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besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen, Adr.: E. D. R., Holmens Kanal 5. København K., Tlf. Central
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Lidt om de mange Fejl, der kan begaas ved Bygning
af en push-pull T.PT.G. Sender til 14 eller 28 Mh.
(Efter J. J. Lamber i Juni QST.)
De fleste Amatører, der har for
søgt uden videre at benytte en 3,5 el
ler 7 Mh Sender paa 14 eller 28 Mh
ved blot at lave nye Spoler, eventuelt
ogsaa nye H.F. Drosselspoler, til den,
har konstateret, at Senderen kommer
til at arbejde væsentlig daarligere, jo
højere man kommer op i Frekvens;
Tonen bliver elendig, Anodestrømmen
ryger i Vejret o.s.v.
En almindelig push-pull T.P.T.G.
Sender (Fig. 1) er fuldaf lumske Fejl
kilder, der først gør sig alvorligt gæl
dende. naar man kommer op paa 14
eller 28 Mh, Den almindeligste Fejl
er parasitiske Svingninger af meget høj
Frekvens, maaske 60 Mh eller mere.
En
almindelig
Kilde
til
saadanne
Svingninger er den, at Ledningerne til
Rørenes Gitter- og Anodestopkondensatorer sammen med disse kan dan
ne en serieafstemt (push-pull Opstilling;

et andet almindeligt Kredsløb, hvori
der kan opstaa parasitiske Svingnin
ger, bestaar al de to Afstemningskondensatorer med tilhørende Tillednin
ger; de to Rør optræder her som væ
rende parallelforbundne. Disse to »Pa
rasitkredsløb« er vist paa Fig. 2 og
betegnet med henholdsvis A og B.

Hvis
Ledningslængderne
tilfældigvis
bevirker Resonans i et af disse Kreds
løb, opstaar der meget kraftige Sving
ninger af meget høj Frekvens (op imod
60 Mh eller mere); Virkningsgraden er
værre end en Dampmaskines og To
nen lyder i en Monitor som en Af
ledning paa Stærkstrømsnettet.
Disse Svingninger kan forhindres
ved at forstemme et af de to Kreds
løb, der er i Resonans, f. Eks. ved
at indskyde en Spole med et Par
Vindinger ved X eller Y eller ved at
ordne Delene saaledes, at Ledninger
ne paa de paagældende Steder bliver
længere.
H.F. Drosselspoler er ogsaa et svagt
Punkt; hvis Anode- og Gitterdrosler
ne er i Resonans, faar man meget
stærke
parasitiske
Svingninger.
(Se
Fig. 3).
Gitterafledninger kan besidde baade Selvinduktion og Kapacitet, og
Blokkondensatorer kan have en be
tydelig Selvinduktion. Hvis en saadan »Bloksvingningskreds« er i Re
sonans med Sendefrekvensen, risikerer
man for det første at faa Senderens
Funktion forstyrret, men man kan til
lige brænde Kondonsatoren igennem,

selv om den sidder paa et usandsyn
ligt Sted i Kredsløbet, f. Eks. som
filament by-pass.
Rør med høje Kapaciteter mellem
Elektroderne er uegnede til 28 Mh
Sendere; de dielektriske Tab i Glasset
o. I. kan bevirke upaalidelig Virkemaa

de foruden tidlig Udbrænding af Rø
ret.
Det bedste Kredsløb til Forhin
dring af disse Kapaciteters uheldige
Indflydelse er netop to Rør i en push-

pull T.P.T.G. Opstilling, og heldigvis
lader delte Kredsløb sig modificere
saaledes, at praktisk talt alle de om
talte Svagheder elimineres.

der efter de omtalte Principper er vist
paa det ovenstaaende Fotografi. Nogle
Enkeltheder vedrørende Bygningen af
en saadan Sender vil fremkomme i

Fig. 4.
Fig 3.

Et saadant forbedret Kredsløb er næste Nummer,
vist i Fig. 4, og en færdigbygget Sen-

Til alle danske Amatører.
L’Office National Miteorologique i
Paris afholder aarlig flere Forsøgsud
sendelser for at studere de korte Bøl
gers Udbredelse. Udstrækningen af de
døde Zoner, samt de meteorologiske
Forholds Indflydelse paa disse; og sø
ger derfor Medarbejdere overalt i Ver
den, ogsaa blandt Amatørerne, der her
har en særlig Lejlighed til at vise
deres
Interesse
for
Kortbølgesagen.
Her i Landet findes af Medarbejdere
kun Meteorologisk Institut, af hvil
ken Aarsag nye Medarbejdere vil være
velkomne. Jeg skal derfor opfordre
alle danske Amatører (ikke mindst
DR-Amatørerne) til at deltage. I dette
Efter aar afholdes Forsøg paa de ne
denfor nævnte Dage og Tidspunkter.

Tidspunkterne er sikkert meget ube
lejlige for de fleste danske Amatører,
men om det blot er muligt at lytte
paa nogle af Tidspunkterne, vil Re
sultaterne være af stor Interesse.
Saafremt
nogle
Amatører
kunde
tænke sig at deltage, staar jeg til Tje
neste med alle yderligere Oplysninger,
der kan ønskes, ligesom Resultater
ne kan indsendes til mig via E.D.R.
eller direkte til min Adresse: Søndre
Allé 15, København, Valby.
Af størst Interesse er Udsendelsen
den 27. Septbr., men de andre Ud
sendelser er ligeledes af Stor Inter
esse.
Udsendelserne foregaar som nævnt
nedenfor:

79de Forsøgsserie med korte Bøger.
Første indledende Dag: Lørdag den 9. September 1930.
Modtagning, i (QRA) ............................... af Hr............................................
Lyon FYR 38 m.
Kl.: 1330
r.

20.00

Lyon FYS: 26.15m
18.35

20.05

Lyon FYQ 16.35 tn.
13.40

20.10

Trappes FOW 2615
13.45

20.15

g.

Lyon FYS 60 m
KL: 13.50
r.

20.20

Paris
FLE 36.7m FLJ32.5
13.55

20.25

LYON FYR 25.75
14.00

20.30

Trappes FOW 60 m
14.05

20.35

g-

Klokkeslettene angivet ovenover er
Tidspunkterne
for
hver
Udsendelses
Paabegyndelse G.M.T. Der skal altsaa
for at faa dansk Tid lægges 1 Time
tili hver af de angivne Klokkeslet. Hver
Udsendelse varer i 10 Minutter. Den
bestaar af Bogstavet: »fransk E (é.
..—..) afbrudt af et Kontrolsignal be„
staaende af 5 Tal.
r = Lydstyrken af de modtagne

Signaler angives med Chifrene 0—9 i
Henhold til nedenstaaende Skala, der
adskiller sig væsentligt fra den blandt
Amatørerne brugte. At man har lyt
tet paa paagældende Tidspunkt, men
intet hørt, angives ved Tallet 0; at
man ikke har lyttet angives ved Bog
stavet X.
I Rubrikken g skrives Tallene i
Kontrolsignalet.
Forts. paa 3. Side.

QRT.
Man skulde ikke tro, at de Be
stemmelser, som traadte i Kraft d.
1. Januar 1929. eksisterede, naar man
lytter paa 7 MC Omraadet; det for
melig vrimler med AC og spacing
wave Stationer. Det er meget kede
ligt, at man ogsaa skal finde danske
mellem disse. Det gaar endda saa
vidt, at en eller to her fra Landet,
til Fone bruger AC. Det kan man
vel nok kalde Topmaalet for en »fin«
og »betænksom« Amatør. Som Eksem
pel kan tages: En af vore ældste og
mest kendte Amatører var for ikke
ret længe siden paa Besøg hos en
svensk Amatør og fik derfra Forbin
delse med nogle af sine Landsmænd.
Blandt disse var der en, som svarede
paa hans CQ med en saa flængende
50 Perioder AC, at det var en Gru
at lytte til hans Station. Ikke nok
med det, — omtalte Station prøvede
tilmed Fone, Resultatet behøver jeg
vel ikke at omtale, men det var nok
til. at de svenske Amatører, der over
værede QSO’en trak paa Smilebaan
det, hvad jeg udmærket kan forstaa.
Kan danske Amatører være dette be
kendt? Bestemt Nej. Skulde vi ikke
være enige om at rydde lidt op i vore
hjemlige AC-Stationer og se, om vi
ikke kunde blive et godt Eksempel for
Udlandet.
DR 010 skrev, i Nr . 6 1929 om spa
cing-wave Stationer, og det var for
bavsende, saa det hjalp, ikke mindst
her i København, men der er endnu
nogle tilbage. Blev Listen »revideret«?
Der har været saa mange gode og
interessante Artikler i OZ om, hvor
ledes man bygger en fin 1930-Station,
Lampe
eller
Krystalstyret.
Hvorfor
ikke ofre det halve hundrede Kroner
mere og saa faa en fin Station, som
man har meget mere Fornøjelse af,
og tilmed være fri for AC og spacing
wave. Jeg er overbevist om, at der
i EDR findes Amatører, der hellere
end gerne vil hjælpe disse vore Hams
med at faa en god og fin Xmitter. OZ
har for Resten ogsaa en Spørgerubrik,
hvor alle Spørgsmaal omgaaende vil
blive besvaret. Men vi kan gøre mere
end det, vi kan ganske simpelthen
lade være med at svare AC og spacing
wave Stationer, det være danske eller
udenlandske. Del vil gøre en Del til,
at de for at faa QSO med os maa
anvende DC eller fin filtreret AC (t6).
Da det interesserer mig, om andre
OZ-Hams kunde tænke sig at prak
tisere mit Forslag, bedes De venligst
skrive til mig via EDR eller til min
Adrs.
73 es good luck to all OZ Hams fm
DR 033,
Mariendalsvej 93,
København F.

Besøg
E.D.R.s Stand paa
Radioudstillingen.

Lydstyrke-Skala.
1: Lyttet, men intet hørt.

1: Modtagelsen meget daarlig, Signa
lerne næppe til at skelne.
2: Modtagelsen daarlig, umuligt at læ
se Signalerne.
3: Modtagelsen daarlig, enkelte Sig
naler aflæselige.
4: Modtagelsen daarlig, snart læselig,
snart ulæselig.
5: Modtagelsen middelmaadig, men
Signalerne læselige.
6: Modtagelsen ret god, Signalerne af
læselige uden Vanskelighed.
7: Modtagelsen god.
8: Modtagelsen udmærket.
9: Modtagelsen ganske udmærket.

2. Forsøgsdag, Lørdag den 13. Sep
tember 1930.
3. Forsøgsdag, Lørdag den 20. Sep
tember 1930.
Udsendelserne nøjagtig som Udsen
delsen den 6. September — Stationer,
Bølgelængder og Klokkeslet de samme,
men selvfølgelig med andre Kontrol
signaler.
Udsendelserne de 3 nævnte Dage
er delvis at opfatte som en Træning
og Indledning til Hoved-Forsøgsudsendelsen den 27. September.

dertegnede i Bil mod Jylland for at
»hjemsøge«
de
derboende
»Hams«.
Som det sig hør og bør var Bilen ud
rustet med transportabel Sender og
Modtager. Senderen, som var en Hart
ley, var bygget af OZ2E, og med en
RE 604 som Senderrør og 180 Volts
Pladespænding fra Batterier med dob
belt Kapacitet kunde den præstere ca.
7 Watts Input. Saavel Telegrafi som
Fone kunde benyttes, og Antennesyste
met rettede sig efter de lokale For
hold.

Udsendelsen den 27. September 1930.

OZ7PL er en udmærket Modvægt for vor
Antennemast.

Mærkeligt nok findes der ingen
Kortbølgeamatører i flere af de stør
re jydske Byer; de fleste bor i Sta
tionsbyerne eller paa Landet. Aarhus
danner dog en Undtagelse, og det var
den første By, vi gjorde Holdt ved. Vi
aflagde naturligvis Besøg hos de to
kendte Amatører OZ5A og OZ7LK,
som begge modtog os vedligt og viste
os
deres
Stationer.
Paa
OZ7LK’s
smukke Station lagde man bl. a. Mær
ke til en Mængde fine Maaleinstrumen
ter, som det møa være en Fornøjelse
at være Ejer af. OZ5A er for Tiden
i Færd med at slibe Krystaller, og
han vil snart komme »i Luften« med

B. Larsen. OZ7BL.

En Uge blandt de jydske Kortbølgeamatøren
Det er en kendt Sag, at Kortbølge
amatører altid er glade for at træffe
hinanden personligt; der er altid nok
at drøfte og diskutere, og i mange
Tilfælde kan Venskaber, som er ind
ledet ad Ætervejen, ved en saadan
Lejlighed blive yderligere grundfæstet.
Ved det fynske Kortbølgestævne,
Kalundborgudflugten og E.D.R.’s Ge
neralforsamlinger har der været god
Anledning til at lære de fynske og

sjællandske Amatører at kende. Jy
derne derimod har holdt sig noget
tilbage, og det er kedeligt, for efter
deres Virksomhed i Æteren at døm
me hører de absolut ikke til de rin
geste.
Hvad var da naturligere, nu da
Sommerferien skulde udnyttes paa en
god Maade, end at besøge de jydske
Amatører? Og saaledes blev det. Den
28. Juli startede OZ2E, OZ9A og un

Madsen ved „Bror Mika“.

G.C. Under dette Besøg fik vi ogsaa
Gudenaacentralens
store
Transforma
torstation forevist, og OZ5A viste sig
næsten som en veritabel Troldmand,

naar han jonglerede med de kæmpe
mæssige Knivafbrydere og den deri
gaaende højspændte Strøm. De Gni
ster, han trak for os fra Spændinger
paa 50,000 Volt undlod ikke at ind
gyde Beskuerne en ganske eftertryk
kelig Respekt.
Turen gik nu videre til Hadsten,
hvor OZ1J residerer. Modtageforhol
dene maa den Dag have været nogen
lunde normale, for mens vi fik Sta
tionen forevist, hørtes OZ4A i Ny
sted kalde CQ, og det lykkedes hurtigt
at faa en Fone QSO med ham, hvor
under hele Selskabet maatte til Mi
krofonen og udveksle Hilsener.
Næste Gang vi gjorde Holdt, var
vi i Hadsund, som er en rigtig Kort
bølgeby. Her traf vi DR-019, Dr-020,
DR-036 og endnu en Amatør, der i
nær Fremtid faar indregistreret et DRNummer. Vi blev der hele Aftenen
og havde det særdeles muntert sam
men. Hertil bidrog i høj Grad de

OZ2E „worker".

QSO’er, der blev foranstaltet mellem
vor transportable Station og en lokal
Sender i Byen. Hvor langt Radio
bølgerne rakte vides ikke endnu, men
at Latterbølgerne gik højt er en urok
kelig Kendsgerning. Det blev forøv
rigt saa sent, inden vi brød op, at
det var paa ét hængende Haar, at vi
naaede at redde os et Hotelværelse
for Natten.
Fra Hadsund gik Vejen videre til
Løgstøregnen, hvor vi ønskede at hil
se paa vor gamle Kending OZ7PL.
Nogle Kilometer fra hans Bopæl stil
lede vi Senderen op og kaldte baade
med cw og Fone. Tilfældigvis sad
OZ7PL ved Modtageren, og det va
rede ikke længe, før vi havde en fin
Fone-QSO i Stand. Vi blev rappor
teret med R9 og F9, saa finere kun
de det ikke være. Da OZ7PL hørte,
hvor vi befandt os, sprang han straks
paa Cyklen for at komme os i Møde
og se, hvorledes vi havde »Lejren«
indrettet. Efter at have beset hans
Sender, fortsatte vi til Højslev, i hvis
Nærhed OZ7OB holder Sommerferie.
Som den udmærkede Kortbølgeamatør
han er, havde han naturligvis taget
Senderen med paa Sommerferie, og vi
havde nogle meget fornøjelige Timer
sammen.
I Hadsund havde vi faaet at vide,
at ogsaa Holstebro havde faaet en
Kortbølgeamatør.
Desværre
traf
vi
ham ikke hjemme, og vi kørte da vi
dere til Struer, hvor vi havde For
nøjelsen at træffe DB-021. Blandt al
den Venlighed vi mødte deroppe maa
ogsaa nævnes, at han skaffede os Ad

gang til at faa hele Bang & Olufsens
nye Radiofabrik forevist. Vi tog nu
Syd paa og havde Fornøjelsen at hil
se paa OZ2H i Ulfborg og faa hans
smukt udførte Sender forevist.
Ringkøbing var vort næste Maal.
Allerede i længere Tid var der gaaet
Ry om OZ1K’s Highpower Station, og
vi blev heller ikke skuffet. At OZ1K
foruden at være en udmærket Kort
bølgeamatør tillige er en fortræffelig
Vært, fik vi god Lejlighed til at kon
statere, og vi kan ikke undgaa at
mindes vort Ophold i Ringkøbing
med den største Taknemmelighed.
Vi maatte nu skynde os mere mod
Syd og havde den Glæde at træffe
OZ1I og OZ2J hjemme, da vi passe
rede henholdsvis Holsted og Gramby.
Ankommet til Sønderjylland tog vi ind
til DR-040 i Rise, som var Turens
endelige Maal, og vx blev her modta
get med en Gæstfrihed, som slog alle
tidligere Rekorder, og det skulde der
ellers meget til. Under vort Ophold
her, som varede 1½ Dag, besøgte vi
ogsaa DR-042 i Damgaard Mølle ved
Hovslund, og ogsaa han er en særde
les interesseret Amatør.
Ugens sidste Dag var oprundet, og
Hjemturen skulde foregaa. Efter et
lille Besøg paa Købestævnet i Frede
ricia forlod vi Jylland, hvor vi havde
mødt saa megen Venlighed. Det maa
haabes, at vore jydske Venner ved
Lejlighed vil tage et Smut over til
Øerne mod Øst (»Sydhavsøerne« in
klusive), saa det kan blive muligt at
gøre en Smule for dem til Gengæld.
Som et Helhedsindtryk maa anfø
res. at Kortbølgeinteressen er stor
blandt de jydske Amatører. Der ar-

X

OZ7F

Position:

Ranum.

bejdes energisk og maalbevidst, selv
om de daarlige Forhold i Øjeblik
ket ellers ikke skulde synes. at virkestimulerende, men heldigvis synes Op
timisterne at være aldeles domineren
de. Flere Steder var man i Gang
med Ombygning af Stationen, og der
er vist ikke saa lidt om, at iden rig
tige eksperimenterende Amatør aldrig
har sin Station »færdig«. Bestandig er
der Ting, der kan rettes og forbedres.
Især er der ikke saa faa Amatører,
der omgaas med Planer om Krystalstyring.
Det værste, der kan hænde en Kort
bølgeamatør, er vistnok, at hans An
læg bliver fuldkomment. I saa Til
fælde er der ikke længere Grobund
for
»Kortbølgebacillen«,
og
dermed
forsvinder den særlige »Ham Spirit«,
som det altid er saa opmuntrende at
træffe paa, og som vi ogsaa har fun
det hos de jydske Amatører i saa ¡rigt
Maal. “
OZ7F.
/? HARTVIG HANSEN QS
Vh KØBENHAVN fV

Traffic-Notes.
Den 17. Juni holdt forskellige dan
ske Kortbølgeamatører 80 Meter test,
det blev imidlertid et magert Resul
tat, der kom ud af Forsøgene, dels
paa Grund af Mangel paa indsendte
Rapporter og dels af den Grund, at
alt for faa deltog i testen. Oven
staaende test blev nemlig besluttet paa
selve Kalundborgturen, altsaa to Dage
før Afholdelsen. Der meldte sig kun
fem! til at deltage, nemlig: OZ7F, OZ2E,
OZ7BO, OZ7PP samt undertegnede.
At disse fem Amatører lykkedes det
kun OZ7F og mig at faa Forbindelse
med hinanden. Hvad dette kan ligge
i, kan jeg ikke forstaa jeg selv er
tilbøjelig til at tro, at kun vi to har
været i Luften, ellers kunde man
ikke have undgaaet at høre de andre
Amatører. OZ7F og jeg hørte hin
anden med upaaklagelig Styrke og alt
var Ok fra begge Sider. Saafremt oven
nævnte Amatører har været i Luf
ten, som det var deres Pligt, finder
jeg det mærkeligt, at disse ikke har
indsendt Rapport til EDR.
Af min Log har jeg udplukket føl
gende call sigs fra 80 mtr.:
17. Juni: OZ7F 23,05 QSA 5 r7. i
18. Juni: OZ2O 1,46 QSA 5 r8.
20. Juni: PA0KM 0,08 QSA 5 r4-5,
PA0NT 0,10 QSA 4 r2-3.
30. Juni: D4OPG 23,50 QSA 5 r5.
i" Juli: OZ7T 0,12 QSA 5 r8.
PA0KN 0,12 QSA 4 r4.
OZ7T 0,49 QSA 5 r6.
5. Juli: OZ7F 0.00 QSA 5 r7.
• 13. Juli: D4BJN 0,27 QSA 5 r6-7.
D4RZN 0,29 QSA 5 r7.
G2LZ 0.42 QSA 5 r8.
D4PO 1,07 QSA 5 r5.
G6MS 1,20 QSA 4 r4-2.
24. Juli: OZPG 24,00 QSA 5 r8.
25. Juli: OZ7K 0,25 QSA 4 r4.
14. Juli: OZ1D 20,02 QSA 5 r6.
Man ser saaledes, at der er en
hel Del at bestille paa 80 mtr.; jeg
vil derfor anbefale de danske Amatø
rer at »besøge« dette Omraade noget
mere.
Poul J. Jensen.
OZ7GL.
Vi
Kortbølgeamatører
er altid glade for at træffe hinanden.
Vilde det da ikke være praktisk, om
vi indbyrdes var i Stand til at ken
de hinanden, selv om vi aldrig har
set hinanden før? Især i Ferietiden
vilde det være af stor Betydning.
Vi har allerede Midlet, og det er
E.D.R.’s Emblem. Det bruges imid
lertid alt for lidt af de enkelte Med
lemmer, og det er det, jeg gerne vil
paatale her. Mit Emblem har i Tidens
Løb skaffet mig mangen en god Kort
bølgepassiar. Mon ikke andre kunde
lide at have det paa samme Maade?
Gaa med E.D.R.’s Emblem hver Dag
— baade under det daglige Arbejde
og ved festlige Lejligheder. Man kan
aldrig vide,, om der er Kortbølgeama
tører i Farvandet.
OZ7F.

