruge ovenfor 
nævnte metode for at have nogenlunde hold 
på kalibreringen.

Tilbagekoblingskondensatoren (C 6) indstil
les, så detektoren netop går i sving, når dens 
skærmgitterspænding er omkring 20 v. Hvis 
spændingen er for lav, får vi ingen forstærk
ning i røret, og er den for høj, bliver tilbage
koblingen for hård. Det er nødvendigt at 
overholde de opgivne spoledata nøje for at få 
tilbagekoblingen ensartet på de fire bånd.

I stedet for de her benyttede rør kan op
stillingen med små ændringer bringes til at 
arbejde med de mere almindelige typer, uden 
at det vil have nævneværdig indflydelse på 
resultatet. 6SK7 kan uden ændringer i dia
grammet erstattes af EF9, EF39 eller EF41. 
6C5 erstattes uden ændringer af EBC3. EBC33 
og hvis R7 ændres til 2 kohm af EBC41. I 
stedet for 6F6 kan EL2 bruges, når blot RI2 
ændres til 480 ohm og udgangstransformato

rens primærimpedans ændres til 8000 ohm. 
EL 42 skal have R12 ændret til 360 ohm og 
transformatoren til 9000 ohm.
Strømforsyning.

Som „power unit“ til en vekselstrømsopstil
ling kan følgende opstilling anbefales:

Hvis modtageren benyttes i en universal 
eller jævnstromsopstilling s k a l  hele herlig
heden indbygges i en kasse af isolerende ma
teriale, og sikkerhedsblokkene (Cl og 5) 
s k a l  indsættes. I universaludgaven kan 
strømforsyningsenheden udføres således:

Og for jævnstrøm:
+220  U'o

220V-

- 220 V o

Glødefaldsmodstandene i universal- og 
jævnstrømsanlægene er beregnet for 6,3 v. 
200 m A rør i alle tre trin.

I en jævnstrømsopstilling skal modtagerens 
to filterblokke (C9 og 15) ændres til 2X2 uF 
(papir).

Lysets hastighed.
De nyeste målinger af lysets hastighed, der er 

offentliggjort af „National Physical Laboatory“, har 
som resultat givet, at hastigheden er ca. 299784 km/ 
sek. Ifølge tidligere målinger var hastigheden 
299764 km/sek. De ny målinger er foretaget ved 
hjælp af resonanseffekter i et ca. 17 cm langt metal
rør og meget nøjagtige frekvensmålinger.

De tidligere målinger, der var foretaget af 
Michelson, var baseret paa det samme princip, men 
foretaget ved hjælp af et rør, der var en mile langt. 7CC.

Peru.
Politiske uroligheder i Peru sidste år har ført til, 

at der ikke udstedes nye amatørlicenser.
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KRYSTALDIODER
Af OZ7BO Bo Brøndum-Nielsen.

Da Germanium Krystaldioder, der indtil 
for nylig var forbeholdt de faa, der selv skaf
fede sig dem fra Udlandet, nu kan faas her 
i Landet, skal der i det følgende redegøres 
for disse udmærkede Ensretteres Princip, 
specielle Egenskaber og Anvendelsesmulig
heder.

I sin Opbygning minder Krystaldioden me
get om den gode gamle Krystaldetektor. Der 
er dog den Forskel, at Krystaldioden ikke 
kræver Indstilling: Føletraaden er svejset 
fast til Krystallet. Føletraad og Krystal er 
indsmeltet i Glas (den nyere Udførelse) eller 
i lufttæt keramisk Rør og er forsynet med 
Loddetilledninger som en Modstand. Dioden 
er derfor upaavirkelig af mekaniske Rystel
ser og Fugt.

Krystaldioden er en Ensretter paa ganske 
tilsvarende Maade som et Dioderør eller en 
Tørensretter. Dens væsentligste Fordele 
fremfor disse er, at den dels ikke skal for
synes med Glødespænding, dels at den, paa 
Grund af sin ringe Parallelkapacitet (1 pF), 
kan anvendes til Højfrekvens (indtil 100 
MHz).

Det at den ikke kræver Glødestrøm be
tyder, at man helt slipper for Brum. Ofte 
ligger der jo i Modtagere en betydelig LF- 
Forstærkning efter en saadan Ensretter
eller Begrænserdiode. I transportable Maale- 
instrumenter og til VHF-Apparater i det hele 
taget, er det ogsaa en stor Behagelighed at 
slippe for Glødetraaden.

Krystaldiodens ensrettende Egenskaber 
fremgaar af Datalisten. For en Type som 
1N34 ser man, at der ved 1 Volt flyder 5 mA 
i Gennemgangsretningen, mens Strømmen i 
Spærreretningen ved 50 Volt er ca. 0,8 mA.

Som venteligt er der ikke Tale om total 
Spærring i Spærreretningen. Ejheller er Mod
standen Nul i Lederetningen.

Som det fremgaar af Tabellen, er der Ty
per, der særligt egner sig til at føde Kreds
løb med lav Impedans (f. eks. et Drejespole- 
instrument) saavel som Dioder for Højimpe- 
danskredsløb (LF-Forstærkere etc.).

Den i Tabellen angivne maximale Spæn
ding maa under ingen Omstændigheder over
skrides. Paa dette Punkt er Dioden sart. Den 
maximalt tilladte ensrettede Strøm maa og
saa respekteres, hvis man ønsker en rimelig

Levetid. Den normale Levetid opgives af Fabrikanterne til 10,000 Timer.
Det er ikke underligt, at Krystaldioden 

med alle disse fortræffelige Egenskaber er 
blevet overordentlig populær. I Modtagere 
anvendes den til Signalensretning, Frembrin
gelse af AVC-Spænd'ing, i Støjbegrænser- 
kredsløb, Maaleinstrumenter for LF og HF, 
i Kontrolkredsløb o. s. v.

I det følgende er vist forskellige praktiske 
Eksempler, men hermed er Mulighederne 
selvfølgelig langtfra udtømt.

MF

Fig. 2 viser, hvorledes man kan anvende to 
Dioder, som hhv. Detektor og Støj begrænser. 
Normalt faar Begrænserdioden negativ Ano
despænding og spærrer derfor for LF. Op
træder pludselig en kraftig Impuls (Tæn
dings- eller Kontaktstøj f. Eks.) vil Katoden 
blive negativ i Forhold til Anoden, fordi RT 
og CT tilsammen vil søge at holde Anoden 
paa uændret Potential. LF-Spændingen vil 
derfor kortsluttes til Minus gennem Dioden 
og Kondensatoren CT. Med RT 1 MOhm og 
CT 0,1 mF faas en passende Tidskonstant. Der 
er selvfølgelig intet i Vejen for at benytte en 
normal Rørdiode som Signalensretter. Som 
tidligere nævnt har mange Rørdioder en Til
bøjelighed til at give Brum, naar Katoden 
ikke LF-mæssigt ligger paa Jordpotential. 
Denne Ulempe slipper man for i den viste Be
grænser.

Fig. 3 er en simpel og ret effektiv Støjbe
grænser, som kan indskydes i selve LF-For- 
stærkeren, evt. mellem Forstærker og Hoved
telefon, men bedst mellem Signalensretter og 
første LF-Trin. Potentiometeret indstilles 
saaledes, at det Signalniveau man ønsker, kun
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forvrænges ubetydeligt. I superregenerative 
Modtagere kan en saadan Støjbegrænser an
vendes med Fordel, idet det Sus, der normalt 
opstaar, naar intet Signal modtages, reduceres 
kendeligt.

Fig. 3.
En virkelig effektiv Støjbegrænser er vist

i Fig. 4. Begrænserdioden er her lagt i Serie 
med det ensrettede signal. R4—C2 vil søge at 
fastholde Katodens Jævnspændingspotential 
med det Resultat, at Dioden for kortvarige 
Støjimpulser bryder Forbindelsen til LF-Rø-

rets Gitter. Denne Afbrydelse er mere effek
tiv end Støjdæmpningen man opnaar, naar 
Dioden ligger i shunt med LF-Røret.

En fiks Modulationsindikator, der foruden 
at angive Modulationsprocenten, kan maale 
baade positive og negative Modulationsspid
ser, ser man i Fig. 5. Ved Tilslutning af en 
Telefon har man en fortræffelig Monitor.

Indikatoren kobles gennem en Link løst til 
PA-Trinet. Afstemningskondensatoren ind
stilles med Omskifteren i Stilling „HF“ til 
f. Eks. 3/4 af fuldt Udslag paa Instrumentet. 
Ved Amplitudemodulation maa dette Udslag 
ikke ændre sig. Nu sættes Omskifteren i Stil
ling „LF“, og er Instrumentet een Gang ka
libreret i Modulationsprocent, vil det direkte 
angive Modulationsprocenten. Med Omskifter
2 kan man kontrollere baade positive og ne

gative Spidser og saaledes se, om Modula
tionen er symmetrisk.

Fig. 6 viser den simplest mulige Stand- 
bølgemaaler. En Krystaldiode er monteret i 
en Sløjfe direkte over et folsomt Drejespole- 
instrument og en Ebonitklods er tildannet 
saaledes, at Hakket i Klodsen passer til den 
anvendte Feederledning. Instrumentet kan 
ikke anvendes til Maaling paa Coax-Kabel.

Naar man fører Instrumentet hen langs Fee- 
deren skulle Instrumentet gerne vise nogen
lunde konstant Udslag. Dette kun ved per
fekt Tilpasning, hvad man i Praksis næsten 
aldrig opnaar. (Se iøvrigt EDR’s Haandbog). 
For at undgaa Haandkapacitet er det nok 
klogt at forsyne Instrumentet med et Haand- 
tag af isolerende Materiale.

*
Data for Germanium

Krystaldioder findes side 12

England.
Under overskriften „Hej og Farvel" bringer 

„R. S. G. B. bulletin" i sit oktobernummer en om
tale af de engelske amatørers besøg i København og 
Stockholm i august. „Nogle af Københavns indbyg
gere", skriver bladet, „må sikkert have undret sig, 
da et transparent med påskriften „Welcome to the 
G Hams" kom til syne på banegården og tænkt, at 
de skøre englændere nu var begyndt at e k s p o r 
t e r e  bacon". Englænderne var også forbavsede 
over det mærkelige sprog, og artiklen slutter med 
„Farvel og mange tak".

7CC.
Norge.

Den britisk-norsk-svenske sydpolsekspedition i 
Maudheim, der har call LA4QC, kalder CQLA hver 
lørdag kl. 19,30 SNT på 14300 kc og lytter paa 14020. 7CC.

♦ pos - neg
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Mere om stabilisering
Af Erik Langgaard, OZ8O.

I fortsættelse af W1TS’s artikel i december 
OZ skriver OZ8O her lidt mere om, hvordan 
man bekæmper selvsvingninger i forstærker
trin.

Kampen mod forstyrrelser.
Mange danske amatører har sikkert haft 

omtrent de samme oplevelser som W1TS, der, 
som vi så i sidste OZ, udryddede de sidste 
rester af ustabilitet i sin sender med det re
sultat, at tilsyneladende uhelbredelige tilfæl
de af klik og splatter forsvandt. Som et led 
i den stadigt mere påkrævede offensiv mod 
unødvendige forstyrrelser i amatørbåndene 
har teknisk stab bedt mig behandle nogle af 
de særlige metoder, der kan anvendes for at 
modvirke forstærkertrins naturlige tilbøjelig
hed til svingninger på signalfrekvensen, og' 
som fortjener at blive bedre kendt blandt 
danske amatører.

Lidt teori.
Det vil måske være rigtigst først at se lidt 

nærmere på, hvorfor et normalt afstemt for
stærkertrin kan blive ustabilt. En opstilling

Fig. 1.  Dette kan enten være en TPTG-oscillator  eller grundtrækkene af et  HF-forstærkertrin.
som fig 1 (TPTG) vil ved rigtig afstemning 
gå i sving, når tilbagekoblingsgraden, d. v. s. 
den brøkdel af anodevekselspændingen, som 
vil blive ført tilbage til gitteret, netop er lige 
så stor som rørets forstærkning. Tilbagekob
lingsgraden bestemmes af forholdet mellem 
impedansen af kapaciteten, Cag, mellem 
anode og gitter og gitterkredsens impedans, 
medens forstærkningen er produktet af rørets 
dynamiske stejlhed og anodekredsens impe
dans. Her af kan følgende stabilitetsbetingel
se udledes (se f. eks. J. Deketh (Philips): 
Grundlagen der Rohrentechnik s. 174):

S R1 R2 ω Cag <2, hvor

R1 er gitterkredsens resonnansimpedans,
R2 er anodekredsens resonansimpedans,
S er røres dynamiske stejlhed, og 
ω er 2 π gange frekvensen.
Vi ser heraf, at faren for selvsving stiger, 

når kredsimpedansen bliver større; derfor er 
det forholdsvis let at få et hårdt belastet trin 
nogenlunde stabilt (R1 er lille); det „hjæl
per" også ofte at give røret lidt kraftigere 
styring, så gitterstrømmen dæmper gitter
kredsen mere (R1 lille), samtidig med, at rø
rets effektive stejlhed aftager. Denne metode 
egner sig imidlertid kun til sendere, der ikke 
skal amplitude moduleres hverken med te
lefoni eller telegrafi, for den kraftige styring 
eller den nødvendige belastning vil jo næppe 
være til stede under hele modulationsproces
sen, d. v. s., at trinet, når det moduleres, af 
og til vil få lejlighed til at gå i sving og der
ved give anledning til klik eller splatter.

Alle, der har arbejdet med TPTG-oscilla- 
torer, ved, at selv om den nævnte stabilitets- 
betingelse ikke er opfyldt, er det ikke givet, 
at opstillingen vil svinge; dette sker kun ved 
den rigtige indstilling af kredsene, nemlig når 
a n o d e k r e d s e n  e r  a f s t e m t  t i l  e n  
f r e k v e n s ,  d e r  e r  l i d t  h ø j e r e  e n d  
g  i  1 1 e r k r e d s e n s  r e s o n a n s f r e 
k v e n s  ( s v i n g n i n g s f r e k v e n s e n ) .

Fremgangsmåden ved neutrodynstabilise- 
ring af et forstærkertrin er som bekendt ad 
anden vej at tilføre styregitteret en spænding, 
der netop modvirker den del af anodespæn
dingen, som tilføres over Cag. En ofte anvendt

Fig. 2.  Neutrodynkondensatoren Cn forbindes ofte  
på den måde.

fremgangsmåde ses på fig. 2. Fig. 3 viser, 
hvorledes stabiliseringen opnås, idet der over 
Cn tilføres gitteret en spænding, der er mod
sat rettet og nøjagtigt lige så stor som den,
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der tilføres over Cag, når Cn = Cag. idet rø
rets gitter-katode strækning optræder som 
nulpunktsinstrument i en Wheatstones bro, 
der er i balance, når Cn og Cag er lige store.

Fig. 3.  Cag og Cn ti lfører styregitteret l ige store,  
men modsat rettede spændinger.

Lidt praksis.
Hvorledes indstiller man nu neutrodynkon- 

densatoren til den rigtige værdi? En foreløbig 
indstilling kan som bekendt opnås ved at tage 
anodespændingen fra røret og indstille, indtil 
en indikatorlampe, der kobles til udgangs
kredsen, slukker. Når røret ingen anodespæn
ding har, kan drivertrinets effekt jo kun nå 
frem til anodekredsen over Cag og Cn, og når 
disse er lige store, bliver den resulterende 
spænding nul. Metoden er ikke særlig anven
delig ved skærmgitterrør (hvor det er nød
vendigt også at afbryde skærmgitterstrøm- 
men), dels fordi den overførte effekt under 
alle omstændigheder er forholdsvis lille, og 
dels fordi den dynamiske Cag på grund af 
den ændrede elektronfordeling kan have en 
anden værdi end den statiske værdi, den an
tager uden spændinger på anode og skærm- 
gitter.

En anden metode, som er mere egnet ved 
de første trin i senderen, er at indstille Cn, 
så variationen i anodekredsens afstemning 
ændrer styretrinets frekvens mindst muligt.

Ingen af de almindelige metoder er imid
lertid særligt bekvemme, og de har alle den 
fejl, at selv om de måske muliggør en vur
dering af, om Cn er forkert indstillet, siger 
de ikke meget om, hvor langt man er fra den 
rigtige indstilling, og slet intet om, hvorvidt 
Cn er for stor eller for lille.

Skal neutrodynkondensatoren gøres større 
eller mindre?

En meget fintmærkende indikation kan ud
ledes ved en nærmere sammenligning med 
TPTG-oscillatoren. Som tidligere antydet 
bliver tilbagekoblingen over Cag kun positiv, 
når anodekredsen er afstemt til en lidt højere 
frekvens end trinets arbejdsfrekvens; når

anodekredsens resonansfrekvens er lidt lavere 
end arbejdsfrekvensen, er der tværtimod ne
gativ tilbagekobling. Dette kan demonstreres 
på et ustabiliseret forstærkertrin ved at måle 
gitterstrømmen under normal drift, idet 
anodekredsen afstemmes til signalets fre
kvens, det vil i praksis sige til den indstilling, 
der giver størst effekt i anodekredsen eller 
størst antennestrøm. Når nu anodekredsens 
afstemning varieres lidt omkring denne fre
kvens, vil gitterstrømmen ændres som vist 
ved den fuldt optrukne kurve på fig. 4. Læg 
mærke til. at ved mindre afstemningskapaci
tet i anodekredsen (højere resonansfrekvens) 
stiger gitterstrømmen som et tegn på, at 
svingningstilbøjeligheden er større, medens 
den forøgede stabilitet ved større Ca bevirker 
aftagende gittersrøm.

Fig. 4.  Gitterstrømmens variation med anodekredsens afstemning viser,  om neutrodynkondensatoren  
skal gøres større eller mindre.

Fig. 4 viser kun tendensen omkring reso
nans, ved større variationer vil andre i denne 
forbindelse uvedkommende fænomener som 
strømfordeling paa grund af varierende 
anodeimpedans o. 1. få større indflydelse end 
det fænomen, vi nu interesserer os for. Der
som der nu tilføjes en rigeligt stor neutrodyn- 
kondensator, vil kurvens hældning skifte som 
antydet med den punkterede kurve. Ved at 
formindske Cn lidt og igen variere lidt på 
anodekredsens afstemning kan man således 
efter få forsøg ramme den indstilling, hvor 
gitterstrømmen varierer til samme side på 
begge sider af resonansfrekvensen, og denne 
indstilling vil være den, der giver den bedst 
opnåelige stabilisering med den foreliggende 
opstilling. Den sidste justering bør også ved 
denne fremgangsmåde foretages med for
holdsvis ringe styring fra forrige trin og med 
ubelastet anodekreds. (Pas på skærmgitter- 
strømmen).

„Skævt broforhold“.
Ved skærmgitterrør og andre specialrør 

med lille Cag kan det være vanskeligt at få 
Cn lille nok. Det vil her ofte være en fordel 
at arbejde med „skævt broforhold“, d. v. s.
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bruge en større Cn og til gengæld forbinde 
Cn til et punkt, der nok er i modfase med 
anoden, men som har en betydeligt lavere 
vekselspænding. Fig. 5 viser en særlig varia
tion af denne metode. Fig. 5 a viser forbindel
serne, som de ser ud i praksis, og fig. 5 b an
giver, hvordan tilbagevirkningen balanceres

Fig. 5.  Den usædvanlige forbindelse af skærmgitte
rets afkobling tjener t i l  at  forbedre rørets stabili tet ,  
som det ses ved at sammenligne fig.  3 og fig.  5 b,  hvor nogle uundgåelige rør- og ledningskapaciteter  

er tegnet med.

ud. Der arbejdes i virkeligheden her med en 
fast neutrodynkondensator, nemlig rørets ka
pacitet Cgig2 mellem styre- og skærmgitter. 
Til gengæld er værdien af den del af anode
kredsens vekselspænding, som tilføres gitteret 
over neutrodynkondensatoren Cg1g2, indstil
let ved at vælge den ene del af spændings- 
deleren Cak-Cn1 til den rigtige værdi. Til 807 
passer 3000 pF som regel. Den viste opstil
ling er en frekvensuafhængig brokobling, for 
så vidt der kan ses bort fra ledningernes selv
induktion; pas ved monteringen især på for
bindelserne til Cn’, som har den laveste im
pedans.

Ledningernes selvinduktion.
På de højere frekvenser kan selvinduktio

nen i de forbindelser, der indgår i stabilise
ringskredsløbet fig. 3 forrykke balancen. Så
ledes vil der ofte på 30 MHz være en betrag
telig induktiv impedans i forbindelsen fra ano
den til anodekredsen (La i fig 6), og da det jo

Fig.  6. Anodeledningens selvinduktion, La, balan
ceres ud med en ti lsvarende spole,  Ln,  i broensanden gren.

er spændingerne fra stel til anodekredsens to 
sider, der holdes lige store, vil det sige, at der 
må indskydes en tilsvarende selvinduktion, 
Ln, i serie med Cn for at opnå balance på alle 
frekvenser. Dette er forklaringen på den pud
sige forbindelse af Cn på WlTS’s fig. 6 (de
cember OZ side 239).

Neutrodynspole.
I mange tilfælde kan en tilfredsstillende 

stabilitet opnås uden neutrodynstabilisering, 
idet man sørger for, at impedansen mellem 
gitter og anode er tilstrækkeligt stor, enten 
ved at bruge godt skærmede HF-pentoder i 
o m h y g g e l i g t  a f s k æ r m e d e  opstillin
ger eller, som man især på meget høje fre
kvenser ser det anvendt, ved at afstemme Cag 
til resonans med en „neutrodynspole" fra

Fig.  7. Selvinduktionen Ln1  danner sammen med Cag  en spærrekreds for signalfrekvensen,  så t i lbagevirk
ningen nedsættes.

anode til gitter (fig. 7). Kondensatoren C er 
en stopkondensator for jævnstrøm, medens Ln 
sammen med rørets Cag danner en spærre
kreds for signalfrekvensen.
En underlig kobling.

Ved større rør og meget høje frekvenser 
kan selvinduktionen i de nødvendige lednin
ger være større end den ønskede værdi af Ln, 
man kan så afstemme kredsen ved at gøre C 
variabel; derved kommer man ud for, at 
„neutrodynkondensatoren", C, tilsyneladende 
er forbundet direkte mellem anode og gitter 
og ikke som normalt mellem gitter og et 
punkt, der er i modfase med anoden. „Neutro- 
dynstabilisering“ af denne type virker natur
ligvis kun for et smalt bånd omkring kredsens 
resonansfrekvens i modsætning til de tidligere 
omtalte frekvensuafhængige brokoblinger, 
som, når de først er rigtigt indstillede, er i ba
lance på alle amatørbåndene fra 3 til 30 MHz.

Tanger.I Tanger har myndighederne udstedt en forord
ning, hvorefter det koster henved 1000 kr. i afgift at oprette en radiostation. Beklageligvis er amatør
stationer ikke undtaget fra denne bestemmelse, og amatørernes anstrengelser for at opnå blidere vil
kår har hidtil været frugtesløse. OZ7CC.
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To meter klubben.
Ved en sammenkomst den 30. december 

1950 hos OZ3EP var mødt en lille snes inter
esserede VHF-amatører, og det blev beslut
tet at oprette cn særlig 2 meter klub. Til an
skaffelse af forskelligt grej samt specielle 
tekniske blade betaltes et indskud på 5 kr. pr. 
medlem samt fastsattes et kontingent på 1 kr. 
pr. måned. Der blev dannet et forretnings
udvalg til varetagelse af de løbende forret
ninger samt valgt en sekretær, OZ5AB, hos 
hvem interesserede kan få alle yderligere op
lysninger.

I næste OZ bringes en del krystalfrekven
ser på danske 2 meter amatører samt sende
tider. OZ7EU.

Data for Germanium krystaller.

1N34 60 150 800         50 40 5
1N35* 50 60 10 10 22,5
1N38* 100 150 625 100 40
1N39 200 150 800 200 40 3,5
1N40 + 25 60 50 10 22,5
1N41 + 25 60 50 10 22,5
1N42 50 60 625 100 22,5
1N48 j 
G5 j 85 150 830 50 50
1N51   
G5C  50 100 1670 50 25
1N52   
G5D  85 150 150 50 P0
1N54 35 150 10 10 40
1N55 150 150 300 100 40
1N56 40 200 300 30 50
1N57 80 150 500 75 40
1N58 100 150 800 100 40
1N63 125 150 50 50 50G5E
1N64
G5F
1N65
G5G
G7

20

85
5

Specielt for 2. Detektor i TV-Modt.

150
UHF-Blandingsdiode. 
4—8 μV.

Følsomhed

AM contra ESB.
På en rejse til Holland lige før jul besøgte 

undertegnede PA0FB, Jan, som de allerfleste 
af os kender. Under besøget opnåedes QSO 
med en del københavnske amatører, OZ5AB, 
7BG, 7HB, 7BO og 7T. Det foregik på 80 me
ter, og der er jo ikke helt hyggeligt om afte
nen lige efter radiofoniens ophør. Men da 
forholdene ellers var fine, afvikledes QSO’en 
udmærket, dog kneb det lidt i starten med 
OZ7BO og OZ7T. Men da disse så skiftede 
over til ESB blev såvel Jan som jeg meget 
overraskede. Selv på OZ5AB, som ellers var 
ganske fantastisk kraftig dernede, kunne der 
godt være lidt QRM og QSB, men på ESB- 
stationerne var der overhovedet ingen af dis
se ulemper, efter at vi havde fået rigtig ind
stillet på dem. Det kræver en god modtager 
med en absolut stabil og ret kraftig beat. Jan 
brugte sin VFO som beat, og det gik ganske 
udmærket. Ved denne udmærkede test blev 
vel nok de fleste af os overbevist om, at ESB 
også er noget for amatører OZ7EU.

1N34 etc. Fabrikat Sylvania. G5 etc. General Elec
tric. *) Duodiode matchet.+) dobbelt Duo-diod-*.

17th ARRL DX-competition.
ARRL har endnu da dette skrives ikke sendt 

os meddelelse om reglerne for den årlige DX- 
contest. Da der imidlertid ikke har været 
noget fremme om, at disse skulle ændres 
nævneværdigt, tror vi, at reglerne bliver no
genlunde de samme som sidste år, og kan 
henvise til OZ, februar 1950 for udførlig be
sked.

Tiderne bliver sikkert:
CW: Lørdag den 10. februar kl. 0001 GMT 

til søndag den 11. februar kl. 2359 GMT.
Lørdag den 10. marts kl. 0001 GMT 

til søndag den 11. marts kl. 2359 GMT.
Fone: Lørdag den 17. februar kl. 0001 GMT 

til søndag den 18. februar kl. 2359 GMT.
Lørdag den 17. marts kl. 0001 GMT 

til søndag den 18. marts kl. 2359 GMT.
Der udveksles ved cw sekstalgrupper be

stående af RST rapport og input f. eks. 579100 
eller 548350. 1 kW betegnes ved 000. Ved 
fone-forbindelser udveksles der femtalsgrup
per bestående af RS-rapport og input f. eks. 
59050.

Logs sendes til ARRL, 38 LaSalle Road, 
West Hartford 7, Conn. USA, senest den 20. 
april 1951.

For videre oplysninger henvises direkte til 
ARRL eller januar QST. Vi beklager, at op
lysningerne ikke er kommet frem i tide fra 
ARRL, men håber, at dette er nok.

Testudvalget.
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Fra Testudvalget.
OZ7BO vandt juletesten.

Det, der karakteriserer dette års juletest er den 
usædvanlig store deltagelse, der var, som bedømt 
med procenter ligger på over 100 pct. af, hvad der 
tidligere har været. Der er også mange af de nyere 
amatører, der har deltaget, som forhåbentlig selv om 
forholdene var mildest talt elendige i de to fone- 
perioder, alligevel har fået så meget smag på det, 
at de er trofaste deltagere i vore tester fremover. 
Apropos disse fone-perioder, så har der både på bån
det og i breve fremsendt sammen med de forskellige 
logbøger været rettet kritik over tidspunkterne for 
disse perioder. Jeg skal undlade at besvare de udta
lelser, der går langt udover „blonden" for alminde
lig samtaleform blandt amatørkammerater, og kun 
som et beskedent forsvar anføre, at hele formen for 
indbydelsen til juletesten herunder også perioderne 
er den samme, som har været anvendt til EDRs jule
tester i 1948 og 1949. Hvad der iøvrigt er bestem
mende for fone-perioder er, at de skal lægges på 
tidspunkter, hvor der er mulighed for at flest mulige 
kan deltage, med mindst mulig risiko for BCL-QRM. 
At tilrettelægge en test under en form, der på for
hånd afskærer en vis del af de aktive amatører fra 
at deltage, har efter min mening ingen berettigelse 
Da indbydelsen i slutningen af november sendtes til 
„OZ" var fonebåndet åbent i begge de pågældende 
perioder for QSO her fra Aalborg med hele landet. 
Forøvrigt havde OH juletest samtidig med os, og 
havde telefonperiode om morgenen samtidig med os. 
Nok om det. Naturligvis må der fremtidig gøres, hvad 
der er muligt for at undgå noget tilsvarende, og den 
sikreste måde at gardere sig på, bliver da at lade 
testen udskrive med kun een klasse, hvor deltagerne 
efter behag benytter telefoni eller telegrafi.

Noget helt andet er, at det i allerhøjeste grad må 
kritiseres, at testdeltagerne undlader at indsende 
logs. Det kan være slemt, selv når det kun er få, 
det drejer sig om, og endnu værre bliver det, når 
der af 92 deltagere i testen er 27, der undlader at 
give livstegn fra sig. Det er hensynsløst overfor de 
stationer, man har haft forbindelse med. Vi gengiver 
nedenfor listen over de stationer, der har været for
sømmelige på dette punkt, idet vi naturligvis tager 
forbehold overfor eventuelle fejlskrivninger på de 
modtagne logs. Skulle derfor en eller anden uberet
tiget være stillet i gabestokken bedes vedkommende 
retfærdiggøre sig overfor udvalget og fuld æresop
rejsning bliver foretaget i næste „OZ".

OZ1AJ-FS-X. OZ2GH-DB-TO. OZ3-LF-M-MB-MJ. 
OZ4-CA-MW. OZ5AA-BS-LR. OZ6SH. OZ7-HC-HM- 
KY-PH-T-TL. OZ8BB-BR. OZ9A-D-SN.

Og så siger vi „selv tak" til de mange stationer, 
der har sagt os tak for testen, og for de mange nyt
årshilsener til testudvalget, som her beder „OZ" vi
derebringe vor nytårshilsen til alle aktive amatører 
ude over landet.

Testudvalget/ OZ2NU.

Resultatliste for juletesten 1950.
CW-afdeling. 12. OZ7HT 201. OZ7BO 69 points12. OZ4KA 20 992. OZ1W 61 „ 12. OZ1JM 203. OZ7BG 58 „ 12. OZ1SA 20 y y3. OZ2LX 58 „ 16. OZ3KU 18 y y5. OZ3Y 51 „ 17. OZ1KP 17 9 95. OZ7KX 51 „ 18. OZ7EP 15 9 97. OZ4AH 46 " 19. OZ7SI 14 9 98. OZ3G 44 „ 19. OZ7OJ 14 9 99. OZ4IM 43 „ 19. OZ3QA 14 9 99. OZ4H 43 „ 22. OZ2AV 12 9910. OZ3FL 40 „ 22. OZ5MJ 12 9 911. OZ7BF 40 „ 24. OZ9AC 10 9 913. OZ4HF 39 „ 25. OZ9RQ 9 9 913. OZ7HW 39 „ 25. OZ8JO 9 9 915. OZ5WA 38 „ 27. OZ4RH 8 9 916. OZ7SI 35 „ 28. OZ8CW 7 9 917. OZ7SM 34 „ 28. OZ6JJ 7 9 917. OZ7H 34 „ 30. OZ4BK 6 9 917. OZ9O 34 „ 30. OZ5RF 6 9 920. OZ7OJ 32 „ 30. OQ7KE 6 9 920. OZ4X 32 » 30. OZ3A 6 9 920. OZ2Q 32 „ 34. OZ8XP 4 9 923. OZ5EH 31 „ 34. OZ8F 4 9 924. OZ2AV 30 " 34. OZ4IP 4 9 925. OZ7MA 28 „ 34. OZ2CC 4 9 926. OZ8A 25 „ 34. OZ7K 4 9 9

27. OZ7IP 24 „ 34. OZ1BP 4 9 9

28. OZ7HL 23 ,, 40. OZ7H 3 9 9

29. OZ5MJ 22 ,, 41 OZ9DR 2 9 9

30. OZ5S 20 „ 41. OZ9I 2 9 9

31. OZ7K 17 „ 41. 41OZ3KG 2 9 9

32. OZ9DR 12 9 933. OZ4BK 8 9 9 CW og fone.
33. OZ8BN 8 1. OZ7BO 106 points
33. OZ4RH 8 2. OZ1W 95 9 9

36. OZ3LR 7 3. OZ7BG 94 9 9

37. OZ8XP 6 4. OZ3Y 91 9 9

38. OZ3QA 2 5.
6. 
7.

OZ7SM
OZ5EH
OZ7HL

62
56
52

9 9

9 9

9 9

Fone-afdeling, 8. OZ7SI 49 9 9

1. OZ3Y 40 points 9. OZ7OJ 46 9 9

2. OZ7BO 37 „ 10. OZ7IP 45 9 9

3. OZBX 37 „ 11. OZ2AV 42 9 9

4. OZ1W 36 „ 12. OZ7H 37 9 9

4. OZ7BG 36 " 13. OZ5MJ 34 9 9

6. OZ9AP 32 „ 14. OZ7K 21 99

7. OZ7HL 29 „ 15. OZ3QA 16 9 9

8. OZ7SM 28 „ 15. OZ4RH 16 9 9

8. OZ3U 28 „ 17. OZ4BK 14 9 9

10. OZ5EH 25 „ 17. OZ9DR 14 9 9

11. OZ7IP 21 „ 19. OZ8XP 10 9 9

*
Worked all Europe (WAE)

I sidste „OZ" bragtes en kortfattet omtale af det 
tyske diplom „WAE“, der tildeles alle amatører, der 
har opnået 100 points ved forbindelse på flere 
bånd med størstedelen af de europæiske prefixer.

Da det er et diplom, som også kan give den ny
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amatør et mål at arbejde efter, hvor man ikke be
høver at være DX-jæger. men hvor også mindre 
stationer kan gøre sig gældende, vil det imidlertid 
være på sin plads at informere de danske amatorer 
mere detailleret om propositionerne for dette di
plom. Vi gengiver derfor nedenstående de 8 para
graffer. som reglerne omfatter.

Vi gdr opmærksom på, at reglerne er hentet fra 
det tyske amatør-radio-blad „QRV“, som er indstif
teren af diplomet.

§ 1. Europa opdeles i 34 geografisk fastlagte lande. 
Derudover findes 15 øer eller ø-grupper, som ana
logt med DXCC medregnes, videre eksisterer otte 
dværgstater, fristater, henholdsvis besatte områ
der efter følgende opstilling:

Hvert land og hver ø tæller kun een gang på 
hvert bånd. Tyskland kan „workes“ to gange, en 
gang med tyske amatører og en gang med besæt
telsesmagterne. Der regnes et points for hver 
gruppe.

§ 2. Diplomet udstedes i to klasser: 
a) udelukkende for CW-forbindelser.
b) udelukkende for Fone-forbindelser.

§ 3. Pointsudregning: Der regnes et points for 
hvert land og på hvert amatørbånd under 30 MHz, 
idet båndene mellem 27 og 30 MHz regnes for et 
bånd. Forbindelser på højere bånd tæller dobbelt 
(to points). Mindre forskelle på frekvenstildelinger
ne lades ude af betragtning.

§ 4. For tildelingen af Diplomet er opnåelsen af 
100 points nødvendigt. Tallet på de opnåede points 
vil blive anført på diplomet. Såfremt det givne 
minimumstal senere overstiges med 50 pct., kan der 
ved krav herom blive påført diplomet anmærkning 
herom. Diplomerne forsynes med fortsatte numre, 
navn, kaldesignal, og pointstallet offentliggøre efter
hånden i „QRV“.

? 5. Godkendte bliver alle forbindelser, der er 
opnået på de eksisterende amatørbånd efter den 1. 
december 1948 med licenserede amatorer i de nævn
te områder, og som gennem QSLs eller anden 
skriftlig bekræftelse kan bekræftes.

§ 6. Bekræftelsen må indeholde kaldesignal på 
begge stationerne, frekvensbåndet og datoen for 
forbindelsen såvel med trafikformen: CW eller 
Fone.

§ 7. De samme oplysninger skal forefindes i en 
vedlagt liste, som forbliver hos ,.QRV“.

§ 8. QSL-kortene bliver hurtigst muligt efter kon
trollen returneret til afsenderen sammen med di
plomet. Som svarporto regnes tre internationale 
svarkuponer.

§ 9. Tildelingen af diplomerne kan og må finde 
sted, når alle betingelser er opfyldte. Kontrollen af 
ansøgningen såvel som afgørelsen tilkommer alene 
„QRV“ eller en gruppe af amatører, der er ud
peget af ,.QRV“. Denne afgørelse er bindende og 
kan ikke appelleres.

Forudsigelser.
Tabellens tal angiver til hvilke tider ama

tørbåndene er åbne. Tal i parentes er min
dre sikre. Når der i tabellen er angivet en 
frekvens, er denne maximalfrekvensens stør
ste værdi, og når denne ikke er langt fra et 
bånd er der en chance for, at båndet kan 
åbne omkring det opgivne tidspunkt.

Båndene skulle i februar være en del 
bedre, end de var i januar, W2 samt I og UA0 
skulle være der igen paa 28 Mhz, og iøvrigt 
er båndene åbne længere tid i februar, end 
de var ved årets begyndelse. OZ7HW.

FEBRUAR 1951

Rute Afst. Pejling 28 MHz 14 MHz 7 MHz

Call Mm 0 DNT DNT DNT

W2 6 295 1600—1800 1230—2130 0900—0500 
og (0500—0900)

W6 8,5 320 — 1530-2100 og (0300-0500) 0000—2400
YV 8,5 265 1300 — 1830 1100—2300 »
CP 11 2 50 1130 — 1900 1030—2300 »
SU 3,2 144 0800—1530 0700—2000 »
ZS 9 170 0800—1830 0700—2300 »
VU 7 102 0730—1500 0530—1900 »

VK6 13,5 90 — 0930 -1930 og 2100-2300 
(0000—2400) »

J.UAo 8 40 0900—1030 0600—1300 og 0000 »

ZL 18 48 — 0530-1300 og 2000 
(1300—1600) »

ZL 22 228 26 MHz kl. 1000 0630—1700 0400—0200 
og (0200—0400)

OX 3.2 — 1030-2130 og (0100-0300) 0000—2400

14



I.A.R.U kongressen i Paris 18.-21. maj 1950
2. IARU-repræsentation ved fremtidige ITU-konfe- rencer.
På grundlag af R. S. G. B.’s redegørelse og et bel- 

gisk-svejtsisk forslag, der blev støttet af Finland, 
Frankrig, Sverige, Danmark, Norge, Holland og Ita
lien, enedes man i princippet om, at ved fremtidige 
ITU-konferencer skal IARU søges repræsenteret af 
mindst een delegeret fra hver af de tre regioner.

Efter diskussionen om den finansielle side af sagen 
enedes man om, at IARU-foreningerne i region I skal 
dele omkostningerne ved denne repræsentation i for
hold til antallet af i kraft værende sendelicenser ved 
et konferenceårs begyndelse.

Her meddeltes, at S. S. A. allerede ved sit nye 
regnskabsårs begyndelse var begyndt at samle penge 
sammen til dette formål.

3. IARU-hovedkvarter.
Den svejtsiske delegerede fremførte synspunktet, 

at efter at Atlantic City planen havde medført for
skellige frekvensplaner for de tre regioner, er det 
blevet betydelig vanskeligere for et IARU-hoved
kvarter at repræsentere og forsvare effektivt alle 
amatørers interesser. Foreslog, at RSGB overtog 
IARU-hovedkvarteret eller alternativt forpligtelser
ne som region I-kontor.

RSGB meddelte, at man tidligere fra IARU havde 
modtaget en opfordring til at overtage ansvaret som 
hovedkvarter for IARU, men at man på det tidspunkt 
havde svaret, at man ikke følte sig i stand til at på
tage sig opgaven. Det var i 1947.

Herefter drøftedes et netop ankommet brev fra 
IARU’s sekretær, A. K. Budlong, hvori der fremfør
tes en række synspunkter om spørgsmålet: IARU- 
repræsentation på ITU-konferencer. Mr. Budlong 
mente, at amatørerne burde lade sig repræsentere 
ved at have delegerede knyttet til deres respektive 
landes officielle delegationer.

Endvidere var han af den formening, at den kom
mende ITU-konference i Buenos Ayres 1952 næppe 
ville komme ti l  at  behandle frekvensplanerne,  idet 
Atlantic City planen til den tid næppe ville være 
trådt i kraft, og man som følge deraf ville have ringe 
eller ingen erfaring med, hvordan den fungerede i 
praksis.

Diskussionen viste, at man ikke mente, at Mr. Bud- 
longs forslag kunne finde anvendelse i region I, og 
man blev derfor stående ved den tidligere tagne be
slutning.

Vanskelighederne for det nuværende IARU-hoved
kvarter med at være i fuld kontakt med de forskel
lige forhold i alle tre regioner erkendtes, og man 
enedes om at udtrykke samtlige repræsenterende 
IARU-foreningers tak til A. R. R. L. for det arbejde, 
der er udført som hovedkvarters-forening for
I. A. R. U.

Derfor ville oprettelsen af et centralt region I 
IARU-kontor betyde en aflastning for IARU-hoved
kvarteret.

Man blev sluttelig enige om, at en organisation skal 
oprettes i region I for at repræsentere dennes IARU- 
foreningers interesser. Endvidere opfordredes RSGB 
til at oprette det hertil fornødne „centralkontor“.

4. Centralkontor for region I.
Drøftelsen af dette spørgsmål begyndte med, at 

G6CL i sin egenskab af generalsekretær i RSGB

redegjorde for denne forenings villighed til at påtage 
sig opgaven, i hvert fald for en tid. Omkostningerne 
ved driften af et sådant kontor ansloges til 10.000 kr. 
årlig; RSGB’s stab var fuldt belastet, og man måtte 
derfor antage lønnet hjælp eller sætte sin lid til frivillig assistance.

Sveriges repræsentant fremhævede, at hvis der 
var 10.000 licenserede amatører i region I, ville om
kostningerne blive 1 kr. pr. mand.

Da den engelske delegation ikke kunne binde deres 
forening økonomisk, måtte man nøjes med at foreslå 
kontoret oprettet og drevet i forbindelse med RSGB’s 
administration. (RSGB har senere bekræftet konto
rets oprettelse og påtaget sig at drive det et år på 
prøve uden omkostning for de øvrige IARU-forenin- ger i region I).

5. VHF-båndene.
Frankrigs repræsentant udtrykte synspunktet, at 

amatørerne i region I skulle forsøge at få åbnet et 
VHF-bånd mellem 150 og 30 MHz, fortrinsvis om
kring 50 MHz. England fremførte, at i henhold til 
Atlantic City planen af 1947 var 41—68 MHz båndet 
alloceret for fjernsyn i region I. Fra svensk side med
deltes, at man havde tilladelse til at benytte 50—52 
MHz båndet på specielle betingelser (bl. a. efter sær
lig ansøgning og med aflæggelse af arbejdsrapport 
til myndighederne en gang om året). Endvidere at 
man søgte tilladelse til at benytte et smalt bånd om
kring 75 MHz. (EDR har undersøgt tilsvarende mu
lighed; men denne viste sig ikke at være til stede.)

De engelske fjernsynssendere kører nu 8 timer 
daglig, og det engelske „generaldirektorat" vil ikke 
åbne noget VHF-bånd indenfor TV-båndet, end ikke 
i de tider, hvor fjernsynssenderne ikke sender.

Efter at man således havde gjort sig klart, at yder
ligere diskussion om dette emne var tidsspilde, gik 
man over til det næste.

6a. Opdeling af 144 MHz båndet.
Det viste sig, at den finske rapport om opdelingen 

af 144 MHz ikke var blevet distribueret i forvejen 
til alle deltagerne, og den blev derfor gennemgået. 
Da båndet er meget bredt, var man enige om, at en 
opdeling var ønskelig for at støtte de, der ville lave 
DX-forbindelser, i deres bestræbelser.

Det særlige bånd skulle dog ikke være for bredt; 
100 kHz blev foreslået, men fra finsk side fremførtes 
forslag om, at et 200 kHz bredt bånd, mellem 144 og 
144,2 MHz, specielt skulle være forbeholdt DX- 
arbejde.

Dette blev enstemmigt vedtaget.
6b. Opdeling af 420 MHz-båndet.
Den hollandske delegerede foreslog, at et lignen

de arrangement blev truffet for 420 MHz-båndet, og 
efter at man fra engelsk side havde foreslået et 
1 MHz bredt bånd fra 432 til 433 MHz vedtoges 
dette enstemmigt.

7. Contests.Diskussionen førtes for at søge at nå til en be
grænsning af det meget store antal, man efterhån
den var kommet op på af contests. R.S.G.B. og R.E.F. 
havde udarbejdet rapporter herom, og disse benyt
tedes som grundlag. U.S.K.A. (Svejts) havde fore
slået, at der skulle nedsættes en I.A.R.U. komité 
for contests denne kunne enten være på regional 
eller international basis. (Sluttes.)

15



E. D. R.s inventar af forskellig art
Da E. D. R.s Københavns afdeling før krigen havde 

sine egne lokaler bl. a. på Fuglsangsvej, havde man 
også et sted, hvor landsforeningen kunne opbevare 
sine ejendele af forskellig art. Der tænkes her på 
lejrsender, måleapparater, filmsfremviser, kartotek 
og meget andet.

Imidlertid blev dette delt ud på mange hænder, 
da lejemålet derinde ophørte, og krigens år gjorde 
siden sit til, at kontakten med de enkelte dele blev 
dårligst mulig.

Selv om det er en vanskelig opgave, må der imid
ledtid nu. inden det bliver helt for sent, rekonstrue
res en liste over disse dele, og hvor de forefindes, 
og gennemføres visse faste retningslinier at tage hen
syn til, såfremt materiellet skifter opholdssted m. v.

Der rettes herved henvendelse til de, der ligger 
inde med ligegyldigt hvilket materiel, der tilhører 
landsforeningen, med anmodning om at give oplys
ning herom til undertegnede.

Meddelelse skal rumme oplysning om:
Materiellets art, dimensioner og tilnærmelige vægt, 

tilnærmelige værdi, tilstand og eventuelle mangler.
Der vil stadigt blive arbejdet for at få alt inventar 

koncentreret på eet bestemt sted. Skaffes et sådant, 
vil der omgående blive tilsendt materialeindehave
ren oplysning herom med anvisning på materialets 
indlevering.

I første omgang gælder det om at indsende de 
ovenfor nævnte ønskede oplysninger til

OZ2NU, Himmerlandsgade  l3,
Aalborg.

OZ2NU har fået følgende certifikater:
W. A. C., tildelt 14. oktober 1947 (2o m).
W. B. E., tildelt 4. marts 1949.
F. O. C., tildelt marts 1948.
S. S. A„ tildelt september 1950.
Endvidere har 2NU 6. november 1950 modtaget 

manglende QSL fra Australien for W. A. C. paa 40 
m og mangler kun kort fra VK for W. A. C. paa 
80 m.

Et nyttigt, lille stykke værktøj kan faas ved at 
lodde et krokodillenæb paa enden af en strikkepind 
eller lignende. Redskabet er velegnet ved anbrin
gelsen af små modstande, blokke, møttrikker o. s. v.

7CC.

Fra foredragsudvalget.
Der er indledt et samarbejde mellem EDRs fore

dragsudvalg og Teknologisk instituts Radioforening 
med den hensigt i fællesskab at afholde en serie 
„store“ foredrag om radiotekniske emner i Købsn
havn. Foredragsudvalget skaffer talere til en del af 
foredragene, og Tekn. R.-For. stiller lokaler gratis 
til rådighed gennem Teknologisk Institut.

Der er for resten af vinteren planlagt følgende:
1. 22. januar kl. 20 i universitetets k e m i s k e  labo

ratorium. Ø. Voldgade 5. Emne: Mikrobølger i vi
denskabens tjeneste. Foredragsholder: Civilinge
niør John Andersen (6PA jun.)

2. 2. febr. kl. 20. Teknologisk Instituts filial, Biilows- 
vej 34. Emne: „Radioforstyrrelser fra amatørsen
dere" med demonstrationer. Foredragsholder: 80. 
— Endvidere vil der fra P & T komme 2PX: Hr. 
ing. Børge Nielsen og hr. overass. Carlsen, der 
vil belyse sagen for os ud fra myndighedernes 
synspunkt.

3. 2. marts kl. 20. Lokalet endnu ikke fastlagt, be
kendtgøres i næste OZ. Emne: ..ESB-transmis- 
sion"" med demonstrationer. Foredragshold.: 7T

4. 6. april kl. 20. Lokale og emne endnu ikke fast
lagt. bekendtgøres senere. Foredragsholder: 
SM7HZ har lovet at komme herover og tale om 
et af de mange emner, han interesserer sig for.

5. 25. maj kl. 20. Lokale bekendtgøres senere. Emne: 
Philips måleapparater (deriblandt oscillografen) 
forklaret og demonstreret af en af firmaets måle
eksperter.

Udover disse foredrag, hvortil EDRs foredragsud
valg har skaffet talere, arrangerer Tekn. Inst.R. For. 
følgende foredrag, hvortil EDRs medlemmer også er 
velkomne:

16. februar kl. 20. Biilowsvej 34. Foredrag om 
modstande. Taler: Hr. ing. Heinmann fra Vitrohm.

16. marts kl. 20: Bülowsvej 34. Foredrag om gram
mofonværker v. hr. ing. Riis fra Delphon.

20. april kl. 20. Bülowsvej 34. Foredrag om LF- 
forstærkere. Foredragsholder ikke bestemt endnu.

4. maj kl. 20. Bülowsvej 34 (.ændres evt.). Fore
drag om elektrolyse med demonstrationer ved labo
rantforeningen i København.

Foredragsudvalgets hensigt med disse arrange
menter er at forsøge på at samle EDRs medlemmer 
fra hele 1. kreds d. v. s. København og omegnen 
(Nord- og Østsjælland) til nogle lødige, lærerige, 
store aftener.

Udvalget benytter udvalget til at takke foredrags
holderne for deres velvilje, og fordi de — trods de
res optagethed — vil påtage sig dette store arbejde 
for os, og det er vort håb, at disse aftener vil blive 
stærkt besøgt, så at så mange som muligt kan få 
glæde og gavn af arrangementerne.

Der er i årets løb indkommet en del forespørgs
ler, om udvalget snart sender foredrag ud, hvilke 
emner vi „har" o. s. v. Til oplysning for afdelin
ger rundt i landet kan jeg meddele: Foredragsudval
get kan ikke have nogen idé om, hvornår de enkelte 
afdelinger vil have foredrag, eller hvilke emner el
ler foredragsholdere man vil høre.

Tekniken er den, at man — i god tid — til ud
valget indsender anmodning om foredrag om det 
eller helst de to-tre emner, som man helst vil høre 
noget om, samt hvilken eller hvilke aftener man 
kan tage foredraget. Kan to kredse slutte sig sam
men, så et foredrag evt. kan holdes to gange (f. eks.: 
Lørdag og søndag i Aarhus og Viborg henholdsvis-* 
spares der tid for taleren og rejsepenge for for
eningen.

Når udvalget så har aftalt det fornødne med en 
foredragsholder, får han tilsendt en blanket, som 
han udfylder med oplysning om ankomsttid, hjem- 
rejsetid o. s. v„ hvorefter han sender den til den 
pågældende afdeling.

Rejseudgifterne afholdes af EDR gennem fore
dragsudvalget, medens talerens indlogering og for
plejning påhviler de enkelte afdelinger. Det er jo 
meningen, at de forskellige afdelinger indenfor en 
kreds samles ved disse „udvalgs-foredrag", så der 
bliver en slags stævne ud af det. Se f. eks. Næstved- 
stævnets referat. Det er fornøjeligt at se et sådant 
referat som dernede fra, og det må da kunne give 
andre kredse blod på tanden. Udvalget kan dog 
ikke love at sende to talere til hvert stævne. Men 
der er jo også altid lokale kræfter, der kan tage en 
hånd med ved sådanne stævner, enten som tekni
kere eller „kommerseråder". — Mød talrigt op. 
Det er den bedste tak til arrangørerne.

6EP.
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DX-jægeren
v. OZ7BG.

DX i den forløbne måned har de fleste ste
der været så godt som nil, og der er da heller1 
ikke større overraskelser at byde på. 3,5 og 
7 mc. har givet en smule DX, mens 14 enkelte 
dage har været åbent for W om eftermidda
gen og 28 mc. har været konstant dødt.

OZ7BO har haft QSO med KP4CC på 3,5 
mc cw omkring kl. 0030 DNT. Der er omkring 
samme tidspunkt hørt enkelte W- stationer, 
den oftest hørte er W2AIS (ex-ZC8PM). Men 
lad os se på, hvad der ellers er lavet.

HVAD :
Fra OX3SF på Aputiteq ud for Kangerds- 

lusuak er der via OZ2Z (OX3WE) kommet en 
aktivitetsrapport, der viser, at enten har 
OX’erne bedre forhold eller mere tid end os. 
Den indeholder så dejlige ting som FG og 
VP6 og desuden næsten samtlige europæiske 
prefixer.

OZ7BG fordriver fremdeles det meste af 
tiden på 3,5 i mangel af bedre, men tog de 
mindre spoler i brug for KL7UM 14046, 
VS6BP 14076, EA9AP 14010, PX2MU 14024 
(stort spørgsmålstegn), VP4TB 7013, EK1RW 
7043, og sidst, men allerstørst VK5KO 3504 
kl. 1958 GMT rst 569 på begge sider. Der var 
en. der var stolt af sig selv, hi.

Når Herb OZ7SM ikke sidder og vogter sit 
nyerhvervede QSL fra 3A2AB med DX-ka- 
nonen i bæltet, leger han i sandkasse på 3,7 
mc. Lad mig snart høre fra dig igen oc.

OZ3Y har med fone haft CN8EM 14300 f, 
SVØWS 14310 f. Hans fortæller endvidere, at 
CN8EG er rejst tilbage til Uncle Sugar, men 
stationen er stadig i luften med den nævnte 
CN8EM.

I december 1950 QST er der en komplet 
liste over DXCC-medlemmer pr. 15. oktober 
1950. Af den fremgår det, at følgende OZ’er 
dengang havde fået den fine plakat: OZ7EU 
155 bekr.; OZ7CC 140; OZ2LX 102; OZ1W 
og OZ7SM 101; OZ4PA 100. Den eneste OZ, 
der har fone-DXCC, er OZ7TS med 111 be
kræftede!

Det er med sorg, vi hører, at VK4RC, Bob 
Campbell, Brisbane, døde i september 1950. 
Bob var kendt over hele verden som en me
get fin amatør og var en fast deltager i alle 
tests. Han havde også mange venner her
hjemme og vil blive savnet.

HVOR :
CN8EM A. A. E. M. Box 26, Rabat. Fr. Morrocco.
SV0WS Mr. Hank SVOWS, via American Ambassador, Athens, Greece.

CALL LANDE ZONER
OZ7CC 176 (140) 39
OZ7EU 175 ( 1 5 S ) 39 (39)
OZ1W 1 5 1 ( 1 2 2 ) 39 (39)
OZ7G 150
OZ2NU 147 (107) 35
OZ7SS 139
OZ7BG 134 (74) 37 (34)
OZ3Y ( 1 1 7 ) 3 9
OZ2N 103 36
OZ7SM* 101 33
OZ4KX 90 34
OZ2E 67
OZ9O 58 18

Stof til DX- JÆGEREN sendes til OZ7BG, 
E. Størner, Huldbergs Alle 8, S^borg. Små 
bidrag modtages med tak!

73 cu Erik.
England.

Pr. 1. september var der i England 12.305.200 
licenserede radiofonilyttere og 470 800 fjernsynsli
censer.

R. S. G. B.s medlemstal er dalet fra 14038 i 1949 
til 13023 i 1950. Aktiviteten indenfor amatørsending 
er på grund af TVI dalet betydeligt i London og 
Birmingham indenfor de tider, hvor der udsendes 
fjernsyn. Antallet af amatørlicenser var pr. 30.-6.-50 
7487 mod 6983 pr. 30.-6.-49. Før krigen var der knap 
3000.Engelske amatører har nu fået tilladelse til at 
udsende fjernsyn. 7CC.

CW/phone.
Det engelske blad „The signal", der er organ for 

„Radio Officers Union", oplyser, at den energi, der 
er nødvendigt for at gøre et talt ord forståeligt i en 
hovedtelefon i en flyvemaskine, er ca. 50 gange så 
stor soan den, der er nødvendig for at gøre et 
morsetegn forståeligt. 7CC.

Amatørsender som assistent ved fjern-lægehjælp
Ved hjælp af en amatørsender stillede en læge i 

nærheden af Johannesburg en dag diagnose og be
ordrede en dreng 1100 kilometer borte foreløbig be
handlet med penicillin for akut blindtarmsbetæn
delse.Drengens fader sendte nødråb ud i sin amatør- 
sender, da drengen blev syg. Han boede i en afsides 
liggende savmølle ved Zambesifloden 120 km fra Li- 
vingstone i Nordrhodesia. Efter at den første hjælp, 
der blev givet af afrikanske samariter på stedet, 
sendte andre radioamatører bud til lyttere i Living- 
stone om at sende en læge til savmøllen i ambulan
ceflyvemaskine.
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BOGANMELDELSE
Verdens Radiohåndbogens femte udgave er 
udkommet

Verdens Radiohåndbogen, der udgives og redige
res af redaktør O. Lund Johansen, hvis nye og femte 
udgave nu foreligger, har sat sig til opgave ved 
radioens hjælp at hjælpe menneskene verden over 
til at interessere sig for hinandens tanker og kultur, 
og det må siges, at den danske og stadig eneste 
eksisterende Verdens Radiohåndbog løser denne op
gave på en udmærket måde.

Den nye fuldstændigt omarbejdede udgave af 
WRH indledes med et budskab til lytterne verden 
over fra De forenede Nationer og fra UNESCO. Af 
særlig interesse er de mange bølgelængdeændringer, 
der blev vedtaget på Københavner-konferencen, og 
de mange nye stationer, der er opstået siden forrige 
udgave. Af udvidelser kan herudover nævnes: En 
udvidelse af de fuldstændige lang-, mellem- og kort
bølgefortegnelser; en oversigt over de bedst anven
delige bølgelængdebaand for lytning paa døgnets og 
årets forskellige tidter til udsendelser fra hvilket 
som helst land jorden over; standardfrekvensudsen
delser, F. M.- og fjernsynsstationer, samt udvidelser 
af de praktiske oplysninger om hver enkelt stations 
bølgelængder, sendetider, programdetailler, sprog, 
annonceringstekster, pausesignaler etc.

U. S. A.
W6UPP har i „CQ“ offentliggjort en statistik over, 

hvilke antennetyper, der i U .S. A. er mest anvendt 
på 28 MC. Tallene er baseret på QSO’er i løbet af 
de sidste 3 år. 3-element yagi kommer ind som nr. 
1 med 37 pct., derefter 4-element yagi med 20 pct., 
folded dipole 10 pct., horisontal halvbølge 6,5 pct., 
2-element yagi 4 pct. og andre typer 2 pct.

Til disse 2 pct. må henregnes dten vel nok største 
28 MC-antenne, der er bygget af W9EH i staten 
Illinois. Antennen er omtrent 40 m høj og består af 
36 elementer, 12 radiatorer, 12 reflektorer og 12 
direktorer. De teoretiske power gain er 63 db og i 
praksis giver den ca. 18 db. Den er naturligvis 
drejelig. OZ7CC.

Fra Færøerne.
Thorshavn, den 10. december 1950.

Den nordligste afd. af EDR er nu under opret
telse, idet vi er en halv snes amatører, der vil slutte 
os sammen i Thorshavn afd.

Siden først i oktober har vi i forbindelse med 
Thorshavn tekniske skole haft morse- og teknisk 
kursus. „Store Nordiske" forærede os en transmit
ter, perforator og en morseskriver. Interessen er 
god. Vi var til at begynde med 18, hvoraf et par 
faldt fra. Vi har morseudsendelse tre gange om 
ugen: Tirsdag, torsdag og lørdag kl. 18,15 C.M.T. 
på 3,549 Mhz, mcw, nøglet i tonen af hensyn til 
modtagning på bel (uden beat). „Antenneeffekt“ 
ca. 1 watt, call OY1TTS, rapporter kvitteres med qsl.

Forholdene heroppe er ellers strålende for al syd
værts traffic, når ikke nordlys eller haglvejr gør 
aflytning umulig. Vi kunne give mangen en oz fint 
s9 på en 1-v-l, når hans nabo dårligt kan læse 
ham. Kan jeg få et par af de ny interesseret i DR, 
vil mange interessante rapporter komme hjem.

Strømforholdene er endnu elendige =: „Jævn
spænding" mellem 155 og 235 volt (målt på de for

skellige tider!) Men nu går vi og glæder os til at 
arbejdet med vekselstrommen snart skal være fær
digt. Og dog havde OY2RD mange gode forbindel
ser. selv med Syditalien og Afrika <Nairobi> med 
SYV watt (ant).

Jeg slutter og hilser.
Mere en anden gang, hvis det interesserer.

Olaf Magnussen, præst, 
Thorshavn.

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Formand: OZ2KP Staack-Petersen, Risbjerggaards 
Alle 63, Valby. Afdelingen har normalt møde hver 
mandag aften kl. 19,30 i „Martini Selskabslokaler1*, 
Borups Alle 233, 1. sal. Fra 19.30—20,00: QSL-central. 
Alle oplysninger om afdelingens virksomhed fås på 
mødeaftenerne hos formanden.

Månedens program:
15. januar: Foredrag om fjernsynsmodtagere ved 

ingeniør Høedholt. Der bliver demonstration af en 
eller flere modtagere.

Statsradiofoniens teknikere har gerne villet arran
gere en speciel udsendelse med forsøgsfjernsynssen
deren fra radiohuset, men statsradiofoniens øverste 
ledelse har desværre sat sig imod det. Dog vil der 
ved hjælp af en speciel signalgenerator blive lejlig
hed til at se raster m. v. på en modtager.

22. januar: Foredrag om mikrobølger med demon
strationer ved magister John Andersen (OZ6PA 
junior).

BEMÆRK! Foredraget afholdes på universitetets  
kemiske laboratorium, Øster Voldgade 5,  store audi
torium, 1.  sal.  Der begynder præcis kl. 20.

29. januar: 7HB holder foredrag om selectojecten 
og modtagere. For de enkelte, der endnu ikke skulle 
have lagt mærke til selectojectopstillingen, henvises 
til artiklerne i „OZ“ april, maj og oktober 1950, hvor 
denne meget lovende selektivitetsopstilling er be
skrevet.

5. februar: Auktion. Sælgere bør i god tid indtegne 
sig hos formanden.

12. februar: Klubaften med gennemgang af begyn
derstof ved 7DR.

19. februar: Søges afholdt et foredrag om oscilla
torer. Nærmere i næste „OZ“.

Se endvidere meddelelser fra foredragsudvalget.

Siden sidst:
Efter at den til den 9. december berammede stif

telsesfest på grund af manglende tilslutning ikke 
blev afholdt, mødtes en del af afdelingens medlem
mer til en rigtig hyggelig julestue i lokalerne den 
18. december. Det lykkedes selv uden anvendelse af 
juletræer og nissemænd at få en god aften ud af det. 
Der afholdtes amerikansk lotteri om nye og gamle(!) 
radiodele og „20 spørgsmål til professoren" med 
2KP som question master og bagefter improviseret 
smørrebrødsbord med øl, kaffe, likør og høj stem
ning.
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Amager. Formand: OZ7NS, Hercules Alle 2, Ka
strup. Telf. Ka. 2667. Afdelingen har normal møde
aften hver torsdag kl. 19,30 i lokalerne Strandlods
vej 17. Alle oplysninger om afdelingens program fås på mødeaftnerne.
1951:

18. januar: Klubsenderen (byggeaften).
25. januar: Måleaften. Medlemmerne kan få med

bragt grej justeret. Normalfrekvenser udsendes.
1. februar: Foredrag af OZ5K, Oscillatorer.
8. februar: Auktion. Medlemmerne kan tilmelde sig på mødeaftnerne.
15. februar: Foredrag. 2 meter, 144mc, v. OZ9ROS.
22. februar: Antenneforedrag ved OZ7G.
Samtlige medlemmer ønskes et godt nytår, og vi 

takker for god mødedeltagelse i 1950.
Bestyrelsen.

4. Aalborg-stævne.
I tilslutning til forhåndsmeddelelsen 

i sidste OZ kan det i dag meddeles, at 
stævnet afholdes i

„Spejderborgen“, Kong Hansgade 1, 
kl. 14,00.

Programmet bliver som i sidste num
mer skitseret, idet det kan tilføjes, at 
OZ8AZ - Sv. Bech Hansen, København, 
har givet tilsagn om at komme og holde 
foredraget om 

„Strømforsyning og ensretteranlæg“.
Der vil endvidere blive kørt en række 

amerikanske radiofilm, der, såfremt de 
står på højde med de film, vi har haft 
lejlighed til at se fra samme kilde, vil 
blive en oplevelse at se.

Vi erindrer endnu en gang om udstil
lingen, som agtes afholdt i forbindelse 
med stævnet. En forudsætning for, at 
der bliver nogen udstilling, er at der 
kommer udstillingsgenstande frem. Vi 
haaber derfor, at vor appel til amatø
rerne ude omkring bliver hørt og efter
fulgt. Præmierne vinker.

Det fælles kaffebord arrangeres for 
den billige pris af kr. 1,50.

Til hjælp til dækning af de store ud
gifter i forbindelse med leje af tone
filmsanlæg og operatør tages en delta
gerafgift på kr. 1,00.

Lad os nu se alle nordjydske amatø
rer i Aalborg på denne dag. I skal være 
hjertelig velkomne. OZ2NU.

Aalborg og omegns afdeling. Udover aftenskolen, der 
har været godt besøgt her i efteråret, har der været forskellige foredrag, ligeledes med god tilslutning. 
Sæsonen indledtes med et foredrag af elektroinge
niør H. Beider, der talte om „Grutzmacheren*4 og

dens anvendelsesmuligheder indenfor amatør-radio, senere har der været et par foredrag af OZ2IM, 
elektroing. Munk Madsen, der har gennemgået et så 
omfattende emne som lavfrekvensfiltre, og senest 
har vi haft ingeniør Howaldt fra København til un
der en større sammenkomst først i december at for
tælle os om „solpletterne og disses indflydelse på 
udbredelsesforholdene på amatørbåndene“.Et meget 
lærerigt foredag, der med fordel kunne afholdes 
endnu en gang, så rigt på problemer, som det var. 
Ved samme lejlighed så vi et par meget interessante 
film om radiorørets udvikling og om et besøg på en 
fjernsynsskole i New York. Medlemmernes opmærk
somhed henledes nu på det forestående Aalborg- 
stævne, der afholdes søndag den 28. ds., hvor alle 
mand må af huse og være med til at vi får et godt 
arangement ud af det. 1517.

Haslev. Afdelingen afholder kursus i teori og 
morse hver uge, første gang den 24. januar 1951 i 
lokalerne Jernbanegade 42.

Randers. 1., 2. og 3. dec. afholdtes en hobbyudstilling, 
hvori afdelingen deltog med en arbejdende stand. 
Trods ulidelig støjplade lykkedes det at få adskillige 
QSO gennemført over afdelingens station OZ7RD. 
De mange udstillede genstande affødte en mængde 
spørgsmål til „kustoderne". Det var en fornøjelse 
for afløsninen at albue sig frem gennem publikum
i 6 lag. En afgjort sukces.

Vinterfesten med damer vil forsøges afholdt lørdag 
den 3. febr. Entre mod en pakke pr. familie, værdi 
mindst 1 krone. — 3BR viser pragtfulde farvelysbil- 
leder. Vel mødt i afdelingen. 73de — 6WS

OX3SF sender hilsen til alle OZ med ønsker om 
glædeligt nytår.

NYE MEDLEMMER
Følgende har i december måned 1950 anmodet om 

optagele i EDR:5175 - C. C. Tversted, Backersvej 45, København S.5176 - Steen Christensen, Johnsholm pr. Nyraad.
5177 - Kurt Gaarn, Gadelandet 1, 2. th-, Brønshøj.5178 - Paul B. Eriehsen, Englandsgade 14, Esbjerg.
5179 - P. J. Foss, OZ1JF, Langelandsgades kaserne,

Aarhus.
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5180 - Arne Jensen, Sandhusvej 29 st. tv., Kbhvn.
Valby.

5181 - Aksel Henriksen. OZ2PU, Godthaabsvej 3.
Holbæk.

5182 - Knud Markvardsen, Søndersø F.
5183 - Knud Juul Christensen, Søndersø F.
5184 - Børge M. Nielsen, Allégade 14 B, Helsingør.
5185 - Paul Erik Holm, Havnegade 140, Esbjerg.
5186 - Jan Henning Garly, „Taagaarden”, Sorø.
5187 - Aug. Carlsen, Skansevej 17, Hundested.
5188 - Aksel Christensen, portør, Barrit.
5189 - Jan Fialla, Aakjærsallé 11, Esbjerg.
5190 - Walther Harry Høier, Hveensvej 11 st., Kø

benhavn S.
5191 - Johan Ziska, Thorshavn, Færøerne.
5192 - Kaj Nielsen, Bjerggade 40, Struer.
5193 - Henning Petersen, telegrafstationen, Frede

ricia.
5194 - Carl Einar Larsen, Pederstrupgaard, Peder-

strup, Fyn.
5195 - Hans Lassen, Samsøgade, Hadsund.
5196 - Børge Jensen, Vestergade 13 B, Store He-

dinge.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i EDR, betragtes de som 
medlemmer af foreningen.

QTH-RUBRIKKEN
535 - Poul Andresen, Søager 24, Gentofte, lokal.
883 - OZ4U, J. J. Jensen, Regattavej 5, Bagsværd, 

ex Brønshøj.
1421 - Egon Merkel, jordemoderboligen, Sdr. Kirke

by, Egebjerg, Falster, ex Femø.
1717 - OZ6H, Henry Hansen, Gylling, ex Hjorts

vang.
1809 - K. Bidstrup, Saralystparken 1 st. th., Holme

vej, Højbjerg, lokal.
1810 - OZ7KH, B. Klyver-Hansen, Plovvej 10, 1. tv.,

Kgs. Lyngby, lokal.
1928 - Niels Bjarnø, C. N. Petersensvej 33, Køben

havn F, lokal.
2127 - OZ2CO, Kr. Hvidbjerg, P. Bangsvej 163, st., 

København F, ex Struer.
2277 - OZ2FA, H. Chr. Hansen, Vognmandsmarken 

42, 3. tv-, København Ø., lokal.
2348 - I. Mecklenburg Nielsen, Østrigsgade 41, 2., 

København S., lokal.
2354 - OZ4OE, Orla Eskesen, Holtevej 22, Aarhus, 

ex Horsens.
2364 - Holger Andersen, Silkeborgvej 156, 3., Aar

hus, lokal-
2413 - Ludv. Madsen, Nørregade 30, 2., Aarhus, lo

kal.
2423 - OZ4OP, Kjeld Olsen, Aalekistevej 111, st., 

Vanløse, lokal.
2599 - OZ7CB, C. Berndt, Rosenvangs Allé, Aarhus, 

ex Arnum.
2874 - OZ7KP, Kjærgaard Pedersen, Glentevej 13, 

st., Silkeborg, lokal.
3120 - Paul Andreasen, Strandmøllevej 64, o. g„ 

Holbæk, lokal.
3309 - OZ8SA, Sv. B. Andersen, Peter Krøllesvej 1, 

Nyborg, ex Døstrup H.
3434 - Leif Hagerup, Heldbovej 39, 2., Valby, lokal.

3438 - OZ9T, Hans Andersen. Kaktusvej 47. 1., Ko
benhavn S., lokal.

3599 - OZ7QR. Herluf Thygesen, Vejers minornold 
pr. Oksbøl, ex København.

3723 - OZ8OK, pioner 30229, Galsgaard. 7. ing. 
komp., Ingeniørkasernen, Kbhvn. O.. soldat.

3756 - OZ3SJ. S. Højberg Jeppesen, Bogumvej 69. 
Vejle, lokal.

3958 - OZ9WP, Willy Pedersen, Odensegade 23, 3 , 
Aarhus, ex soldat.

4031 - OX3SF. Greve Rasmussen. Aputiteq, Grøn
land, lokal.

4106 - Børge Hedegaard Frederiksen, Ringkøbing
vej 17, Herning, lokal.

4273 - OZ1UL, P. E. Sørensen, Sønderbrogade 34, 
Horsens, ex Feldballe.

4283 - Ejnar Poulsen, Vestergade 32, Struer, ex 
Tødsø.

4403 - Bent Eriksen, telegrafkontoret, Fredericia, 
ex Nysted.

4534 - Kornet A. Friborg, 6. ESK, JDR., Randers, 
ex soldat.

4615 - Paul Bjerregaard, Ahlefeldtsgade 23, Køben
havn K, ex Skodsborg.

5067 - Leif Madsen, Jyllands Allé 7, Aarhus, lokal.
5074 - Rob. Sand Jensen, Gimsing, Struer, lokal.
5127 - Preben Aaen, Frederikssundsvej 258, 5. th., 

Brønshøj, lokal.

Berigtigelse!
I novmeber OZ er 1575 opført som OZ5P. Skal 

være: 1575 — OZ5F, Henning Larsen, (ex-OX3WF), 
Carl Bernhardtsvej 13A st. tv., København V.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER1*, Postbox 79, København K.
Teknisk stof sendes til TR, Paul Størner, OZ7EU, Huld- bergs Allé 8, Kbhvn., Søborg.
Hovedredaktør (ansvarlig overfor presseloven): A. Clausen, Enighedsvej 30, Odense, telefon 10.439. Hertil sendes alt øvrigt stof, som ønskes optaget i bladet. Senest den 1. i måneden.
Formand: C. Reitz, OZ2R, Havebo 4 c, Kbhvn., Valby.
Kassereren: O. Havn Eriksen, OZ3FL, Fuglsangsvej 18, Sundby, Nykøbing F.
Telegram-adresse: HAVNERIKSEN NYKØBINGF
Sekretær: Henry Larsen, OZ7HL, Mågevej 31, Kbh. NV.
QSL-ekspeditør: Paul Heinemann, Vanløse allé 100,Vanløse. — QSL-kort kan sendes til box 79, København K, giro nr. 23934. Træffes i EDR’s Københavns afdeling 1. og 3. mandag i hver måned.
Landsafdelingsleder og kalenderfører: O. Hansen,OZ2KG, Kochsgade 73, Odense.
DR-leder: Jørgen Bertelsen, OZ8JB, Skovvej 4 a, Arhus.
Annoncer: Kai Nielsen, OZ3U, Ulrik Birchsallé 17, København S.
Foredragsudvalget: Einar Pedersen, OZ6EP. Ålekiste- vej 211, Kbh., Vanløse.Hertil sendes alt vedrørende foredrag.
Ekspedition: Fyns Tidendes Bogtrykkeri, Odense. Klager vedrørende tilsendelsen af „OZ“ rettes til postvæsenet, og hvis dette ikke hjælper, da til kassereren.
Annoncepriser: 1/1 side 150 kr., 1/2 side 80 kr., 1/4 side 45 kr. og 1/8 side 30 kr. For 6 indrykninger ydes 5 pct. rabat, for 12 indrykninger 10 pct. rabat.
Eftertryk af „OZ"s indhold er tilladt med tydelig kildeangivelse.

FYNS TIDENDES BOGTRYKKERI
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