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EN „HIGH C” SENDER
Af OZ7B. Nørresundby.

AA given Foranledning skal jeg for
Ved foretagne „tests" med andre Ama
bygninger, skal jeg i det følgende forsøsøge, i kortfattet Form, at beskrive
tører kom jeg yderligere til det Resultat,
ge at beskrive denne „QST-Sender".
den af mig benyttede Sender, idet jeg,
at Senderen arbejdede bedst med Hertz
Hvad man først og fremmest vil lægge
som ved en tidligere Lejlighed, skal hen
Antennen direkte koblet til Spolen, i Mod
Mærke til, er Spolerne, som er fremstil
vise til det amerikanske Radiotidsskrift
sætning til den i „QST" beskrevne in
let af 1/4 " Kobberrør, som efter at være
„QST", August Nr. 1928, i hvilket findes
duktive Koblingsmetode, hvilket Forhold
godt udglødet er spolet over en dertil
en fuld detailleret og med tekniske Oplys
dog ikke maa opfattes som en staaende
passende Genstand med en Diameter af
ninger forsynet Artikel om
ca. 6 cm, f. Eks. en Flaske.
netop denne Sender.
Ønsker man ikke at udgløde
Indtil ca. 1. September
Kobberrøret, maa dette selv
1928 har jeg udelukkende ar
følgelig vindes over en min
bejdet med Sendere af den
dre Diameter, da Vindinger
almindelige „Hartley" Type,
ne jo saa vil trække sig en
som ved gentagne Ændrin
Del tilbage. Spolernes Stør
ger i Retning af Opstillings
relse er for 40 Meter Baan
maade etc. har givet mig
det: 5 Vindinger, for 20 Me
Lejlighed til at iagttage den
ter: 3 Vindinger. For andre
store Fordel, det er, at have
Bølgelængder kan der jo
saa kort, direkte og svær
selvfølgelig fremstilles der
Ledningsføring som muligt,
egnede Spoler i samme For
idet Forbedringer i denne
hold, f. Eks. 10 Meter: 2
Retning stadig er resulteret
Vindinger, og 5 Meter: 1
i forøget Stabilitet af Tonen,
Endnu en Ejendommelig
og jeg har da ogsaa med
hed ved denne Sender er
disse Sendere opnaaet gode
Opstillingen, der er foreta
Resultater, idet jeg har ar
get saa kompakt, at alle
bejdet alle Kontinenter, med
Ledninger bliver saa korte
Undtagelse af Australien,
som muligt, idet f. Eks. Lam
Senderen.
hvor jeg iøvrigt er blevet
pesoklen er monteret paa
Grundet paa mange forskellige Vanskelighed er fremkommer denne Artikel
først længe efter, at den er blevet indleveret. Da Senderen imidlertid i Ame
hørt.
selve Afstemningskondensa
rika i den forløbne Tid er blevet om muligt endnu mere populær, gaar vi
Hvad det imidlertid kneb
ud fra, at ogsaa mange herhjemme vil interessere sig for den.
toren, og Gitterkondensator
med, var at faa en fuldstæn
og Afledning ganske tæt op
Regel, men kun som gældende i dette
dig „stdi" og „pure" DC Tone, og jeg var
til Soklens Gitterklemskrue.
specielle Tilfælde.
klar over, at den næste Ændring var
Af særlig Vigtighed er Forbindelsen
nær forestaaende, da jeg i „QST" fandt
Ved de senere opnaaede Forbindelser
mellem Spole og Kondensator. Spinkle
med denne Sender (ca. 100 ialt), andra
netop det Arrangement, som tiltalte mig,
Ledninger mellem disse med „clips" til
ger CC-Rapporterne ca. 33 pCt., og i
og som faldt i Traad med de Ændringer,
Forbindelse paa Spolevindingerne kan
alle øvrige Tilfælde er Tonen rapporte
og havde tænkt mig at foretage.
foraarsage et ret stort Tab af „output",
ret „vy stdi" og „pdc".
Jeg byggede denne Sender, og Resul
ligesom denne Forbindelsesmaade vil gaa
Paa Foranledning af E. D. R., og da
tatet var straalende — i alt Fald med
en Del ud over Stabiliteten. — M a n maa
jeg ogsaa selv mener, at Sagen maaske
Hensyn til Formaalet, nemlig Tonen, idet
derfor søge en Metode, hvorpaa Spolen
kan have Interesse, nu vi nærmer os Ti
de første Rapporter paa denne lød paa
kan anbringes direkte paa Kondensatoren.
„vy fb c c", „fb T9" etc.
den, da der sikkert forestaar mange OmDet er i dette Tilfælde gjort ved at ham-

P

re Spoleenderne flade, og i de fremkomne
Flader at bore Huller, der passer til Kon
densatorens Klemskruer. — For at und
gaa den Vibration, som jo vilde fremkom
me ved at Spolen er fæstet fritsvævende
til Kondensatoren, er Spolen understøt
tet af et Par vandret anbragte Glasrør.
Ved denne Maade at anbringe Spolen
paa opnaas endvidere, at Udskifningen af
Spoler til forskellige Bølgelængder kan
foretages ret nemt og hurtigt. — Det skal
her bemærkes, at en god Kondensator af
Modtagertypen er udmærket anvendelig
(i Modsætning til den almindelige „Hart
ley", hvor Afstanden mellem Pladerne jo
helst skal være den dobbelte af Normen),
idet Spændingen ved det her omtalte Ar
rangement (High C-Circuit) er meget
lavere, end i Sendere af den sædvanlige
Type.
Med Hensyn til Glødetraads-Lednin
gerne og de øvrige Ledninger, er Strøm
men i disse ikke større end i de sæd
vanlige Sendere, og følgelig er der for
disses Vedkommende kun de sædvanlige
Forholdsregler at iagttage.
Afstemningen af Senderen er ganske
simpel. Paa Grund af den lille Spole, der
anvendes, vil Kondensatorkapaciteten,
forudsat at Spolerne er dimensioneret
som ovenfor nævnt, andrage ca. 400 cm,
hvilket viser, at en god 500 cm Konden
sator vil være tilstrækkelig.

Antennekoblingen foretages som sæd
vanlig ved direkte koblede Antenner.
Den rette Anbringelse af Minustappen
findes ved Forsøg, men man kan som en
grov Regel regne med, at Antallet af Vin
dinger mellem Gitterenden og Minustap
pen og Antallet af Vindinger mellem
Pladeenden og Minustappen forholder sig
som 1 til 4—5.

kede Philipsrør TB 04/10, hvis Plade
„fødes" med 420 Volt (Lysnet: 220 V
plus Accumulator: 200 V).
Nedenfor er vist selve Diagrammet med
Opgivelse af de enkelte, i dette Tilfælde,
anvendte Deles Værdi.

C1: 500 cm var. Kondensator.
C2: 500 cm Blokkondensator.
C3: 300 cm Blokkondensator.
R: Var. Royalty 10.000 Ohm.
RFC: Chokecoil, 160 Vindinger, Diam:
3/4 ".

Som Senderlampe kan anvendes ethvert
godt Sender- eller Kraftforstærkerrør.
til Forsøg med QRP anvender jeg som
Regel R134, ellers iøvrigt det udmær

Jeg skal i denne Forbindelse paapege,
at gode Idéer til Nøglemetoder sikkert
vil have almen Interesse, og opfordrer
derfor Amatører, som sidder inde med
saadanne, om at komme frem med dem i
„OZ".
Saafremt der udover denne Beskrivel
se skulde være Punkter, som eventuelt
interesserede „hams" skulde ønske op
lyst, er jeg gerne til Tjeneste med enhver
Detail-Oplysning.
OZ7B.

KORTBØLGESTATION OZ1D, RINGSTED
Sendere.
Fra venstre til højre: L. C. Hartley, Push-pull Hartley, Ma
ster Oscillator.
Paa Væggen ses Maaleapparater for Input og Output samt
Omskiftere for Højspænding: DC max. 500 Volt, RAC max.
1200 Volt. Senderne er anbragt løst paa Bordet, saaledes at
andre Opstillinger kan prøves. F. Eks. haves specielt til 20 og
10 Meter en T.P.T.G., der hurtigt kan opstilles i Stedet for
Hartley Senderen. Antenne er for alle Bølgebaand zepp. feeded.

Keying i Reglen i Højspændingssiden. Modulation: indtil 25
watt almindelig Gittermodulation med Transformator i Serie
med Gitterafledning. Ved større Input og ved M.O. anvendes
Schäffer.

Modtager.
Bourne-Schnell Kredsløb 0.V.2. Antenne 50 Meter, og 20
Meter for 20 Meter Omraadet. Til højre ses Mikrofonforstær
ker: 3 modstandskoblet. Forstærker. Der anvendes ikke Moni
tor, da jeg foretrækker at arbejde med „break-in"; af samme
Grund anvendes heller ikke Skærmgitterrør.
OZ1D.

TRAFFIC NOTES
OZ2Q (Hellerup).
Jeg har desværre ikke haft saa meget
Tid til at bruge Senderen, som jeg kun
de have ønsket. Jeg har haft nogle en
kelte QSO’er indenfor Europa paa saa
vel 7 som 14 MC-Baandet. Input 10—20
Watt. Der viste sig et noget generende
chirp, men efter omhyggelig Gennemlæs
ning af min egen Artikel lykkedes det at
finde Aarsagen: Ledningerne fra Sving
ningskredskondensatoren varmede! En
Forøgelse af disse to Ledningers Tvær
snit til det dobbelte gav ingen væsentlig
Forbedring, da samtidig Strømmen i den
paagældende Kreds steg i omtrent sam
me Forhold (bortset fra chirp’et var det
altsaa alligevel en Forbedring). Jeg vil
derfor forsøge at anvende en væsentlig
sværere Traad, men det bliver nok først
til September, da jeg antagelig ikke vil
kunne være regelmæssig i Gang før den
Tid. Men saa skulde det forhaabentlig
ogsaa være Alvor! 73 til „the gang".
J. Steffensen, OZ2Q.
OZ7HW. (København).
Grundet paa Ferie har jeg ikke været
særlig aktiv i Juni Mds. sidste Halvdel,
men jeg har dog wkd nogle Englændere,
Hollændere og en Italiener.
Der har imidlertid vist sig det mærke
lige, at Tyskerne efter hvad jeg har kun
net konstatere, ikke kan høre min Station,
selv om jeg paa samme Aften høres med
R 7—8 i England. Det stemmer ogsaa
med, at jeg saa godt som aldrig modta
ger Rapporter fra D Stationer.
Jeg har nu foruden min Hertz Antenne
opsat en almindelig enkelttraadet Anten
ne paa 35 m, som jeg anvender i For
bindelse med en Modvægt paa 6 m, og
skal jeg nu forsøge at faa Tyskland ved
Anvendelse af den, som har en anden
Retning end Hertzen.
Jeg vilde ligeledes være glad ved OZ
Rapporter, og har de første Forsøg, jeg
har foretaget med den nye Antenne væ
ret ret tilfredsstilllende. Skotland R8 paa
0—v—1. Holland R6 paa 0—v—1.
OZ7HW.
Contact Bureau.
Jeg kender en Amatør, der vil paatage
sig Ledelsen af et dansk Contact Bureau.
Han vil samle alle de Amatører, der
mest interesserer sig for en bestemt Gren
af Kortbølgearbejdet (f. Eks. 10 Meter
Omraadet — 5 Meter Omraadet — sty
rede Sendere — Telefoniringtests — Bil
ledradio — og meget andet) og sætte
dem i Forbindelse med hinanden; dels
ved en Slags Vandremappe, og dels ved
at give dem en Spalte i OZ, hvor de hver
Maamed kan boltre sig, som de har Lyst,
og give hinanden og os andre lidt Be
greb om, hvad det er for nyttige og in
teressante Ting, de foretager sig.
Maa jeg bede om nogle Adresser og
Forslag fra Medlemmer, der vil være med.
Skriv hellere i Dag, — i Morgen faar
De maaske ikke Tid, og vi venter.

OZ7S.
Et Medlem beder om Adressen paa
LA3K. Kender nogen den?
R e d.

OZ7Y.
OZ7Y (old ed 7LY) mener at have
konstateret, at en eller anden ulicenseret
Sender har rapset hans Kaldesignal
OZ7Y, og siden den Dag, Stannow op
dagede det, har der lugtet svovlet ude i
Rungsted. Vi kan kun henstille til Syn
deren, at han holder inde med Skydnin
gen; OZ7Y er blevet tildelt Stannow som
gældende fra 1. Maj d. A. — Ja, for det
kan da vel ikke være et eller andet Ekkofænomen, hvad Stannow?
OZ7S.
Chirp.
OZ7WH har faaet en glimrende, ja,
fænomenal Idé. Han har opdaget, at et
Krystals naturlige Bølgelængde ændres
ved Varmepaavirkning. Og nu er han ved
at bygge en krystalstyret Sender med et

fuldt moderne Damp-Varmeanlæg ved
den ene Side af Krystallet og en „Frigi
daire" Køleenhed ved den anden Side.
Det bliver en Sender, der kan dække hele
40 Meter-Omraadet, blot ved en Drejning
paa en Damphane! Flexible Crystal-Con
trol.
OZ7WH rejser til Tyskland paa Som
merferie en af de nærmeste Dage.
OZ7S.
Besøg.
Vi har i disse Dage Besøg af den hol
landske Kortbølgeforening N. V. I. R.s
Traffic Manager, Hr. Keemann, PA0ZK.
Hr. Keeman bliver i København denne
Maaned ud, og skulde nogle Amatører
ønske at faa en Samtale med ham, be
der vi dem sætte sig i Forbindelse med
vor Sekretær.

AGURKETID
Det er Sommertid nu, kan man mærke
— maaske lige saa maget paa Vejret
som paa det, at der næsten ingen Bidrag
kommer til „OZ".
Hvorfor skal det være nødvendigt, at
jeg altid, saasnart jeg ser en Kortbølge
amatør, skal være nødt til at dunke ham
i Hovedet og sige: „Hvordan gaar det
med den Traffic Note, De lovede at sen
de?"
I Vinter og tidligt paa Foraaret var
det ikke saa galt, da var jeg desværre
nødt til at lade enkelte Traffic Notes udgaa, fordi der ikke var Plads paa vore
4 Sider — det var kedeligt nok, og vi
tænkte allerede paa at udvide Bladet; nu
ser jeg, at det var godt, at vi ikke gjor
de det.
Hvorfor kan ikke enhver aktiv Amatør
sætte sig for at indsende 10 Linier i Be
gyndelsen af hver Maaned? — Og vel at
mærke saa ogsaa gøre det! Skulde det
være vanskeligt?
Nu kan det ikke nytte, at man blot
sender en lang Liste over „Calls heard"
— det kan være meget morsomt for en
selv at se paa en pæn Liste over mange
DX’er, men mon andre har synderlig In
teresse af det?
I U. S. A. er man meget ivrig efter
„Calls heard"-Lister, men der er Forhol
dene ogsaa anderledes. Det kunde være
interessant at faa oplyst, om der er In
teresse for det herhjemme.
Nej, læg Deres egen DX-Liste foran
Dem, og skriv saa paa Grundlag af den
en Traffic Note. Den vil blive læst.
Og saa maa vi have en Rubrik, der
hedder „Gode Rand og Tips". Naar man
rigtig tænker over det, burde vi være
nødt til at give et Emne en Side hver

Maaned! — Hvordan er det nu? OZ1D’s
Vandremappe har skaffet os lidt i den
Retning sidste Maaned,. og det siger vi
Tak for — men de Par Mennesker kan
ikke finde paa alt muligt, selv om de
Amatører, der skrev disse Tips i Vandre
mappen, vel inok hører til de danske Ama
tører, der arbejder mest.
Hvor er den ellers saa berømte danske
Hittepaasomhed? Den efterlyses herved.
Vi sætter f. Eks., at De sidder og ar
bejder med Senderen og prøver, lad os
sige, at de prøver forskellige Metoder at
„nøgle" paa for at faa den mest stabile
Tone uden for meget Klik eller chirp.
Eller de prøver forskellige Modulationsmetoder. Saa faar De pludselig en glim
rende Idé — De prøver igen, og den før
ste Rapport, De faar, lyder paa QSA 5 T
9 F 8.
Hvorfor nøjes De saa med at fortælle
om Deres Idé til Deres Ven, naar De ved,
at OZ gaar til ca. 160 interesserede Ama
tører?
Det var bare et Eksempel.
Og Vandremappen!
Hvorfor fik Forslaget om Vandremap
per ikke den Sukces, det havde fortjent?
De udenlandske Blade er virkelig udmær
kede (meget bedre end OZ, men det er
ikke min Skyld!). Udgiften er ikke over
vældende, saa det kan sikkert ikke være
Grunden. Er det Dovenskab? Sikkert
ikke. Men hvad er det saa?
Vi skulde udvide Bladet, siger nogle.
Ja, det skulde vi, og vi vilde hellere end
gerne udsende et OZ paa 8 Sider, der
kræves kun to Ting: ca. 45 nye Med
lemmer og ca. lige saa mange gamle
Medlemmer, der vil skrive lidt hver Maa
ned. Jeg ved ikke, hvad der er sværest at
finde!
OZ7S.

NOTER

OG

England (J. Clarricoats, London).
Forholdene i Almindelighed var daar
lige paa alle korte Bølger i Juni. Dette
Faktum og de lange Dage, som faar Gen
nennsnitsamatøren til at forsage Nøglen
og foretrække den friske Luft, er Grun
dene til at der er blevet gjort saa lidt.
Bemærkelsesværdigt i denne Maaned har
det været, at det lykkes Mr. Somer
set (B.R.S. 125) at modtage 56 MC Sig
naler sendt af Mr. Noden (G6TW). Dette
var den førstekendte Modtagelse af Ama
tør-Signaler paa denne Frekvens. Afstan
den var omtrent 200 miles.
Paa 28 MC blev etableret meget faa
DX-Forbindelser,
men
Mr.
Thomas
(G5YIK) fik Æren af at have den første
Forbindelse med Tyskland paa dette Om
raade. Han arbejdede med D4UA.
Paa 14 MC var Forholdene meget upaa
lidelige — visse Perioder syntes gode for
OX, men det var meget ukonstant.
7 MC-Omraadet generes stadig af me
gen unødvendig Senden med enorm Ener
gi. Det meste af den Telefoni, der høres
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fra Europa, er af daarlig Kvalitet, og
mange af Stationerne synes at ignorere
de af Washington-Konferencen fastsatte
Bølgeomraader. Størstedelen af de bri
tiske Stationer bruger nu ren DC eller
god RAC, men hvis ikke vore Venner paa
Kontinentet vil gøre sig Anstrengelser
for at rense Luften, bliver 7 MC-Omraa
det snart ubrugeligt til experimentalt
Brug.
R.S.G.B. holder sin 4. aarlige Konfe
rence den 27.—28. September i London,
og Amatører fra alle Lande vil være me
get velkomne. Vor Forening ønsker at
forhøje sit Medlemstal til 2000 inden Ud
gangen af 1929. Udenlandske Amatører
anmodes om at indmelde sig, det aarlige
Kontingent er 12/6 d. T. &R. Bulletin
sendes hver Maaned til alle Medlemmer.
J. Clarricoats, G6CL.
Tyskland (W. Rach, Berlin).
Meget er der ikke at berette fra Tysk
land i Juni — nu har Regeringen igen

Fortegnelse
over Indehavere af „E. D. R.“ indregistrerede
D. R. Numre.
D.R.001. Alf. Georg Lauridsen, Vejlby
pr. Riisskov.
D.R.002. Svend Aage Graff, Holsted
St., Jylland.
D.R.004. 1-2-28 C. M. Lamm, Berlin W.
50, Achenbachstrasse 13. D 4AFA.
D.R.005. 1-2-28 J. Clarricoats, 107, Fri
ern Barnet Road, London N. II. G 6CL.
D.R.006. 28-1-28 Hans Rasmussen,
Borggade 8, Graasten.

D.R.007. 28-1-28 Sven Axel Abrahamsen, Grundtvigsvej 2, Kbh. V.
D.R.009. 9-2-28 A. M. Christensen, Te
legrafassistent, Graasten.
D.R.010. 9-3-28 Poul J. Jensen, Havdrupvej 14, Kbh., Brh.
D.R.011. 5-3-28 K. R. Thomsen, Tra
fikassistent, Graasten.
D.R.012. 13-3-28 P. Boesen, Bramhale
pr. Simmersted.

trukket sine Forslag om Senderlicens til
bage indtil videre. Som Følge deraf maa
de fleste tyske Amatører nøjes med at
beskæftige sig med Modtagning (! Red.),
da det er det eneste, de kan gøre uden
at risikere at blive straffet.
Paa 14 MC gøres ikke meget DX, skønt
enkelte Amatører stadig arbejder der med
Held. D4BY, Berlin, havde Forbindelse
med Japan med 8 Watt fra en Kajak
forsynet med en Dipol-Antenne paa 5 Me
ter. Det foregik paa en Sø i Nærheden
af Berlin, og han blev meldt R 5, FB OM.
Paa en 28 MC arbejder nu atter nogle
Amatører: D4UAH og D4UE i München,
D4AW, D4CO og D4AC i Berlin. D4AW
og D4CO har en Sender med 8 Watt
input krystalkontrolleret, de er nylig ble
vet hørt i England.
Vi har den Glæde at kunne meddele,
at de østrigske Amatører enstemmigt har
vedtaget at stille sig under D.A.S.D. Fra
nu af overtager vi ogsaa for Østrig Re
præsentationen i I.A.R.U.
W. Rach.
D.R.013. 20-3-28 V. K. Rasmussen,
Mandø pr. Ribe.
D.R.014. 30-5-28 P. M. Kaa, Eugen
Warmingsvej 15, Aarhus.
D.R.015. 3-7-28 Hans Jørgensen,
Strandboulevard 156, Kbh.. Str.
D.R.016. 3-7-28 Ernst Eliasen, Holev
pr. Marslev, Fyn.
D.R.017. 18-11-28 O. Winstedt, Helle
rupvej 43, Hellerup.
D.R.018. 18-11-28 S. Nielsen, Frankrigs
gade 118, Kbh. S.
D.R.019. 28-11-28 Albert Christensen,
Østergade 39, Hadsund.
D.R.020. 21-1-29 Robert Givskov, Sto
regade 13, Hadsund.
D.R.021. 21-1-29 Ove Høft, Nygade 7,
Struer.
D.R.022. 26-3-29 Olaf Aastrup, Jellin
gevej 40, Vejle.
D.R.023. 4-4-29 Haldor Bertelsen, Ulf
borg St., Jylland.
D.R.024. 4-4-29 Andr. Kjøller, Lille Sø
stræde 8, Rønne.
D.R.025. 17-4-29 Erik Frandsen, Hun
derupgade, Odense.
D.R.026. 17-4-29 B. Wissing Andersen,
Svingelsvej 33, Nakskov.
D.R.027. 24-4-29 Niels J. Flindt, Lohals,.
Langeland.
D.R.028. 24-4-29 Helmer Fogedgaard,
Skrøbelev, Langeland.
D.R.030. Boldt Søndergaard, Nørrega
de 41, Horsens.
D.R.033. 23-5-29 Knud Bjarnø, Mariendalsvej 93, Kbh. F.
D.R.034. G. Levin, Benløse Runddel,
Ringsted.
D.R.035. A. M. Osterhammel, Amaliegade 30, København K.
S/S „Falken".
Old ed7XX, nu 2nd O.P. paa OXQD,
S/S „Aalborghus" beder os meddele, at:
det er en Misforstaaelse, at S/S „Falken"
skulde have Kortbølgesender; der benyt
tes 178 Meter med 50 Watt input, og Sta
tionen er ingen Amatørstation.

Kortbølgesender OZ7GL, København.

Fritz Nielsens Bogtr., Vesterbrogade 27, Kbhv, V-

