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Afstemningskondensatoren
Alle, som har arbejdet med Kortbølgemodtagere, ved, 

at det er vanskeligt at afstemme til og fastholde Signalerne 
jo lavere den Bølgelængde, der afstemmes til, ligger.

Men de fleste tager dette som et nødvendigt Onde og 
prøver overhovedet ikke paa at afhjælpe Fejlen. Vi skal 
kort se paa, hvad der kan gøres i Retning mod det bedre. 
Fejlen ligger som. Regel i for stor Afstemningskonden
sator. Det vil da være naturligt at formindske denne. 
Denne Vej er ogsaa farbar, men vi møder visse Vanske
ligheder, idet Kondensa Loren ved højere Bølgelængder — 
d.v.s. i Forbindelse med større Spole — kun dækker et 
lille Omraade. Som Eksempel kan anføres, at en Kon
densator paa 100 cm. Maximum og 15 cm. Minimum i 
Forbindelse med en Spole paa 1,1 Mikrohenry giver Fre
kvensintervallet 15 til 40 MC, medens den med en Spole 
paa 20 Mikrohenry dækker Intervallet 3,5 til 9 MC, hvil
ket jo er betydeligt mindre. Jo mindre Interval jo let
tere Afstemning. Lignende Forhold finder dog ogsaa Sted, 
selv om Kondensatoren gøres mindre.

Det tør maaske forudsættes bekendt, at Sammenhæn
gen mellem Resonnansfrekvens, Kapacitet og Selvinduk

fra 40 til 20 m., skal Værdien af Paran tesen blive større, 
hvilket kan ske paa to Maader; nemlig ved at forøge 
Cmin. eller formindske Cmax., i begge Tilfælde bliver 
Cmax,. - Cmin. mindre. Vi kan selvfølgelig ogsaa kom
binere begge Muligheder. Formindskelse af Cmax. er det 
bedste Middel, .men maaske ogsaa vanskeligst at udføre 
i Praksis.

Fig. la viser, hvorledes Cmin. kan forøges. Cl er 
den egentlige Afstemningskondensator, og denne er til
sluttet en anden Kondensator C2. Jo mindre L bliver 
jo større maa C2 være for med Cl at dække samme Fre-

kvensinterval. Vi kan ved at variere C2 opnaa, at faa 
det Omraade, Spolen L i Forbindelse med de to Kon
densatorer dækker, opdelt i mange smaa Dele; dette 
komplicerer dog Indstillingen en Del, med mindre C2 
varieres diskontinuerligt, saaledes at vi f. Eks. kun benyt
ter Skalainddelingen 10, 20, 30 o.s.v. og saa forøvrigt va
rierer Cl paa almindelig Maade. Systemet har dog den 
Ulempe, at fmax. fmin. ikke holder sig konstant for 
alle Spoler, hvis ikke C2 har den til den anvendte Spole 
passende Værdi. Ved Modtageren spiller dette dog en 
mindre Rolle. Ved Bølgemaalerc er det derimod en stor 
Behagelighed, om en bestemt Skaladrejning altid svarer 
til en bestemt Frekvensvariation. Desuden vil Kapacite
ten ved høje Frekvenser blive lovlig stor i Forhold til 
Selvinduktionen. C2 kan passende være 75 til 100 cm. 
og Cl 25 cm. Man kan ogsaa opnaa det ønskede Resul
tat ved at lade C2 være en fast Kondensator og saa udi- 
skifte denne sammen med Spolen; f. Eks. kan den faste 
Kondensator monteres paa selve Spolen, som vist paa 
Fig. 1b. Dette Princip er særdeles anbefalelsesværdigt 
til Bølgemaalere. 

Vi nævnte, at en Formindskelse af Cmax. i de lavere 
Bølgebaand ogsaa kunde føre til Maalet. Dette kan ske 
paa flere Maader. F. Eks. kan i Serie med Cl læggesi 
en anden variabel Kondensator C2; denne kan da gøres 
mindre, eftersom vi kommer længere ned i Bølgelængde. 
Cl og C2 kan være ca. 100 cm. (se Fig. 2a). Her kan 
C2 ligeledes bestaa af en fast Kondensator, som monteres 
paa Spolerne og udskiftes paa disse, Spolerne maa i saa 
Fald udstyres med et ekstra Ben.
   En elegant Metode bestaar i at omforme Kondensa
toren som vist i Fig. 2b, og saa til 80 m. Omraadet for-

tion er bestemt ved hvor K er en Kon-
stant, afhængig af, hvilke Enheder L og. C maales i. 
Betegner fmax. og fmin. Grænsen af det Omraade, vi 
onsker at dække, faas:

Ønsker vi nu, at en hel Omdrejning af Kondensatoren 
skal dække samme Frekvensinterval, hvilken Værdi end 
fmax. har, kan dette udtrykkes ved, at fmax. - fmin. =



binde Spolen over Klemmerne 1 og 2. Derved indgaar 
Kapaciteten mellem Pladerne C og D i Svingningskred
sen; til 40 m. Omraadet forbindes Spolen over Klemmerne 
1 og 3, hvorved Kapaciteten mellem A og B træder i 
Virksomhed; endelig til 20 m. Omraadet anvendes Klem
merne 2 og 3, og Kapaciteten er da bestemt ved de to 
tidligere anvendte Kapaciteter, der nu ligger i Serie. Kon
densatoren kan laves af en dertil egnet Modtagerkonden
sator, hvoraf Pladerne ordnes som Figuren viser, al kan 
være Syvsjettedele Gange saa stor som a2; hvor stor al 
skal være, afhænger lidt af den Kondensator, der anenv
des, men en ca. 3 til 6 mm. vil sikkert ikke være helt 
galt.

Man kan ogsaa variere Maksimumskapaciteten ved at 
 lade Statorpladen »vige«, saa Rotorpladerne ikke kan drejes 
helt ind mellem dem. Dette Princip er paa en særlig fiks 
Maade udnyttet af Telefunken i Kortbølgemodtageren 
Telefunken 32. De fleste Amatører vil dog sikkert ikke 
kunne magte den mekaniske Konstruktion af dette Ar
rangement.

Det er som tidligere berørt muligt at ændre saavel 
Maksimum som Minimumskapaciteten; men Princippet er

ikke benyttet meget i Praksis, saa vi skal ikke komme 
nærmere ind herpaa. Derimod skal vi i næste »OZ« 
angive nogle Værdier af Kapaciteter og Selvinduktioner 
i Tilknytning til del lige omtalte.

Det gælder om Kondensatoren, hvilket System vi end 
vælger, at den helst skal have retlinet Frekvenskurve. 
Den mekaniske Opbygning skal være god, især skal Kon
densatorer til Bølgemaalere være yderst stabile. Rotoren 
skal være forbundet med Endepladerne, ifald disse er af 
Metal, hvad næsten altid er Tilfældet. Forbindelsen maa 
være god i elektrisk Henseende, og maa ikke svigte un
der Drejning af Rotoren. Det er almindeligt at tilveje
bringe denne Forbindelse ved Hjælp af en Spiralfjeder. 
Derved er naturligvis sikret en god Kontakt, men Fjede
ren kan afstedkomme andre Ubehageligheder. Den virker 
nemlig som en Selvinduktion. Kortsluttes to Vindinger, 
ændres dennes Værdi, og dette er tilstrækkeligt til at 
kaste Kredsen ud af Resonnans, hvis Kortslutning sker 
nu og da, ved at lo Vindinger slæber mod hinanden, vil 
det afstedkomme et syndigt Spektakel. Ondet kan af
hjælpes ved at isolere de enkelte Vindinger.

At anvende Kondensatorer med Kuglelejer er ikke til
raadeligt, da disse ofte giver Anledning til Støj; det samme 
er Tilfældet med Tandhjulsudveksling til Finindstilling, 
og denne Form bør saa vidt muligt undgaas. Anvend saa
vidt muligt Finindstillingsskalaer med Friktionsudveksling.

Hvad der her er sagt om Afstemningskondensatorer, 
gælder for Modtagere og Bølgemaalere, for Senderkonden
satorer gælder lidt andre Regler, men dette skal vi ikke; 
komme ind paa her.

Etincelle.

Kortbølgestævnet i Randers,

Staaende bagersi: OZ1J, 2RD, 3N. Staaende i Midten: 4X. 1V. 1CC, 3NN, DR59, DR57 
DR53, 2H, 9A, Lærer Mortensen, 7X, 5VG, 3R, B. Andersen, A. Trenstrup. Sid

dende i Forgrunden: 7NH, DR62, 5A, 7Z. 1K, Fred. Dich.



Høj f rekvens Spærrespo ler .
Højfrekvens Spærrespoler (i det følgende betegnet som 

HFSp) anvendes, som Navnet antyder, til at spærre for 
højfrekvente Svingninger, saaledes at disse tvinges til at 
løbe en bestemt Vej, f. Eks. gennem Tilbagekoblingskon
densatoren. Den kommer derfor til at ligge parallel med 
den Bane, man ønsker HF Strømmen skal ledes. Da en 
HFSp ikke er fuldkommen, men lader en Del HF Strøm 
lække bort gennem sig, indføres en Dæmpning paa de 
parallelt tilkoblede Kredsløb, hvilket er meget skadeligt.

Til de høje Frekvenser, der er Tale om for Amatører
nes Vedkommende, behøver Spolens Selvinduktion ikke 
at være særlig høj.

Er L Spolens Selvinduktion og R dens Ohmske Mod
stand mod Jævnstrøm, bestemmes dens Modstand mod 
Vekselstrøm med Frekvensen f tilnærmetsesvis ved Z = 
L . w, hvor w = 2π f, da R er forsvindende i Forhold 
til L . w. En passende Værdi for Z ved den laveste Fre
kvens (højeste Bølgelængde) er 0,5 MOhm.

Slet saa simple er Forholdene imidlertid ikke. Spoler 
er jo behæftet med en vis Selvkapacitet som antydet i 
Fig. 1A; denne kan give Anledning til mange Ubehagelig
heder. Den bevirker, at der gaar en HF Strøm i modi
sat Retning af den, der gaar i Spolen. Dette er godt, 
saalænge blot Strømmen i Spolen er overvejende, da den 
samlede Lækagestrøm saa er mindre, end hvis Spolen 
ingen Selvkapacitet havde. Men saasnart Kapacitetsstrøm- 
men bliver overvejende, hvilket sker ved, at Frekvensen 
forhøjes, stiger Strømmen over Selvkapaciteten og kan 
overveje Strømmen i Spolen ret betydeligt. . Er de to 
Strømme lige store, har vi den ideelle Spærrespole — 
sml. afstemt Kreds —.

Resonansfrekvensen afhænger ved fastlagt Spoleform 
i di let væsentligste af Selvinduktionen; den er bestemt 
ved Produktet af Selvinduktion og Selvkapacitet og væl
ges forskellig fra de Frekvenser, hvortil de øvrige Kreds
løb er afstemt, da der ellers let kan opstaa ukontrol
lable Resonansvirkninger, der yderligere kompliceres, da 
HFSp’s Egensvingning ofte suppleres af en Række har
moniske, hvis Tilstedeværelse det paa Forhaand er van
skeligt at fastslaa.

Selvkapaciteten kan maales paa flere Maader, men 
nogen Nytte af disse Maalinger er meget usikker. Selv- 
induktionen kan ligeledes let maales; men vi nøjes med 
Beregning af denne, hvilket saa meget lettere lader sig 
gøre, da Spolen oftest er en etlags Cylinderspole. Form
len herfor findes i en hvilken som helst Radiobog.

Det er imidlertid ikke, saa vigtigt at kende disse to 
Størrelser. Man har større Nytte af Kendskab til Spo
lens Grundbølgelængde. Denne kan maales med en Sen
der med et Milliamperemeter i Anodekredsen til Kon
statering af Resonans. Senderens Bølgelængde maales med

Bølgemaaleren paa vanlig Vis; lad den være 164,5 Meter.. 
Derefter afstemmes Senderen til Spolens 2. harmoniske.. 
Bølgelængden maales og opnoteres. Ligeledes for 3., 4. 
og 5. harmoniske. Foruden disse harmoniske maales til
lige de harmoniske, vi faar ved at kortslutte Spoleender
ne. Lad dem være: L/2 = 88,5; L/3 = 61; L/4 - 47,3; 
L/5 = 38, og kortsluttet: L/2 = 94; L/3 64; L/4 
= 47,6; L/5 = 39,5.

Multiplicerer vi nu i hvert .Tilfælde med den tilsvar 
rende reciproke Værdi af 1, ½, 1/3 o.s.v faas L= 164,5; 
2. L/2 = 177; 3. L/3 = 183; 4 . L/4 = 189; 5 . L/5 - 
190, og kortsluttet: 2. L/2 = 188; 3 . L/3 = 192; 4 . L/4 
= 190,5; 5. L/5 = 197,5. Summeres alle disse Værdien 
og tages Middeltallet, kan man med temmelig stor Nøj
agtighed fastlægge Grundsvnigningen L. I det valgte Til
fælde faas 128,5 Meter.

Har man saaledes fundet Grundbølgelængden, kan vi 
regne, at Spolen spærrer tilstrækkeligt effektivt i Om
raadet 0,8. L til 1,8. L; i vort Tilfælde fra 103 til: 231 
Meter. Afpasses L til 50 Meter, kan Spolen anvendes fra 
40 til 90 Meter.

Fig 1C viser Modstanden afsat i Afhængighed af Bølge
længden, man ser, hvilke forstyrrende Virkninger de har
moniske har; den punkterede Kurve viser, hvorledes Mod
standen vilde ændres, hvis Selvkapacitet ikke eksisterede..

Betingelserne for, at C skal være mindst mulig er: 
Traaden skal være saa tynd som mulig. Afstanden mellem 
Vindingerne stor; dette lader sig dog ikke gøre i Praksis. 
Endelig skal Diameteren af Spolen være lille Læng
den stor.

Følgende Tabel over Dimensioner af Drosselspoler skal 
ikke tages alt for højtidelig, men tjene som Rettesnor, 
da HFSp i og uden for Senderen ikke altid virker ens.

Diameter 2,5 cm.
Grundbølgelængde 92 111 80 111 57 m
Spolelængde 7,5 cm 5 cm 2,5 cm
Diameter 1,5 cm.
Grundbølgelængde 45 111 35 m 27 m
Spolelængde 7,5 cm 5 cm 2,5 cm
Traadtykkelse kan være 0,2 til 0,15 mm dobb.

omspundet Kobbertraad.
Etincelle.



Virker Modtageren ikke 
tilfredsstillende?

Af OZ7VP.

Mangen Kortbølgemodtager virker ikke saa godt, som 
dens Ejermand kunde ønske sig. Oftest drejer det sig 
om smaa konstruktive Forsyndelser, som, bragt i Orden, 
gerne hidfører det ønskede Resultat og bringer Modta
geren til at fungere OK. Nedenfor fremsættes nogle af 
de oftest forekommende Fejl samt Midler til disses Af
hjælpning.

En af de hyppigst forekommende Fejl ved Kortbølge
modtageren er »haard Tilbagekobling«. Her vil det i 
mange Tilfælde hjælpe at indsætte en anden og mere egnet 
Detektorlampe. Særlig egnet er Modstandslamper med 
stor Forstærkningsfaktor og i Særdeleshed kan anbefa
les ,»Radio Record« Type M. 350 (koster kun 530 Øre). 
Det nemmeste er at bruge een Anodespænding til alle 
Lamperne og saa indsætte en Modstand for Detektorlam
pen. For ovennævnte Type vel, ved en Anodespænding 
paa omkring 100 Volt, en Modstand paa 0,02 mg Ohm 
passe.

Koblingen kan ved dette Arrangement bringes til at 
gaa ganske blødt ind. Ligeledes er det en stor Behagelig
hed at have en almindelig Luft Drejekondensator i Til
bagekoblingen (250 cm); men for ikke at risikere noget 
ved en eventuel Kortslutning mellem Pladerne i denne 
indsættes mellem Kondensator og Tilbagekoblingsspole en 
fast Blokkondensator paa ca. 1000 cm (Glimmer).

Et ufejlbarligt Middel mod »haard Tilbagekobling« og
saa ved »ordinære Lampetyper« er at føre Detektorens 
Gitterafledning til Minus i Stedet for til Plus Glødetraad. 
Signalstyrken bliver lidt mindre, men dette opvejes fuldt 
ud af, at Modtageren kan bringes meget nærmere til 
Svingningsgrænssen uden at bryde ud i Selvsvingning.

Gitterkondensatoren i en Kortbølgemodtager skal kun 
være ca. 100 cm stor, medens Gitteraflederen skal være 
mindst 5 mg Ohm. For mange Vindinger i Tilbagekob- 
lingsspolen kan blandt andet ogsaa medføre »haard Til
bagekobling«.

En anden ofte forekommende Fejl er, at Drosselspo
len ikke er effektiv for alle Omraaderne (mindst kritisk! 
er Drosselspolen i Schnell Kobling). Her hjælper det at 
indsætte en Ohmsk Modstand paa 20,000 Ohm mellem 
Drosselspolen og Lavfrekvenstransformatoren. Ofte bryder 
Modtageren paa Grænsen til Selvsvingning ud i »skæron- 
de Hyl«. Her er Midlet en Modstand paa 50,000—100.000 
Ohm over Primæren af Lavfrekvenstransformatoren.

løvrigt anbefales at tilpasse Detektorspændingen meget 
nøje, bruge en Luft Blokgitterkondensator gg  induktiv An
tennekobling.

Begynderen kan muligvis i ovenstaaende finde et eller 
andet af Interesse.

TIL SALG
OZ7Z, Nørresundby, har flere Morsenøgler, 1 Mikro

fontransformator og en lille Sender til Salg. Amatører, 
der i Sommerens Løb maatte passere Nørresundby/Aal
borg, er velkomne paa OZ7Z’s Station. Adressen: »Fribo«, 
Østergade, Nørresundby.

Morsekursus.
For Øjeblikket er der en mægtig Opblomstring af Kort

bølgeinteressen Landet over, og nye Amatører skyder op 
som Paddehatte. Indenfor E.D.R. kan vi kim se med 
Glæde paa denne Blomstring af vor Bevægelse, som ogsaa 
giver sig Udslag i en værdifuld Forøgelse' af Medlems
tallet.

Hos mange af de nye Amatører er der et stærkt Ønske 
om |at faa et Morsekursus udsendt over en af vore gode 
Amatørstationer. Der er flere dygtige Telegrafister blandt 
vore hjemlige Amatører, og det maa haabes, at en af 
dem har Tid og Lyst til at lede et saadant Kursus.

Mens vi nu venter paa, at den rette Mand melder sig, 
vil jeg gøre opmærksom paa. at Roms Kortbølgesender 
har Morsekursus paa Programmet hver Tirsdag og Lør
dag. De Gange jeg har haft Lejlighed til at følge Ud
sendelsen — det er kun kort Tid, siden jeg opdageds det 
— har Kursus’et varet fra 19,00—19,15 D.X.T. Rom 
sender paa 25,4 Meter ,og den gaar igennem med QRK 
R8 paa 0—V—1. Der morses i forskellige Hastigher 
der, og bag efter oplæses de Sætninger, der er sendt. 
Selv om det sker paa Italiensk, kan man godt følge med 
i Oplæsningen.

Naturligvis er denne halve Time om Ugen ikke nok 
at ofre paa Teledrafiøvelserne, livis man vil naa et Re
sultat indenfor et rimeligt Tidsrum, men Roms Kursus 
vil paa udmærket Maade kunne supplere de øvrige Træ
ninger. Man maa stadig huske, at »det er den lille dag
lige Dosis, der gør det«.

OZ7F.

Engelske 150 Meter Tests.
Fra G5UM — Lederen af Gruppe 10 A i R.S.G.B.s 

»Contact Bureau« — er jeg blevet anmodet om at med
dele danske Amtøter, at man hver Søndag i Maj Maaned 
arrangerer specielle Tests paa 2 M.C. Engelske Amatø
rer vil være i Gang fra Kl. 23,00—5,00 G.M.T., og de 
haaber at faa QSO med mange danske Amatører.

»OZ«s Indhold har forøvrigt staaet kort anmeldt i de 
sidste Par Numre af »T&R Bulletin«, og man synes sær
lig at have lagt Mærke til, at OZ-Hams ogsaa er begyndt 
at sende paa 2 M.C.

OZ7F.

Breve og QSL: E.D.R., Postboks 79,- København K. 
Anbefalede Breve: Helmer Petersen; Postboks 79, Kbh. K. 
Indbetalinger: E.D.R., Postkonto 22116, Kbh. K,



160 Meter Paaskekonkurrencen.
Den i »OZ« for 15. Marts omtalte Konkurrence, hvis 

Resultat E.D.R.s Bestyrelse har imødeset med stor Inter
esse, er nu sluttet og Tiden er inde, da Resultatet skal 
bekendtgøres i videre Kredse.

Lad os sige det straks: Resultatet af denne Konkur
rence overstraaler ganske Resultatet af hin berømmelige 
Konkurrence, som E.D.R. i sin Tid afholdt i Forbin
delse med Dana-Ekspeditionen, og hvor der slet ingen 
Besvarelser indkom.

Vor 160 Meter Konkurrence var en lille let Opgave, og 
naar ikke samtlige E.D.R.s Medlemmer har deltaget til 
Trods for vor Omtale af, at denne Konkurrences Udfald 
vilde give Bestyrelsen en Rettesnor for, om Tiden var 
moden til større og vanskeligere Opgaver, maa vi gaa ud 
fra, at Grunden kun kan være den, at Opgaven denne Gang 
var alt for let.

At sige, at Resultatet af denne Konkurrence har været 
overvældende vilde være et fattigt Udtryk. Udfaldet viser 
nøje, i hvor høj Grad den danske Sender- og Modtager
amatør er en virkelig eksperimenterende Amatør, der maal
bevidst arbejder paa at fravriste Amatøromraaderne de
res Hemmeligheder, og ikke blot en Amatør, der benytter 
sine Apparater til fornøjeligt Tidsfordriv.

Bedømmelseskomiteen — E.D.R.s Bestyrelse — har 
Aften efter Aften siddet forsamlet tavse i mørk enerve
rende. Grublen, indtil de i en tidlig Morgentime ligblege 
af Overanstrengelse vaklede fra Formandens Hjem i 
Hellerup hver til sit.

Der er indkommet een Besvarelse fra en Senderamatør 
og Ingen fra Modtageramatører.

Det er OZ1W, Hr. G. Wørmer, Svendborg, der har vær 
  ret formastelig nok til at løse Opgaven. Til Gengæld har 
han løst den godt. Han har med 5 Watt haft ikke mindre 
end 22 QSL bekræftede QSO, der giver 3335 Points i Hen
hold til Konkurrencens Regler, og han er dermed selv
skreven til Præmien: et 40 Watt Senderrør.

OZ1W har haft QSO med følgende Stationer paa 160 
Meter (Tallene i Parantes angiver QRB i km):

G2BM (825), G6YQ (975), EI7C (1120), OK2AK (725), 
OZ7GL (140), G6UJ (725), OZ7T (145), G6FO (1000), 
G5UG (825), G6RA (800), OZ7F (20), G2YI (825), G6DR 
(725), G2QI (1000). G5BC (825), G2ZQ (825), G6WY 
(800), GI6YW (1075), G2MX (825), G5JK (825), G6NU 
(800), G5GY (850).

Desuden 5 QSO, der imidlertid ikke er bekræftet med 
QSL: OK2LO, G6IZ, G5BT, G6JG, G6SG.

Vi takker Deltageren i Konkurrencen og skal med det 
første tilsende Præmien.

Opildnet af dette Resultat er vi straks gaaet i Gang 
med at planlægge den næste Konkurrence, der antagelig 
vil løbe af Stabelen i Eftersommeren. Denne Konkur
rence vil komme til at foregaa paa samtlige Amatørom
raader, men da vi i Henhold til ovenstaaende ikke med 
Sikkerhed kan gaa ud fra, at der her i Landet bliver 
mere end een Deltager, har vi i nogen Tid korresponderet 
med NRRL, Oslo, SRAL, Helsinki, og SSA, Stockholm, og 
dermed sikret os Deltagelse fra hele Skandinavien. Vi haa
ber at kunne gøre denne Konkurrence langt sværere og 
interessantere end den nu afsluttede for dermed muligvis 
at interessere endnu flere af vore dygtige Amatører, og 
vi stoler paa, at. vore skandinaviske Venner med den Iver, 
der har kendetegnet deres tidligere lokale Konkurrencer, 
nok skal vide. at hævde sig. 

I denne Forbindelse skal nævnes, at Sekretæren ogsaa 
har forhandlet med D.A.S.D., Berlin, om en tysk-dansk 
Konkurrence, men dog efter nærmere Overvejelse har 
besluttet ikke foreløbig at bringe dette Spørgsmaal paa 
Bane igen, før han har set bedre Beviser for dansk Kort
bølgeinitiativ.

Kort for »OZ« skulde sættes, modtog vi 
fra Hr. Poul "3. Jensen, OZ7GL, en Løsning 
til Konkurrencen. Da denne imidlertid er Ind
leveret alt for sent og desuden ikke ledsages 
af dokumenterede QSL-Kort, kan den ikke 
komme i Betragtning.

Vi takker Hr. Jensen for det store Arbejde, 
han har lagt i Løsningen, og. han skal høre 
fra os direkte.

Sommerlejr.
Søndag den 26. April var OZ5X og OZ7K paa Besøg 

her hos mig, og vi aftalte i Tilslutning til OZ1D's trans
portable Sender i Sommerlejr, at vi kommer i Gang 
Søndag den 7. Juni, og venter saa, at der kommer, flere; 
Stationer i Gang hele Dagen paa Pladser, hvor BCL ikke 
forstyrres, saa vi kan faa mange QSO med OZ hams. Jeg 
havde haabet, at det skulde være muligt at samle alle 
Fynboer i en stor Lejr med Telt, Sender og ham Spirit, 
men det gik i Stykker. Der er altid nogle, der har den 
Evne at splitte i Stedet for at samle, og jeg mener, at 
det gælder for os Kortbølgefolk om at samles som gode 
Kammerater og lære af hinanden. Det kunde udmærket, 
ske en Sommerdag ved Skov og Strand i Lejr. Kan 
der tænkes noget bedre end at ligge i Telt i en smuk 
Egn med gode Forhold og gode Kammerater og arbejde 
med de korte Bølger. Der er ganske vist dem, der tviv
ler om Resultatet, og jeg kan desværre ikke skrive af 
Erfaring, men efter OZ1D’s Udtalelser kan man med 
lille Energi faa udmærkede Resultater paa en Plads, hvor 
Forholdene er gode, og saadanne Pladser findes der jo 
mange af. Jeg haaber saa at høre mange Transportable) 
i Gang. Vi har meget Glæde af de 80 m her paa Fyen, 
især om Søndagen er her livlig trafik. Jeg kunde ønske 
at høre nogle flere fra andre Landsdele.

OZ5G.

RANDERSSTÆVNET

De Deltagere, der endnu ikke har modtaget Fotografi 
fra Randersstævnet, bedes indsende stor Konvolut med 
Navn og Porto (15 Øre) til OZ7Z, Nørresundby, eller til 
E.D.R., hvorefter Fotografiet skal blive tilsendt om- 
gaaende.

LICENSERET

OZ9A Hr. H. Nielsen, Fr. Alle 42, Aarhus.
ATTER LICENSERET

OZ1W Hr. G. Wønner, Svendborg.



Kortbølgestation OZ1L Holsted.
Jeg skal i det følgende fortælle OZ’s Læsere en lille 

Smule om, hvad min Stalion bestaar af, selv om der 
ikke er noget udover det almindelige.

Senderen, der er en push-pull serie feed Hartley, giver 
10—12 Watt og er indrettet baade til Telegrafi og Te
lefoni. Modulationsmetode: Schæfer og en L. K. Type 
LJ17 som Mikrofontransformator samt Phillips B405 som 
Modulationsrør.

Med Telefoni har jeg kun haft enkelte QSO’s paa 80 m, 
og ifølge disse skal min Modulation være rigtig god.

Jeg arbejder paa 20, 40 og 80 111 og har opnaaet ganske 
gode Resultater baade hvad dx samt Tonekvalitet angaar.

Til Glødespænding benyttes en alm. stor Akkumula
tor, og Anodespændingen tages direkte fra 220 Volt dc. 
Antennen, vf Hertz 20,3 m lang og ca. 13 m høj, er 
koblet til Spolen gennem en variabel Kondensator max. 
75 cm og benyttes ligeledes til Modtageren. I denne, der 
er af Schnell Typen, bruger jeg A415 som Detektor samt 
2 B406 som Forstærkere.

Min første Modtager byggede jeg i Sommeren 1927, 
og i August Maaned 1928 havde jeg min første QSO.

Senderen, jeg den Gang benyttede og forresten har be
nyttet til sidste Sommer, var en shunt-feed Hartley max. 
ca. 7 Watt, der dækkede 20—40 m Omraadet. Med den
ne Sender har jeg haft QSO med de fleste europæiske 
Lande samt AU7, AU8, CX2, CT2, FM og NI og en
kelte Skibe.

Jeg arbejder mest med Nøgle, da det ikke altid er 
lige morsomt flere Gange om Dagen at faa BCL’ernes, 
mere eller mindre velvillige Rapporter. Hi!!

I Paasken hørte jeg forresten ca. 35 Stationer paa 
160 m, overvejende engelske samt 7T og 1W, alle efter 
ca. 23,00 DT og med en Styrke af r3-5, men da jeg var 
udgaaet i QSL-Kort, kunde jeg desværre ikke deltag© 
i Konkurrencen.

OZ1I, Sv. Aa. Graff.

Sidste Ligning gælder for Kapaciteter.
Skønt de: er en vanskelig og utaknemmelig Opgave at 

give Tips angaaende Anskaffelse af Maaleinstrument eller 
Maaleinstrumenter, skal vi dog ikke løbe fra denne Del 
af Opgaven, men saa godt vi formaar hjælpe de Amat
tører, som staar i Begreb med at anskaffe disse Ting 
Det skal siger straks, at skal det være et ordentlig in
strument, nytter det ikke at spare altfor meget. Det ser 
selvfølgelig meget godt ud, at et Voltmeter, som er købt 
henne hos den nærmeste Cyklehandter formedelst 3 Kr., 
virkelig kan give Udslag og efter Udskydning af det me
ste af Glødemodstanden ogsaa vise 5 Volt, men det er 
jo ikke saa gunstig, naar Spændingen maaske er 5,5 Volt 
og Lampen, hvis Glødespænding vi maaler, kun kan taale 
5 Volt. Køb saa vidt muligt anerkendte Fabrikata; der 
findes mange gode, ogsaa danske, Instrumenter paa Mar
kedet. Er der Højvande i Kassen, er Sagen let klaret,, 
saa er der bare at gaa hen og købe, hvad der blive 
Brug for. To, eventuelt tre, Tavleinstrumenter til Sen
deren samt et Universalinstrument eller i Stedet et Mil
liamperemeter og et Voltmeter med nogle løse Shunte og 
Formodstande, er et flot Udstyr for en Amatør, vel at 
mærke, hvis Instrumenterne duer. Eventuelt kan der og
saa blive Tale om et Vekselstrømsvoltmteter med et Par 
Maaleomraader.

Er der Ebbe i Kassen, stiller Sagen sig straks mere 
betænkelig; saa maa vi først have afgjort, om Instru
mentet skal benyttes uden for Senderen; i saa Fald 
vil et Universalinstrument være paa sin Plads; i mod
sat Fald anskaffes et eller to Tavleinstrumenter.

Indkøb af Maaleinstrumenter bliver dog i Alminde
lighed en Tillidssag. Der er dog visse Ting, som man 
altid kan sikre sig, nemlig: Stenlejer, afbalanceret Viser, 
samt, hvor det ikke drejer sig om Tavleinstrumenter, 
Spejlskala. En saadan er uhyre gavnlig under Aflæsnin
gen, og vænner man sig først til den, giver man nødig 
Afkald paa dette Gode. Desuden skal forefindes Nulmid
stilling, og for Voltmetre gælder, at Modstanden pr. Volt 
skal være mindst 100 Ohm, ved Eliminatormaalinger helst 
over 500 Ohm pr. Volt.

Ved Indkøb af Varmtraadsamperemetre maa endnu føl
gende tages i Betragtning. Instrumentet skal være svær-- 
tet indvendig og helst monteret paa en Skifer eller Mar
morplade. Desuden maa forlanges, at det er frekvensuaf--

Kortbølgeamatørens 

Maaleinstrumenter
(Sluttet.)

Ved Konstruktion af Shunte til Varmtraadsinstrumen
ter, der skal anvendes til Maaling af højfrekvent Strøm, 
maa vi gaa helt andre Veje; Fig. 3A og B viser hvor
ledes. De viste Selvinduktioner og Kapaciteter maa være 
meget smaa, lettest er det vel nok at anvende Selvinduk
tioner, da Spolen blot bestaar af nogle faa Vindinge- 
(6—10) med en Diameter paa 10 mm. Vikles begge Spo
ler med samme Diameter og Længde, bliver Forholdet 
mellem deres Selvinduktioner lig Forholdet mellem deres 
Vindingstal. Spolerne maa ikke koble indbyrdes. Er I1 
Instrumentets Maksimaistrøm og I2 den Strøm, vi ønsker 
at maale, haves til Bestemmelse af Forholdet mellem 
Selvinduktionerne eller Vindingstallene, hvis Spolerne er 
udført som omtalt:



hængig. Fælles for dem alle gælder, al Udslaget skal 
være aperiodisk.

Det er disse Instrumenttyper, Amatørerne for det me
ste har Brug for. Den virkelig eksperimenterende Amatør 
vil dog ogsaa undertiden have Brug for andre Instrumen
ter. for Eksempel Galvanometret, for slet ikke at tale 
om Maaleopstillinger som Wheostones Bro, Rorvoltmetre 
o. a.; men det vil her føre alt for vidt at komme nær
mere ind paa disse Ting. der hver for sig vilde give Stof 
til en længere Artikel.

—meter.

Traffic Notes,
OZ7VP MERN).

Har i April fortsat DX Forsøgene paa 20 Meter.
Den Nedgang i Modtagerforholdene, som mærkedes 

stærkt i Slutningen af Marts, har fortsat sig gennem 
April, saa at Forholdene Tor DX paa 20 Meter, fraset 
enkelte Dage, nu sidst paa Maaneden maa betragtes som 
meget slette. Dog kan der nu, da dette skrives, atter 
mærkes en lille Stigning.

De enkelte gode Dage har jeg udnyttet videst muligt, 
her er det navnlig gaaet ud over Japan og 12 XSO er' 
opnaaet med dette Land. 11 QSO med USA, 2 med New 
Zeeland, 2 med Australien, 1 med Uruguay, Kenza, Su
dan og ZC (sidstnævnte Call kendes ikke, Oplysninger 
udbedes), samt 4 XSO med Canada. En af disse, nem
lig YE5AW Yukon fortjener særlig Omtale. QSO’en var 
den 8. Kl. 11 Formiddag; han rapporterede W5 R 6 f b  
og var det samme hos mig. Jeg lyttede efter ham i to 
Timer, indtil han fadede ud, og - i denne Tid havde han 
QSO blandt andet med OZ5M og Island. Udover oven
nævnte er opnaaet QSO med de sædvanlige: AU, SU, 
TF, AP, FM, CN osv.

Paa de andre Omraader har jeg ikke arbejdet udover 
enkelte Gange. Til alle Forsøg er anvendt de sædvan
lige 12 Watt Inpt. Kombineret RAG og DC.

OZ2XX og OZ7WH har ogsaa tænkt sig at nyde Som
merferiens Glæder i Selskab med de korte Bølger. De 
finder Ideen om Kortbølgelejre storartet og anbefaler, at 
man i Juni »OZ« meddeler, hvor man agter at opslaa 
Lejr i Sommerens Løb. Selv har de tænkt sig at gaa 
ud med en mindre Spidsgatter uden Kahyt, kaldet »Anna« 
med QTI Nordpolen eller et andet Sted og QTP Spods , 
bjerg.

Apparaterne, der bliver anvendt er: Sender, 4 watt 
Hartley (alm.); Modtager, 0-V-0 Schnell. . Antennen bli
ver Baadens Barduner.

OZ2XX (Hr. H. Zornig) og OZ7WH (Præsentation unød
vendig; er meget optimistiske og regner med at opnaa 
WAC paa Turen. Der vil blive anvendt 40 og 80 Meter- 
Bølger med højt Skum og ikke blive givet QRA (Hvorfor 
for Resten ikke? Red.) men QRD.

QSO med Kortbølgelejre vil blive hilst med Begejstring, 
og man beder endnu en Gang om nøjagtige Oplysininger 
gennem »OZ« angaaende andre Lejre med Opgivelse af 
Call, Tid og Sted.

OZ5Q

   Da jeg kun har Lejlighed til at omgaas. min Sender 
Lørdag og Søndag, er de Resultater, jeg kan opvise, ret 
beskedne. I Paasken havde jeg dog rig Lejlighed til at

»worke«, og jeg kan da ogsaa sige, at Resultaterne, der 
da opnaaedes, tilfredsstiller mig. Den 1. April var en 
sjælden fin Dag for 11 MC Arbejde. Omkring Kl. 11,00 
hørtes RA1ZA og CR9CN (Macao), henholdsvis med r9 
og r6; Distancen var dog for stor til, at mine 12 Watt 
kunde naa dem, men omkring Kl. 14 fik jeg AU1AI 
(Tomsk). Efterhaanden som nu Dagen skred frem havde 
jeg QSO med FMCT2 og TF samt forskellige Europa, 
og omkring Kl. 18,00 fik jeg W1AZE. Ingen af de Sta
tioner, jeg havde Forbindelse med, var særlig kraftige, 
hvorimod mine Signaler ikke fik under r5. Denne Dag 
bekræftede min Barometerstandsteori, der kort gaar ud 
paa, at Himlen skal være klar og Barometerstanden sta
dig og høj (omkring 770!) for at faa DX. En Undtagelse 
danner det dog, naar Barometret daler stærkt (f. Eks, 
fra 770 til 750), saa viser det sig, at man godt kan faa 
DX med 750 mm Barometerstand. Men den første Betin
gelse er, at Himmelen skal være klar og skyfri. (Regn
skyer sj'nes at bevirke QSL!) Mit gamle Kaldesignal: 
OZ7AO er nu afløst af OZ5Q, idet jeg er blevet licenseret.

Jeg er begyndt paa 3,5 MC, men finder det meget 
mærkeligt, at danske Stationer, der kalder sig CQ, svarer 
paa min Opkaldning med fone, før de ved, om Styrken 
tillader fone. 2 QSO’er er gaaet i Stykker paa dette 
Baand paa Grund af ovennævnte Misere. Er Grunden 
mon manglende Høreevne for Morsesignaler?

OZ5Q.

OZ8A (ST .  VIBY)

Et Par Ord om April Maaned, der for Resten var en 
lunefuld Maaned. Ganske som Vejret ofte og hurtigt skif
tede Karakter, saaledes skiftede Betingelserne paa Amatør
omraaderne 40 og 20 m., enkelte Dage flere Gange om 
Dagen, specielt i sidste Halvdel af Maaneden.

20 m er som Regel godt fra 23 til 24. Der høres saavel 
W som Sydamerika meget fint — QRK ofte r7, men om 
Dagen er det daarligt, og en enkelt DX kan lige høres.

Jeg var saa heldig at faa 3 DX, en med W og to 
med Kina Kl. 11,30 og 17.30.

Paa 40 m har jeg saa godt som hele Europa, men 
ingen udenfor. En Del QSO gennemførtes med EAR QRK 
r7, men mærkeligt nok kan jeg aldrig faa Nordafrika.

Min Input er 6—7 watt, saa der er ikke noget at raabe 
Hurra for! Jeg naaede kun 111 QSO i April, men der 
bliver nok flere i Maj.

OZ8A.

OZ7DY (SØNDERJYLLAND) — APRIL

Maaneden er forløbet temmelig fredelig, og der er egtent
lig ikke sket noget særligt opsigtvækksende.

Det har vist sig, at 3,5 Mc alligevel er den mest sta
bile Bølge for indenlandsk Trafik, men ogsaa paa 7 
Mc er der hørt OZ. Paa 2 Mc har OZ7DY forsøgt med 
12 Watt uden dog at faa andre Rapporter end fra OZ5DM 
over en Afstand af ca. 8 Km. Hvis der er andre Amatører, 
der har hørt disse Forsøg, saa pse Rapport, Paa 3,5 
Mc er OZ5DM blevet rapporteret R4 i Rusland, hvilket 
maa siges at være helt pænt. OZ5DM anvendte til . dette 
4,9 Watt. Paa 3,5 Mc har det vist sig at være gode For
hold om Aftenen ca. 7,30, og paa dette Tidspunkt arbej
der begge Stationer hver Aften. ,

OZ7DV har forsøgt med en 42 Meter Hertz paa .3,5 
Mc, men det har vist sig at være bedre med 20,5 Meter 
Hertz, Grunden er ubekendt.

 OZ7DV. 



OZ7T
 er et Geni paa Krystalslibningens Omraade. Han sli

ber og — man fristes til at sige — fabrikerer 80 Meter 
Krystaller en masse. Alt, hvad han kommer i Nær
heden af, der blot minder om Kvarts, kan bruges, og 
vi raader bebrillede Medmennesker til at gaa i en stor 
Bue uden om OZ7T. 80 Meter Krystaller er til Salg og 
Henvendelse sker til E.D.R. eller direkte.

OZ7BO (KØBENHAVN)

Først nu vover jeg at optræde i OZ. Dette skyldes 
absolut ikke Beskedenhed, men at jeg har været unlis. 
Da det nu er blevet stillet mig i Udsigt at faa min Til
ladelse, beslutter jeg mig til at gribe Duofolden.

Jeg har i Aarets 4 første Maaneder udelukkende ar
bejdet paa 7 MC, hvor Forholdene i det store og hele 
er gode, men ogsaa til Tider umanerlig daarlige. Det er 
et Band, der er anbefalelsesværdigt for Morgen-Hams 
(altsaa ikke egentlig beregnet for OZ-Hams!!). Energien 
har været ca. 8 Watt, og jeg synes, Resultatet har været 
tilfredsstillende. Af DX har der imidlertid kun været 
nogle Stykker (YU, W4, FM.

Min Sender er en god gammeldags TPTG, hvor jeg med 
udmærket Resultat nøgler i Pludsledningen. I Begyndel
sen brugte jeg en L-Antenne, som gav jævnt daarligt, 
men nu har jeg rigget en Zepp op og samtidig faaet den 
3 Meter højere op.

Det gav straks nogle smukke QSO's, hvor jeg blev 
.meldt r8-9 i: G, D, HAF, OH, ON og ES. Røret i Sen
deren, som er et RE604 og ikke kan tage de 220 Volt, 
jeg har til Raadighed, uden at blive rødglødende, har 
derfor faaet et rigsligt Filter. Tonen meldes i ca. 4 a 
6 QSO’s t9cc es vy fb!

For at faa Energien op har jeg købt en Etankerom
former og en stor Transformator (1000 Volt paa Sekun
dærsiden). Input bliver omkring 60 Watt, og jeg. haaber 
at blive tilfreds med den. (Skønt det bliver man aldrig 
med sin Sender. Vel?). Rørene bliver antagelig LC12S7 
(2 i parallel).

Jeg har hidtil kun haft QSO med et Faatal af de dan
ske Hams, jeg haaber snart at faa en hyggelig Passiarj 
med nogle flere! Alle DR-rprts vil selvfølgelig blive be
svaret med QSL.

OZ7BO.

Medlemsliste.
(Mulige Rettelser modtages med Taknemmelighed.)

Aastrup, Olaf, Lærer, Jellingvej 40, Vejle (250) 
Ahrent-Flensborg, F., Boghandlermedhjælper, Vesterbo,

Kærhave, Ringsted (14) 
Andersen, A., Købmand, Løwe Apoteket, Nykøbing F. (231) 
Andersen, G., Gartner, Kølstrup St (396)
Angkjær, C., Trafikassistent, Holstebrovej 38, Viborg (330) 
Anglien, W. E., Strandvej 8, Korsør (326)
Asmussen, Tovegaards Allé 9, Kastrup (366)
Asmussen, E. Wahl, Hammerensgade 1, 5., K. (361) 
Asmussen, H. P., Montør, Fynsgade 3, Herning (167) 
Bertelsen, Haldor, Urmager, Ulfborg St. Jylland (262) 
Bischoff, Emil, Christiansvej 12, Charlottenlund (401) 
Bjarnø, Knud, Mariendalsvej 93 F. (271)
Boesen, P., Gaardejer, Bramhale pr. Simmersted .(129) 
Bostrøm, Nørrebrogade 13 A. N. (214)

Bramslev, Gunnar E. R., Ingeniør, cand. polyt., Classens-?-
gade 19A 0. (2) 

Brøndum-Nielsen, GI. Vartovvej 22, Hellerup (349) 
Biilow, Svend Aage, Stampesga.de 3 C, 3., (406)
Cappelen, C. J., Kontorist, H. C. Ørstedsvej 39 A (122) 
Carsten, Bjarne, Askim St., Norge (339) '

Cederfield de Simonsen, F. W., c/o Schrøder, Strandboule^
vard 35 Ø. (316) 

Christensen, Albert, Elektrikerlærling, Østergade 39,
Hadsund (203)

Christensen, C. G., Maskinarb. Kronprinsensg. 4, Nyborg
"(321)

Christensen, C. L., stud. polyt., Præstegaards Allé 23,
Brønshøj (276) 

Christensen, Henry, Mekaniker, Bredgade 12, Brønderslev
) (367)

Christiansen, Aase, Frk., Sdr. Boulevard 47, Odense- (392) 
Christiansen, K., Nørregade 34, Nyborg (229) 
Christoffersen, Kaj, Skottergade 62, Svendborg (421) 
Clausen, Harald, Topygraf, Marstal (317)
Drausewitz, A., Højen Fyr, Skagen (198)
Duus-Hansen, K. H., Lindevej. 6 V. (56)
Duus-Hansen, L. A., Radiotelegrafist, Brendeløkke, Gelsted,

Fyn (13)
Dykjær, Gunnar, c/o Smed Kulsholm, Nr. Lyngsig, Ring

købing (375)
Eliasen, Ernst, Skoleelev, Rørholmsgade 14, St., K. (151.) 
Elvang, Bertel, Aarup (424)
Falk, Th., Søndergade 17, Struer (342)
Fibiger, stud. med., Skt. Knudsvej 16, V. (393)
Finsen, J., Telegrafbestyrer, Thorshavn (33)
Flensboe, H. V. R., stud. polyt., Aagade 132, 1, L (ll) 
Fogedgaard, IL, Skrøbelev, Langeland (88)
Frandsen, Erik, Hunderupgade 9, Odense (261)
Frederiksen, Erling, Aarum, Odense (294)
Fritsche, H., Jyllinge pr. Roskilde (67)
Garnitzska, A., Storegade, Nexø (364)
Chr. Gabrielsen, Guldbjerg St., Nordfyn (302)
Givskov, Robert, Storegade 13, 2., Hadsund (204)
Glistrup, H., Kontorist, Fredericiagade 10, K. (60)
Graff, S. A., Blikkenslager, Holsted St. Jylland (103) 
Gramskov Petersen, IL E., Skovanestien 2, St. L. (324) 
Groot, K., Mariendalsvej 35, 1., F. (144)
Hamerik, Manfred, stud. polyt., Gustav Adolfsgade 5 (135) 
Hansen, Aage, Installatør, Ringkøbing (251)
Hansen, E., Lærer, Oxbøll St. (101)
Hansen, Einar, Telefonmånd, Sdr. Boulevard 49, 3., Odense 
Hansen, Gerhard, Ingeniør, cand. polyt., Stakkesund. 3, 3.

Str. (148)
Hansen, H., Vestergade 24, 1., Svendborg (230)

Hansen, Harald, Elektriker, Enighedsvej 7, Lendemark,.
Stege, Møen (125) 

Hansen, Holger, Barbermester, Lauerbjerg St. (233) 
Hansen, Herluf, Vesterallé 24, Holstebro (387)
Hansen, IL V. R., Traffikassistent, Thureby (320)
Hansen, K. G., Kanalvej 98, Odense (355)
Hansen, K. M., Trafikkontrollør, Aarup (192)
Hansen, Magnus E., Markvej 25, Brh. (373)
Hansen, Niels, Bundtmager, Sofiendalsvej 29, Aalborg (300) 
Hansen, Osvald, c/o Bagerin. J. Hansen, Mørkøv (354) 
Hansen, Svend, Hetmetved pr. Lindelse, Langeland' (243) 
Hasselbalch, S. H., Vesterbrogade 48, 2. (39)
Herden, H., Lønborg (398)

Hinrichsen, S. Chr., Marineingeniør, Munkegaardsvej 19,
Søborg (110) 

Ibsen, Niels L., Bagnevang 24, Brønshøj (298)
(Fortsættes.)

Hartvig Hansens Bogtrykkeri, Kompagnistræde 9. København K.


