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En lille Sender med Krystalstyring.
Af 7. Kron (CQ).

Paa den internationale Radiokongres i Washington 1927 
fik Kortbølgeamatørerne tildelt saa smalle Bølgeomraader, 
at det ngesten ikke er muligt for Amatørerne at gennemføre 
QSO uden at forstyrre hinanden. Under disse Omstændig
heder er det tvingende nødvendigt, at de fra Senderen 
udstraalede udøempede. Svingninger har den størst mulige 
Stabilitet. Til Frekvensstabilisering har Kvartskrystallet 
vist sig at være bedst egnet.

Fig. 1 viser et af de mest udbredte Krystal-Oscillator-

bagekoblingsanordning som vist i Fig. 2, hvilken tilla
der en bedre Udnyttelse af Lampen.

Skal man benytte større Energi, vælger man i Reglen 
Kaskadeanordningen, men denne egner sig dog kun for 
de færreste Amatører, og af denne Grund opstod et Oscil
latørstrømløb som Fig. 3, med hvilket man under An
vendelse af ringere Midler kan benytte større Energi end 
ved det Cadyske Diagram. Paa Fig. 4 og 5 ser man, hvor
ledes den lille Sender er bygget op.

Alle de Værdier, der erfaringsmæssigt er fundet at være 
de bedste, er indtegnet paa 'Fig. 3. Svingningskredsen 
bestaar kun af en enkelt Spole og kun een Afstemnings-

Fig. 2. Fig. 3.

Diagrammer Kært Barn har mange Navne, og man 
kalder dette Diagram »T.P.T.G.«, »Huth-Kühn« eller det 
»Cadyske« Strømløb. Ved Anvendelse af en Modtager-Ud
gangslampe som Senderrør (f. Eks. RF, 134 eller Valvo 
L 415 og andre) og~ en Anodespænding paa kun 200 Volt 
blev der med saadanne Sendere opnaaet forbavsende DX- 
Resultater. Anordningen er overordentlig simpel, men har 
den Ulempe, at et 14 MC Krystal grundet paa den svage 
Tilbagekobling over Anode-Gitter-Kapaci teten har meget 
vanskeligt ved at svinge. W. Gutzke har angivet en Til

kondensator er derfor nødvendig til Afstemning. Anode
spændingen tilføres Svingningsspolens Interferenspunkt, og 
derfor er Anodedrossel overflødig. For at udnytte Sende
ren bedst muligt blev der benyttet kontinuerligt forander
lige Højfrekvens-Gitterdrosselspoler. Herved opnaar man, 
at man ved en simpel Drejning paa den foranderlige Git
terdrossel kan indstille paa den gunstigste Værdi, uden 
at Højfrekvensdroslen som tidligere maa udskiftes for 
de forskellige Omraader. Ved at mærke forskellige Ind
stillinger paa Variometerets Indstillingsskala kan man ved



Overgang fra et Bølgeomraade til et andet straks indstille 
paa den tidligere fundne bedste Stilling. En simpel ape
riodisk Svingningsindikator bestaaende af en Traadring 
paa 100 cm Diameter og en Lommelampepære gør det mu
ligt at fastslaa den bedste Drosselindstilling.  (Pas paa 
ikke at sætte Lommelampepæren paa nær Svingningsspo
len, da den let brænder over derved).

De to Gitres Faser er forskudt mod hinanden 180 Gra
der, og derfor behøver .man kun eet Variometer som 
Højfrekvensdrossel, hvilket yderligere forenkler Afstem-

ningen. En lignende Anordning kan ogsaa med Fordel 
anvendes ved andre Modtaktskredsløb. Tilslutningen af 
Højfrekvensdroslen sker som vist paa Fig. 6. Seuderrør 
II overfører sine Svingninger induktivt fra Kuglevariome
terets Statordel til dets Rotordel. For at holde enhver 
skadelig Energi bort fra Krystallet er der paa begge Sider 
mellem, Højfrekvensdrossel og Gitterindsat . ,e.1 Siemens
Karbomodstand. Gitterforspændingen tages over en Mod
stand paa 500 Ohm af Anodestrømmen, og som man ser 
er Modstanden indsat mellem Anodespændingens Minus
del og Nøglen. Det er vigtigt, at Modstanden selv ved Ind
regulering af Gitterforspændingen ikke ændres, men at 
den til enhver Tid nødvendige Spænding kun opnaas ved 
Forskydning af Glideranordningen paa Modstanden. Git
rene opnaar derved en konstant Forspænding, og det for
hindres derved, at Rørene »gaar til de evige Jagtdistrik
ter« ved, at Svingningerne pludselig afbrydes.

Man nøgler som vist i Fig. 3 (Katodenøgling). Denne 
Metode har den Fordel, at Kontakterne gnistrer mindre. 
Til Nøglefilter anvendtes den Baugatzské Tvillingkonden
sator Type 6104 og en Konstantantraadsspole paa 100 
Ohm. Nøgleudglatningen foretages ved Hjælp af Hvile
kontakten mekanisk, uden Relais.

Anode- og Gitterstrømsinstrumenter muliggør en go d 
Kontrol ved Indstilling af Gitter- og Nøgleudglatningsmod
stande til den gunstigste Virkningsgrad.

Mellem Rotor og Stator paa Kondensatoren C er høj 
Vekselstrømsspænding, og ingen af de to Dele er fase
neutral overfor Katoden.; Det kommer derfor an paa at 
vælge- en . Kondensator med stor Pladeafstand, og dens 
Skala maa anbringes paa en Forlængerakse af isolerende 
Materiale. Gitterkondensatoren Cg 2 skal kun vælges saa 
stor, at Oscillatorlampen II netop staar paa Grænsen af 
Selvsvingning,  naar Krystallet ikke er 1. . Størrelsen af 
denne  Gittérkondensator retter sig efter, det benyttede 
Rørs Data. og efter den Frekvens, der arbejdes paa, og 
maa derfor være til at udskifte eller, forandre. Ved en. 
lille 50 cm Neutrodynkondensator Cg: 1 kan  Tilbagekob
lingen, naar det er nødvendigt, indreguleres paa Styrekry

stallet. Denne Kondensator maa ligeledes besidde et for
længet Betjeningshaandtag af isolerende Materiale.

Tilslutning af denne tofase Oscillator til en enfase For
stærker kan selvfølgelig kun ske induktivt. En direkte 
Udstyring i et QRO-Slutningstrin er med den tilstede-
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værende store Højfrekvensenergi uden videre mulig, kun 
maa det ved Neutralisering forhindres, at Energien lø
ber tilbage.

Den første QSO med denne Sender førtes paa 7 MC Om
raadet med 25 Watt input og. en paa 9. Harmoniske ar
bejdende strømfødet L-Antenne. Paa første CQ Opkald
ning meldte sig en Russer, der gav r8 t9. Ved den anden 
Forbindelse med en nordafrikansk Station meldte denne 
r9 t9. Senere indkom en Modtagerrapport fra St. Hawera, 
Ny Zealand (Afstand 18,000. km).

Besøg.
I Begyndelsen af Juni Maaned havde E.D.R. Besøg af 

G5XD, Dr. B. C. Christian, Isle of Man, England. Dr, 
Christian havde været til D.A.S.D.s Generalforsamling i 
Hamburg i Pinsedagene og havde lagt Hjemturen over 
København—Göteborg—Oslo—Bergen. Han var meget in
teresseret i danske Amatørforhold og havde en lang Sam
tale med OZ7SS og Sekretæren herom,

Sælges,
OZ7Z ønsker at sælge sin Station paa Grund af Bort

rejse.
Hartley Sender 20 og 40 Meter •- Kr. 20,00
Modtager Skærmgitterrør som Detektor -| 1 LF, 

meget smuk og ganske ny i Kasse, Spoler 
til alle Amatøromraader               Kr. 50,00

1 ganske, nyt Philips SG Rør                                                 Kr. 10,00
1 Voltmeter 0-25 Volt eller 0-30 m/A   Kr. 6,00 
1 Bug-Nøgle med solide Kontakter                Kr.  8,00
1 Krystal i Holder til harm. Kontrol i 40 Meter

Baandet , Kr. 10,00
Modtager og Sender, ogsaa til. nærmeste Bud, da alt s k a l 

sælges.



Studier over Fading-Effekten.
Et Forsøg Søndag den 21. Juni, som alle Amatører bør medvirke i.

Hvorfor er De egentlig Kortbølgeamatør? Hvis man 
rettede dette Spørgsmaal til de forskellige old boys, vilde 
der rimeligvis komme flere forskellige Svar. Jeg antager, 
at Størsteparten vil begrunde det med Interessen for Tek
nik, mens andre vil fremhæve det sportslige Moment 
som Drivfjederen. Det kan ogsaa tænkes, at enkelte sam
tidig er opmærksom paa, at Amatørernes Arbejde tillige 
har Betydning for den internationale Forstaaelse, som er 
en betydelig Faktor til Fremme af Verdensfreden.

Mon der ogsaa vil være Amatører iblandt, som' udtaler 
deres Interesse for videnskabelig Forskning? Og kan 
Amatører i det hele taget gøre en Indsats her? Ja, hvor
for ikke? Selvfølgelig skal man være varsom med at »tage 
Munden for fuld«, men jeg tør dog hævde, at Amatørerne 
kan gøre et værdifuldt Undersøgelsesarbejde, naar det 
hele bliver organiseret efter en bestemt Plan, som sikrer 
en systematisk Fremgangsmaade, Begrundelsen for den
ne Paastand er nem at finde: Amatørernes store Antal 
og deres intime Samarbejde.

Der er mange Forhold, som det er af stor interesse 
at udforske. De forskellige Bølgebaands Egenskaber va
rierer som bekendt med Aarstiderne og den stadige Skif
ten af Døgnets lyse og mørke Periode. Hertil kommer 
nu, at man — trods en hel Mængde mere eller mindre 
berettiget Skepsis — tillige maa regne med Sandsynlighe
den af en stadig Skiften af Forholdene i 11-aarige Pe
rioder. Solpletteorien, som stadig vinder nye Tilhængere, 
kan ikke længer være ukendt for dette Blads Læsere, og 
jeg skal derfor ikke komme nærmere ind paa den i Dag. 
Dog fristes jeg til at tænke: Hvem mon vilde have skre
vet om den Teori i »OZ«, hvis jeg havde forholdt mig 
passiv? Eller kan danske Amatører virkelig i aarevis 
finde sig i at bemærke gennemgribende Forandringer paa 
de forskellige Bølgebaand uden at saa meget som prøve 
paa at finde en Begrundelse? Jeg haaber det ikke. Det har 
været sværf nok at faa OZ-Amatører til at tro paa, at det 
virkelig passer, at man ikke længer kan regne med regel
mæssige indenlandske Forbindelser paa 40 Meter som 
for 2 Aar siden. Nu maa al Tvivl imidlertid forsvinde 
og dette i Forbindelse med, at Forholdene er blevet gan
ske fortrinlige paa 80 Meler, tjener paa udmærket Maade 
til at fremhæve den Forskydning, der er sket.

Foruden de nævnte Forhold, er jeg meget interesseret 
i Studier over Fading, døde Zoner og Vejrligets Indfly
delse paa de korte Bølgers Udbredelse. Dette er som be
kendt Faktorer, man i høj Grad maa regne med, og det 
er tillige disses Virkninger i Retning af en vis Usta
bilitet, der giver de korte Bølger deres særlige Charme,

Efter denne lange Indledning kan jeg nærme mig til 
det, der særlig er Formaalet med denne Artikels Frem
komst. Jeg beder alle danske Amatører være mig behjæl
pelig med at foretage Studier over Fadingens Optræden i 
Landets forskellige Egne paa en og sarrtrne Tid overfor 
Signaler, . som udsendes fra min Station. Det, der skal 
gøres ,er uhyre nemt, og. det varer kun et Kvarter.

Søndag den 21. Juni Kl. 9,30 dansk Tid kalder jeg med 
Telefoni paa 80 Meter. Alle mine Hjælpere (jeg er saa 
optimistisk at regne med mindst 200 af E.D.R.s 225 Med
lemmer) maa da være véd Modtagerne og forsynet med

Ur, Papir og Blyant. Fra 9,30—9,35 sender jeg oriente
rende Bemærkninger og opgiver nøjagtig Tid. Det er 
meget vigtigt, at Urene først stilles nøjagtig enp, Fra 9,35 
—9,45 finder den egentlige Test Sted, og det er da Delta
gern.es Opgave at nedskrive mine Signalers Styrke efter 
R-Skalaen hvert Minut, Andet er der ikke. Tiden vil 
ogsaa under Udsendelsen blive opgivet hvert Minut, men 
da der ganske sikkert vil optræde stærk Fading paa den 
Tid af Døgnet, er det vigtigt, at Lytteposterne paa deres 
egne Ure kan se Tiden og notere QRK i det rette Øjeblik. 
Undersøgelsens hele Værdi staar og falder med, om Del
tagerne er tilstrækkelig samvittighedsfulde og grundige i 
at overholde Tiden nøjagtigt og nedskrive Signalstyrken 
saa korrekt som muligt. Altsaa skal det være lige paa 
Minuttet og ikke 5 eller 10 Sekunder forkert. Medvirken 
i den Slags Forsøg er i høj Grad en Tillidssag. 

Undersøgelsen gaar altsaa ud paa at konstatere, om 
Fading optræder samtidig hos Amatører i en bestemt 
Egn — f. Eks. Sønderjylland — eller det bemærkes hos 
dem, der bor i en ganske bestemt Afstand fra Senderen 
hele Periferien rundt. Af samme Grund gør det ikke no
get, at der bruges Modtagere af vidt forskellig Størrelse, 
da det kun er Ændringerne i QRK eller Forholdet her
imellem fra det ene Minut til det andet, der har Interesse.

De fremkomne 10 Rapporter — en for hvert Minut — 
bedes sendt direkte til mig (pr. Skrøbelev St.) eller via 
E.D.R. i Løbet af en Uge. Det er indlysende, at saa man
ge Amatørers Medvirken som muligt i høj Grad er øn
skelig, da der fordres mange Rapporter for at kunne 
drage bestemte Slutninger. I næste »OZ« vil alt det ind
komne Materiale saa være at finde i bearbejdet Form. An
tagelig vil det kunne fremføres i Tabeller, Kurver og an
skueliggøres paa Danmarkskort (paa lignende Maade som 
Meteorologernes Isobarer).

Det er vel næppe nødvendigt at gøre opmærksom paa, 
at dette er et Forsøg, som kan slaa fejl. Hvor interese 
sante Resultater, der kan fremkomme, er ikke til at sige 
paa Forhaand, men jeg venter mig dog en hel Del af det, 
saafremt alle Danmarks Kortbølgeamatører vil ofre det 
Kvarter, det hele varer, og de gaar til Arbejdet med til
strækkelig Grundighed. Samtidig faar vi et godt Overblik 
over, i hvor høj Grad vi her i Landet kan regne med 
Assistance til den Slags Forsøg. Det er rart at vide for 
en anden Gangs Skyld. Altsaa paa Genhør den 21. Juni 
Kl. 9,30 paa 80 Meter.

Helmer Fogedgaard, OZ7F.

RETTELSE

I sidste Nr. af OZ5Q’s Traffic Note er der indløbet 
fire Trykfejl, som vi hermed retter.

1) skal der staa KA1ZA (ikke RA1ZA).
2) er det FM og CT2 (ikke FMCT2).

. 3) Regnskyer bevirker naturligvis ikke QSL men QSS.
4) Ingen danske Stationer kalder sig CQ,-~her skulde 

have staaet: »danske Stationer, der kalder »cq«, svarer 
paa min »cq« Opkaldning med Fone, før de ved, om 
deres Styrke tillader Fone«.

 Red.



Maj or K. B. Warner i København.
Enhver dansk Amatør, der nærer Interesse for, hvad 

der foregaar uden for lians egea »shack«, vil have vidst, 
at der fra Slutningen af forrige Maaned til Begyndelsen 
af denne Maaned har været afholdt en international Radio
konference i København, kaldet C.C.I.R. Konferencen,

K. B. Warner. Sekretær I.A.R.U. og A.R.R.L.

Konferencen, der nærmest havde en raadgivende Op
gave overfor Problemer, der er opstaaet efter den inter
nationale Radiokonventions Vedtagelse i Washington 1927, 
var imødeset med megen Interesse og nogen Spænding af 
Kortbølgeamatører Verden over. Ikke saaledes at forstaa, 
at vore Interesser var i direkte Fare, men der kunde 
pas denne Konference fremkomme Udtalelser eller For
slag, der kunde faa afgørende Betydning for os paa det 
internationale Møde, som Regeringerne over hele Verden 
afholder i Madrid i Efteraaret 1932.

Det var derfor ikke uden Betydning, at der paa Kon
ferencen i København var en Repræsentant for Kortbølge- 
amatørerne til Stede, og vi kunde ikke være blevet bedre 
repræsenteret end gennem Kenneth B. Warner, Sekretær i 
I.A.R.U. og A.R.R.L., der kom som Medlem af og teknisk 
Raadgiver for den amerikanske Delegation.

K. B. Warner er sikkert en af de Mænd, der ved mest 
om Kortbølgeamatører i hele Verden, — og som Sekretær 
for International Amateur Radio Union, hvoraf E.D.R. 
som bekendt er en Underafdeling, modtager han i Hart
ford, U.S.A., alle Indlæg og Udtalelser til I.A.R.U.

Det kan derfor ikke undre, naar vi siger, at hans Besøg
har været et af de interessanteste, E.D.R. har haft. Det

har været en Glæde og en meget interessant Opgave at 
prøve at være K. B. W. til Nytte i de 14 Dage, han har 
opholdt sig her.

Vi bringer nedenfor K. B. W.’s Rapport fra Konferencen.

Foreløbig Rapport fra C.C.I.R. Konferencen i København.
Af K. B. Warner, Sekretær i I.A.R.U. og A.R.R.L.

Der er sikkert ikke Tvivl om, at mange Amatører, som 
ved, at der har været en international Radio-Konference 
i København, meget gerne vil vide »hvad der skete« — 
specielt om der blev behandlet Spørgsmaal, der kunde 
berøre Kortbølgeamatørernes Interesser.

Det glæder mig meget at kunne sige, at der paa Kon
ferencen i København intet skete, som kunde berøre 
Kortbølgeamatørerne og deres Interesser. Som jeg tele
graferede til Hartford idag (8. Juni 1931): Konferencen 
ender absolut uden Omtale af Kortbølgeamatører. Først 
og fremmest maa det huskes, at dette kun har været en 
international teknisk Forhandlingskomité, hvis Formaal 
det er at give Raad for tekniske Problemer, der maatte 
opstaa ved Washington Konventionen. Dens Beslutnin
ger er kun Raad til Regeringerne, og den har ikke Magt 
til at forandre noget i de eksisterende Forhold med Hen
syn til vore Omraader, Regeringernes Ret til at fastsætte 
vort input eller output o.s.v. — De Spørgsmaal, der blev 
behandlet her, var tekniske af Karakter og drejede sig 
om mange Grene indenfor kommerciel Radio, men de 
har ikke behandlet Amatørradio. For at give en Idé om, 
hvad C.C.I.R. behandler, kan blot nævnes, at de Proble
mer, der er blevet diskuteret i København, drejede sig 
om Ting som: Arrangementer til at forbinde Marine
Radiotelefoni med Telefonnettet paa Land, en Revision 
af Haag-Bestemmelserne for kommerciel Tjeneste, Kon
trol med Harmoniske, Sammenligning af Frekvens Standar
der mellem Nationerne, Kalibrering af Frekvens-Maalere, 
Meddelelser som skal offentliggøres i Bern, Bestræbel
ser for at formindske Gnisttelegrafi, Sending med enkelt 
Sidebaand og mange andre Ting af samme Slags, ialt 25 
Spørgsmaal.

Mange af disse Spørgsmaal rummede en Mulighed for 
at fremkalde Diskussion om Amatørradio, muligvis til 
Skade for os, og det er derfor, jeg har været her. Imid
lertid er, som jeg sagde ovenfor, de Bestemmelser, der 
blev truffet, uden Effekt for os. Nogle af de Data, som 
er blevet fremsat ved Studeringen af de forskellige Spørgs
maal, kan blive ganske værdifulde for os som Amatører, 
og jeg haaber, at de til sin Tid vil finde Vej til »QST«, 
»OZ« og andre Amatørblade. Eet Spørgsmaal, der blev 
omtalt her, truede nogen Tid med at tage en Vending, der 
kunde blive til Skade for Amatørerne — det var, da det 
blev foreslaaet at studere Nødvendigheden af de forskel
lige Tjenester for de forskellige Frekvensomraader o.s.v. 
Dog ønskede mange Nationer ikke at diskutere dette, da 
C.C.I.R. alligevel ikke kan træffe afgørende Beslutninger, 
og det blev vedtaget eventuelt at ændre Spørgsmaalet der
hen, at man undersøger de tekniske Faktorer, der gør 
sig gældende ved Frekvensernes Virkemaade, uden Hen
blik paa Nødvendigheden af forskellige Tjenester.

Dermed endte C.C.I.R.s andet Møde, 



Før det næste afholdes, vil der komme en stor inter
national Konference i Madrid i Efteraaret 1932. Paa 
denne Konference vil Listen over Frekvensernes Anven
delse blive undersøgt paany, og det er muligt, at vigtige 
Forandringer vil finde Sted da. For at udtrykke det kort: 
Madrid-Konferencen vil have Autoritet til at forandre 
Tildelelsen af Omraaderne til de forskellige Tjenester, 
og Kortbølgeamatørernes Fremtid vil igen være i Vin
den. Af den Grund vilde jeg gerne benytte denne Lejlig
hed til alvorligt at anmode Kortbølgeforeninger i hele 
Verden om i det Aar, der kommer, at gøre det til deres 
specielle Opgave at etablere et venskabeligt Forhold til 
Radioadministrationen i forskellige Lande og bestræbe 
sig for at faa den til at regne med Kortbølgeamatørernes 
Værdi for Verden — kort sagt at give Direktoraterne en 
Forstaaelse af, hvad det drejer sig om. Hvis hver For
ening vil gøre sig Anstrengelser herfor i sit eget Land, 
vil vi være mange Skridt nærmere det, vi ønsker i 
Madrid, nemlig at Kortbølgeamatørbevæge1sen overalt be
tragtes som nyttig og vigtig, og dette vil ogsaa være af 
strengeste Nødvendighed, hvis det skal lykkes os at be
vare den for os nødvendige »Plads i Solen«.

Som man vil se, hændte der intet, der kan faa alvorlig 
Betydning for os Amatører. Det vil imidlertid ikke paa 
nogen Maade sige, at vi dermed kan se frem til en lys. 
og lykkelig Fremtid. I Madrid 1932 vil Fordelingen af 
Bølgelængder — ogsaa de korte Bølger — blive taget op 
til fornyet Drøftelse, og saa kommer det an paa, hvorledes 
de forskellige Regeringer ser paa os Amatører.

Regner de med os som betydende for den videnskabelige 
Udvikling paa de korte Bølger? Finder de Kortbølgeradio 
for Amatører af Betydning, fordi de fleste dygtige Radio- 
Ingeniører i Staternes Tjeneste fik deres første Uddan
nelse netop som Kortbølgeamatører? Regner de med, at 
.Amatørerne var de første, der paaviste Betydningen af 
de korte Bølger?

Alle disse Spørgsmaal burde kunne besvares med klart 
Ja, og vi faar haabe, at de bliver det. Men det kan jo 
ikke nægtes, at vi ud fra tidligere Erfaringer paa dette 
Punkt føler os tvunget til at se paa Sagen med en Skepsis, 
der maaske ikke er ganske ubegrundet. Mange forskellige 
Forhold vil kunne gøre sig gældende, men eet er sikkert, 
at vore Bølgebaand taaler næppe nogen yderligere Ind
skrænkning, og 'det er nærmest paa dette Punkt, åt vi 
skal være paa Vagt over for en skæbnesvanger Udvikling.

Det gælder, som K. B. W. har sagt, i det kommende 
Aar for os Amatører at være — eventuelt at komme — 
paa saa god Fod med de bestemmende Myndigheder som 
muligt. Det gælder i første Omgang for os danske Ama
tører, at vi skaffer vort Generaldirektorat for Post- og 
Telegrafvæsenet saa faa Klager over Forstyrrelser (Lyt
terforstvrrelser!) som muligt, og at vi faar. et større 
Antal licenserede Stationer. Enhver Amatør i Danmark 
kan gøre sit til, at vi beholder vore Bølgeomraader og 
Rettigheder i det hele taget ved at rette sig efter det
te. Og enhver, der paa en eller anden Maade er medvir
kende til, at vort gode Forhold til Generaldirektoratet 
forringes, er med til at skubbe til Læsset. Husk det i det 
kommende Aar.

Vi har anmodet. K. B. Warner om nogle Udtalelser om 
sit Ophold her inden Hjemrejsen, der gaar over Berlin 
(med Besøg i D.A.S.D.) via Paris—Cherbourg—New York 
-tilbage til Hartford, og vi bringer dem hermed:

Det har været en meget stor Glæde for mig at opholde 
mig i Danmark i to Uger, medens jeg deltog i C.C.I.R.s 
andet Møde. Hvad angaar Resultatet af dette Møde har 
jeg allerede givet en Oversigt ti! OM Petersen, og det er 
temmelig sikkert ikke mere nogen Nyhed for mange danske 
Amatører. Jeg beklager blot, at jeg har haft saa travlt 
med Konferencens Møder, at jeg ikke har haft mere Tid 
til Besøg, til at »pound brass« og »chew the rag« og se 
mere af Deres smukke Land.

Paa de fleste Verdenskort, som amerikanske Amatører 
hænger paa Væggen i deres Værelser, synes Danmark 
et meget lille Land, men ud fra Erfaring fra tidligere 
Kortbølge-Rejser er jeg ikke blevet overrasket over at 
finde den samme smukke Amatøraand, den samme Bro- 
derskabsfølelse, som kendetegner vor »gang« i hele den 
vide Verden. Det er sikkert, at den eksisterer i over- 
maade stor Udstrækning i Danmark, og ved mine Sam
menkomster med Lederne i E.D.R. og Besøg paa nogle 
faa danske Amatørstationer har jeg øjeblikkelig følt mig 
hjemme. Jeg ser ingen Forskel paa den danske Amatør 
og hans Fætter i’U.S.A. Hvis der er Forskel paa Sta
tionerne er det kun den, at De i Danmark med Held 
anvender lavere Energi end vi almindeligvis benytter — 
hvilket udelukkende maa siges at være til Deres Fordel.

Jeg maa lykønske E.D.R. til den smukke Stilling, For
eningen indtager over for den danske Regering. Jeg fin
der, at Regeringen regner med Kortbølgeamatørerne (hvil
ket ikke kan siges om alle Lande i Europa), og at den 
er klar over, at E.D.R. er deres Repræsentant i Dan
mark. Denne Stilling kan ikke være naaet uden godt Fø
rerskab og uden Medlemmernes loyale Samarbejde; Jeg 
har set, at Deres Ledere er dygtige Mennesker, og det 
har glædet mig at have Lejlighed til at mødes med dem 
og tale med dem om Kortbølgeradio.

Naturligvis har jeg nydt mit Ophold her — det har 
alle de Amerikanere, som kom til Danmark i Delegatio
nen. Mange af mine glade Minder fra Danmark vil skyl-: 
des E.D.R.s Lederes Anstrengelser for- at glæde mig. OM 
Petersen og hans YL tog mig en Aften ud paa en Spad
seretur for at høre Nattergalen, en Fugl, som kun eksi
sterer i Danmark og i British Broadcasting Corporation 
— men jeg maatte ud til OZ7T for at høre den! Derude 
fik vi ogsaa hørt den første Amerikaner paa 14 Mc, en 
Fyr, som bor nogle faa miles fra mit Hjem, men desværre 
vstie det sig, at han havde Vat i Ørerne og havde ialt 
for travlt med at faa QSL til at lytte længe nok.

Jeg skal ogsaa længe huske den fornøjelige Middag med 
E.D.R.s Bestyrelse, og den Morskab vi senere havde med 
at løse Tivolis Mysterier.

E.D.R. har gjort mig den store Ære at udnævne mig til 
Æresmedlem. Jeg er meget stolt af dette og takker Dem 
alle. Hvis nogen skulde komme til U.S.A. og kommer til 
West Hartford, vil De finde Certifikatet hængende paa 
min Væg.

Naar jeg næste Gang hjemme faar QSO med en dansk 
Amatør, bliver det med en ganske særlig Glæde, jeg tryk
ker paa Nøglen. Jeg vil komme til at tænke paa, at den 
Mand, der nu sidder i »den anden Ende«, opholder sig i 
et Land, hvorfra jeg har mange gode Minder.

73’s O.M.’s fra I.A.R.U. og A.R.R.L. Headquarters.

K. B. Warner.



Hertz Antennen i Praksis-
Af  OZ7VP.

Nu da Sommeren har holdt sit Indtog under vore Bred
degrader og Klimaet atter tillader udendørs Arbejde, er 
Tiden inde til at efterse, eventuelt forandre eller ombygge 
Antennesystemet. Saa længe Vinteren herskede med Frost 
og Sne, kunde de fleste af os holde sig fra Eksperimenter 
i den Retning, men flere Amatører har sikkert i Vin
terens Løb taget den faste Beslutning, at saa snart Vejret 
tillod det, skulde der foretages en alvorlig Revision m. 
H. t. Antennen. Som sagt nu er Tiden inde.

Retningslinierne for en god Amatørstation har før fra 
anden Side været optrukket, nemlig: et velreguleret Høj
spændingsanlæg, en korrekt konstrueret Oscillator og en 
effektiv Radiator. Det er en bestemt Art af sidstnævnte, 
nemlig den saakaklte »Voltage Feed« eller spændingsfødet 
Hertz, og dens Anvendelse i Praksis, jeg her vil omtale.

Der har paa delte Sted været flere udmærkede Artik
ler om Hertzantennens Teori; men i Praksis kan fore
komme Foreteelser, som den begyndende Amatør kan lade 
sig vildlede af, og som Følge deraf opnaa mindre gode 
Resultater.

Jeg anser Spændingsfødet Hertz med kapasitiv Anten
nekobling for en af de nemmeste at have med at gøre 
i saa Henseende og desuden for en af de faa Antenne
typer, hvor man uden Brug af flere Maaleinstrumenter 
kan indstille Senderen til Resonans med Antennen. Det 
eneste fornødne er et Milli-Amperemeter i Pladekrtedsøn.

Hvis man kobler Antennen induktivt til Senderen ved 
en Spole med parallelforbunden Kondensator, Vil Antenne
kredsen , vise Resonans, naar denne lukkede Svingnings
kreds afstemmes til Senderens Bølge; det samme er Til
fældet ved Zeppelin-Antennen med Parallel-Kondensator 
over Koblingsspolen, ligeledes i Bølgemåalere. Milli Am
peremetret vil stige, men derfor er det jo ikke sikkert, 
at Kredsens og Antennens Resananspunkter falder sam
men.

Anderledes naar Antennen; kobles direkte til Frembrin
gerkredsen ved en lille variabel Kondensator.. Del, der her 
kan bringe Amperemetret til at stige, er: Resonans med 
Dele i Senderen, Resonans med Feeder og Resonans med 
Antennen. Hvilket Resonanspunkt der tilhører Anten
nen, ér nemt at afgøre. 

Først bringes Senderen til at svinge indenfor Omraa
det ved Hjælp af Bølgeihaaler eller ved at lytte i Mod 
tageren. 'Dette foretages uden Antennen tilsluttet. Bevæ
ges nu Afstemningskondensatoren paa Senderen over og 
et Stykke til begge Sider for Omraadet, skal Milli Ampere
metret forholde sig rolig, en Stigning af dette betyder 
Resonans med en eller anden Drosselspole. Vindingsan
tallet paa Drosselspolerne maa i saa Fald forandres 
til Omraadet er absolut fri for Resonanspunkter.

For at slippe for disse Resonanspunkter bruger jeg altid 
Seriehøjspænding, hvorved Antallet af Drosselspoler kan 
reduceres til een; ved »Puss Pull« endog til slet ingen, og 
Drosselspoler indfører desuden Tab. Nu kan der maaske 
indvendes, at ved Seriespænding faar man Højspænding 
paa Spole, Kondensator osv., men ingen fornuftige Men
nesker piller vel véd Sendere med over 400 Volt uden 
først at afbryde Strømmen.

Vi kan nu paasætte Senderen Antennen og opsøge Re
sonanspunkt for Antenne og Feeder. Ved at forlænge 
Feederen med ca, 3 Meter, flyttes Resonnanspunktet opad,

hvis det tilhører Feederen, forbliver det derimod liggen
de paa samme Sted, tilhører det Antennen. Skulde Feede
rens Resonnanspunkt ligge indenfor Omraadet, maa denne 
forkortes eller forlænges, til Resonansen ligger udenfor
Omraadet.

Vi har nu paa denne Maade isoleret et Resonanspunkt 
for Antennen, hvortil det fremtidig er nemt at indstille 
Senderen blot ved Hjælp af et Milli Amperemeter i 
Pladekredsen eller en Lommelygtepære koblet med en 
enkelt Vinding paa Frembringerkredsen.

Angaaende selve Antennens Indregulering til Omraadet 
skal anføres: Begynd med fulde 21 Meter til det vand
rette Stykke af Antennen; det er altid lettere at forkorte 
end forlænge Antennen. Lav den ene Ende til at hejse 
ned, da Antennen maaske skal ned og op baade 10 og 15 
Gange, før den er rigtig. For hver Gang Antennelængden 
forandres, flyt da Feederen tilsvarende; kun en rigtig an
bragt Feeder giver et udpræget Resonanspunkt. Kurven. 
i »OZ« Nr. 1 for i Aar af OZ7Z giver alle Oplysninger 
om rigtig Anbringelse af Feederen.

Under en Samtale med en Amatør paastod denne, at 
Herlz-Antennen ikke var kritisk. Jeg vover at paastaa, at 
den er endog meget kritisk. (Omtalte Amatør brugte in
duktiv Antennekobling med Parallelkondensator.) Vi har 
alle hørt i Modtageren, naar en fjern Amatør indstiller 
sin Sender; det er da nemt at høre, naar han passerer 
Resonanspunktet til Antennen. En anden Amatør for
talte, at naar han indregulerede, skete det ved at for
andre lidt paa Feederen (han brugte Kapacitiv Antenne
kobling). Det er ganske givet, at han har haft Resonans 
med Feeder, ikke med Antenne. Som ovenfor omtalt lig
ger Antennens Resonanspunkt fast uden Hensyn til Læng
den af Feeder.

Ved europæisk Arbejde har det maaske ikke saa meget 
at, sige, naar blot Antennens Resonanspunkt ligger i Nær
heden af Senderens Indstilling, da Antennen jo saa altid 
udstraaler tilstrækkeligt; men ved DX Arbejde, hvor der 
til Tider arbejdes med Lydstyrker paa RI til 2, gælder 
del al faa de sidste 20 Procent med, da det er disse, der 
giver Resultater, særlig naar der arbejdes med lille Energi.

A. W. Petersen. 

QSL Centralen.
    Fra 1. Juni er Hr. Poul Høghoit Madsen, afgaaet som 
QSL Manager i E.D.R. og Arbejdet overgaaet til Frk. 
Inger Lorentzen, der i det sidste Aar har bistaaet Sekre
tæren i hans Arbejde.

Hr. Madsen opgiver sit Arbejde som QSL Managér grun
det paa manglende Tid, idet han nu skal til at studere 
til 2. Del paa Polyteknisk Læreanstalt: . Vi ved, og har 
ofte faaet Udtalelser om, at Hr. Madsen har varetaget sit 
Hverv til Medlemmernes udelte Tilfredshed, og vi erin
drer, hvorledes man paa det jydske Kortbølgestævne ved
tog i Resolutionen at takke Hr. Madsen.

QSL Centralen giver, hvad de færreste vistnok aner, 
flere Timers dagligt Arbejde, og det er et Arbejde, der 
kræver den yderste Nøjagtighed og Omhu af den, som ud
fører det.

Vi ønsker derfor gennem disse Linier at bringe Hr. 
Madsen E.D.R.s bedste Tak for det lange Spand af Tid, 
han har bestyret QSL Centralen, og haaber, at han frem
tidig paa anden Maade vil udnytte sine Evner og tekniske 
Indsigt i : E.D.R.s Tjeneste.

Helmer Petersen.



Hovedsagelig til europæiske 
Foreninger.

I »T. & R. Bulletin«s Maj Nummer er fremkommet en 
Leder, der fortjener al være kendt ud over Bladets egen 
Læsekreds. Efter nogen Overvejelse har jeg besluttet 
at aftrykke den i let forkortet Form, dels fordi det er 
»OZ«s Opgave at bringe til vore Amatørers Kundskab, 
hvad der sker i Kortbølgebevægelsen, og dels fordi jeg 
gerne ønsker at knytte nogle Kommentarer dertil.

Lederen er skrevet af ;»T. & R.«s Redaktør Mr. G, W, 
Thomas (G5YK) under den samme Overskrift som denne 
Artikel og lyder som følger:

»Vi har en meget betydelig Klage at gøre over for Ver
den i Almindelighed, skønt i Særdeleshed til Amatører 
i visse europæiske Lande. Vi tænker paa de sørgelige 
Signaltoner, man hører nu om Dage, og — skønt det gør 
os ondt at maatte indrømme det — gælder vore Bemærk
ninger i mildere Grad nogle af vore egne Stationer bande 
her i Landet og i Dele af det britiske Rige.

At sige, at nogle europæiske Signaltoner er sørgelige, 
er at sige det meget høfligt. Saadanne Stationers Ejere 
negligerer i højeste Grad andre Amatører, som er i Luf
ten paa samme Tid, og jo før -saadanne Amatører for
svinder og ødelægger deres egne Stationer, desto gladere 
skal vi være. Visse Omraader blev i Washington 1927 
givet til Amatørerne, og da vi (Amatørerne i hele Ver
den) er de eneste, der lider under vore egne Broder- 
Amatørers Fejl, maa vi selv sørge for, at Ordenen opret
holdes. Vi kan Ikke her komme ind paa tekniske Dis
kussioner om Konstruktionsteknik eller Indstilling af Sen
dere, som er Amatørbevægelsen værdige, og vi ved, at der. 
har været offentliggjort tilstrækkeligt herom over hele 
Verden, saa man vil ikke kunne hænge sig i Uvidenhed.
  Skønt Ejerne af de omtalte Stationer er direkte ansvar

lige for den forfærdelige Støj, de foraarsager over hele 
Europa, maa der rettes en skarp Kritik til visse euro
pæiske Foreninger. Vi afstaar fra at nævne disse For
eninger i Øjeblikket, skønt mange, som er ansvarlige 
for de yderst daarlige Signaltoner, der høres, er Sektio
ner under International Amateur Radio Union Som saa
danne betragter vi det som deres Pligt at oprette Orden 
i deres eget Land, og paase, at deres egne Amatører reg
ner med andres Ret til at nyde Kortbølgearbejdet. Vi 
ved ikke, om de omtalte Foreninger er ude af Stand til, 
eller ikke ønsker, at holde Luften ren, eller det kan være, 
at de Amatører, der er ansvarlige for deres Foreningers 
Velfærd, selv er Hovedmændene i Forureningen af Æte
ren. Vi siger imidlertid, at hvis der ikke meget hurtigt 
sker en Forbedring, vil vi søge gennem I.A.R.U. at tvinge 
de omtalte Foreninger til at foretage de nødvendige Skridt 
til Rensning af Luften.

Vi. har i Sinde at offentliggøre en Liste over Stationer, 
der rapporteres med saa daarlige Signaltoner, at de er 
under al Kritik, og vi vil gerne gøre dette, hvis’ det er 
den almindelige Mening, at det kan forbedre Situationen.«

Lige saa , meget som jeg anerkender Berettigelsen af 
T a n k e n  i denne Artikel, lige saa lidt kan jeg aner
kende den F o r m ,  som Artiklen har faaet. Jeg ved, at 
danske Amatører ikke behøver at føle sig truffet, og 
E.D.R. behøver heller ikke at nære Ængstelse, for at faa 
en Reprimande fra I.A.R.U. Den danske Amatør arbej

der paa at have sin Tone bedst mulig, og jeg behøver 
blot at tænke paa, hvor ofte jeg faar Anmodninger om 
Konstruktionsartikler om krystals tyrede Sendere, om Fil
teranordninger o.s.v. for at være sikker paa, at vi her 
i Landet ikke behøver at tage Sagen alt for alvorligt. Jeg 
ved ogsaa, at Medlemmerne indbyrdes holder streng Ju
stits for at forhindre, at mindre gode Signaler faar Lov 
til at vise sig i Luften ret længe herhjemme. E.D.R, 
kan heller ikke bebrejde sig noget. Vi har bragt og brin
ger stadig Diagrammer over moderne Sendere, der ved 
rigtig Behandling har alle Muligheder for at frembringe 
den bedst mulige Tone.

Det er den Omstændighed, at R.S.G.B. gennem sin Leder 
viser, at den ønsker at gøre sig selv til Ordenshaandhæver 
i denne Sag, jeg gerne vil til Livs. Jeg synes, at Sagen 
kunde være grebet an paa langt bedre Vis. Havde man 
foreslaaet et Samarbejde med de i Artiklen omtalte For
eninger, hvis Navne saa omhyggelige er fordulgte, vilde 
Artiklen have faaet et ganske andet Præg, og ved Udela
delse af de Trusler, som Artiklen ender med, kunde man 
have opnaaet atter, at give Udtryk for den engelske »Ham 
spirit« og give Artiklen en Tone, der bedre havde har
moneret med selve Sagens Idé.

Helmer Petersen.

Besøg.

Søndag den 7, Juni havde E.D.R. Besøg af Dr, Curt 
Lamm, Leder af D.A.S.D.’s udenlandske Afdeling, og. der 
blev i Dagens Anledning taget et Billede, som vi bringer 
Ovenfor. Fra venstre til højre ses- Major.-K. B. Warner, 
A.R.R.L., Dr, Curt Lamm, D,A,S.,D, Frk, Inger Lorent
zen, E.D.R.s QSL Manager, og Helmer Petersen, Sek. 
E.D.R.



D.Å.S.D.s Generalforsamling.

D.A.S.D.s Generalforsamling forløb programmæssigt og 
med stor Tilslutning fra hele Tyskland. Efter Generalfor
samlingen foranstaltede D.A.S.D. en Rejse til Øen Helgo
land, og vi bringer her et Billede fra denne Udflugt. Paa 
det andet Billede ses til venstre D.A.S.D.s Formand Oberst

Traffic-Notes.
DR040:

Adresse er fra den 1. Juli forandret til Ditlev Valbjørn,
  Mekaniker, Linde-Allé 34, Fruens Bøge, Odense.

OZ7VP (MERN)
20 Meter Omraadet har i hele Maj Maaned været yderst 

slet for DX-Arbejde, og der er ingen Bedring at spore, 
Resultaterne har derfor været magre. 2 QSO med Brasi
lien, 4 med Japan, 3 med Hongkong, 1 med Philippi
nerne og 4 med U.S.A., foruden de sædvanlige: Island, 
Sudan, Egypten, Asien, Trans Jordan osv. En QSO med 
X OZ7H, som befandt sig ved Gibraltar, og en anden QSO 
med XW8A, som befandt, sig i Rio de Janeiro Brasilien. 
Haaber paa bedre Forhold.

OZ7DV (SØNDERJYLLAND)
Maj Maaned er forløbet uden noget særlig bemærkelses

værdigt. Paa 3,5 MC har jeg arbejdet med Phone hver 
Søndag og har ogsaa opnaaet mange Forbindelser med 
OZ Hams; en Tid, der ogsaa synes at være god at arbejde 
paa, er om Aftenen mellem 7 og 8.

Der har i den senere Tid været en hel Del Amatører 
i Gang paa det Tidspunkt, og QRK er for det meste god.

EDR’s nye Konkurrence imødeses med Spænding, og 
det maa haabes, at der denne Gang maa tages lidt hensyn 
til Amatører, der udelukkende arbejder med Telefoni. Paa 
160 forsøgte jeg en Del under Konkurrencen, men med 
Phone og mine 10 Watt var der ikke noget at stille op, 
selv om Guderne maa vide, at der blev gjort Anstrengel
ser nok.

OZ5G (NORDØSTFYN)
Senderen TPTG, Seriespænding, Gitterspændingsmodula

tion og Lampen RRT34 ca. 8 Watt. Antennen 42 m spæn
dingsfødet Hertz. Modtageren 0V1 Schnell. Jeg har haft 
Fone QSO med følgende OZ: 1D, 1W, 5DM, 5X, 7DV, 
7EJ, 7F, 7IP, 7K, 7LK, 8A, 9AX, 9D, 9V. 5A. 7P. 3O 
og faaet flere gode Rapporter fra DR, for hvilke jeg takker

Fulda i Samtale med Professor Leithåuser (til højre),., 
hvis Navn sikkert ikke er vore Medlemmer ubekendt.

mange Gange. Jeg træner ihærdigt med Nøglen for at 
faa den fornødne Færdighed til Opnaaelse af Licens.

Jeg har haft flere QSO med Nøgle, og min bedste Rap
port XEU5KR3176 QRA Kirsan ved Sortehavet, r5 t8 
QSA5 paa 3,5 MC.

Den 5. Juni var OZ9V og jeg ude med OZ9V’s trans
portable og opnaaede QSO med OZ7F, som gav r6-7,. 
OZ5X r7 og OZ9D, Vestkysten, rapporterede, at han hørte 
os r5-6. Den 7, Juni var vi lidt ude efter Middag, men 
fik ikke noget Resultat, da der ikke var nogen af de nær
mest boende OZ  Luften. Antennen bestaar af 2 Master 6 m 
høje og er 43 m lang med Nedføring paa Trediedelspunk
tet. Vi kommer i Gang flere Søndage i Løbet af Som
meren og er taknemmelige for Rapporter.

OZ5G
OZ8A (ST. VIBY)

I denne Maaned har jeg ikke oplevet noget særligt, 
kun en lille Bemærkning om Forhold paa de korte Bøl
ger. 80 mtr. er ret godt om Aftenen, naar Radiofonien 
lukker; næsten hele Danmark gaar ind, men der er meget. 
QRN pg mange daarlige Modulationer, heriblandt ogsaa 
8A. Hi!

Nu løfter man Laaget paa Kukkassen, og i næste nu 
sidder Spolerne paa 40 mtr., og hvad hører, man? Er 
man heldig intet og. i flere Tilfælde det dobbelte; dog 
en enkelt Gang en enlig Amatør QRK r2-3. Man kan selv
følgelig ogsaa til Tider høre enkelte lidt kraftigere. End
nu en Gang løfter man Laaget paa Margarinebøtten, og 
naar det atter er sat paa, befinder vi os paa 20 mtr. her 
har de sidste fjorten Dage været OK! Let at faa QSO med 
Europa næsten hele Dagen, og efter Kl. 20 mange DX 
vestfra. Jeg kalder saa tit 3 Timer uden at faa Bid, luk
ker saa Kassen med et Smæld — for næste Aften at be
gynde forfra med samme Held. Det er omtrent det sam
me som at lægge Kabale: man bliver ved i Haab os, den. 
skal gaa op.

Med Haab om, at det gaar andre bedre end mig, sender 
jeg en venlig Hilsen. Kristian Nielsen, OZ8A.


