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K R Y S T A L S T Y R I N G .
Slibning af Krystaller.

Af H. Tscherning Petersen.

Kvartsplader til Brug som Oscillatorer kan som be
kendt udskæres af Naturkrystaller paa to Maader. For 

let at kunne referere til et bestemt Snit, kan det ene kal

des det tynde. Snit og det andet det tykke Snit. Det 
første vil nemlig give en tyndere Plade til en given 
Frekvens end det sidste, idet Bølgelængde pr. Millimeter 

vil være henholdsvis 150 og 104 Meter eller i hvert 

Fald tøet ved disse Værdier.

Det tynde Snit er parallelt med hvilken som helst 
af Naturkrystallens Sider, medens det tykke Snit ligger 

forskudt 60 (90) Grader for det første.
Udskæringen af Kvartspladerne efter det ønskede Snit 

foretages ved Hjælp af en roterende Blikskive, 6—-8 cm 

i Diameter og 0,2 til 0,3 Millimeter tyk. Kanten af 

Skiven forsynes stadig med No. 70 Karborundumpulver 

blandet op i Vand. Den fastspændte Naturkrystal hol

des mod den roterende Skive med et ret ringe, mere 
konstant Tryk ved Hjælp af en Slædemekanisme.

Hvilket Snit man vil anvende, vil afhænge af, til hvil

ken Frekvens de udskaarne Plader skal slibes.
Plader af det tynde Snit er lette at faa til at svinge 

uden Tilbagekobling, men egner sig ikke saa godt til 
Krystaller slebet ned til 7 MC Omraadet. En saadan Pla

de vil nemlig ikke blive tykkere end ca. 0,26 Millimeter, 

hvorimod en Plade efter det tykke Snit bliver 0,4 Mil

limeter.
Der maa naturligvis ikke være Blærer eller andre Uren

heder i de udskaarne Plader. Kun de helt ensartede Dele 

af Naturkrystallen kan bruges. Til Plader af fineste Kva

litet er det nødvendigt at undersøge Kvartset ved Hjælp 

af polariseret Lys; men i Almindelighed er en saadan 
Undersøgelse ikke en Nødvendighed.

Slibningen af Amatørkrystaller foretages lettest paa 
følgende Maade.

Man anskaffer to Stykker Spejlglas ca. 25x15 cm. Paa 

disse foregaar Slibningen, idet det ene Stykke benyttes 
til den grove Tilslibning med No. 70 Karborundumpulver, 

medens det andet Stykke anvendes til den sidste Del af 
Arbejdet med Pulver, der bør være saa fint som muligt.

Efter den grove Tilslibning skal Pladen have en Stør
relse af 3—4 □-cm og en Tykkelse af mindst 0,6 Mil
limeter (Tynde Snit).

Først slibes den ene Side saa plan som muligt, hvor

efter denne Side poleres. Ved at spejle en Lyskilde i 
Overfladen kan det let ses, om den er helt jævn.

Til Polering kan benyttes følgende Fremgangsmaade.
Den Glasplade, hvorpaa den sidste Slibning er fore

taget, tørres. Hvis denne Slibning har varet længe nok, 
vil det anvendte Karborundumpulver være blevet helt 
findelt og sammen med det afslebne Kvarts blive tilbage  

paa Glaspladen som et fint, hvidt Pulver. Det er af 

yderste Vigtighed, at dette Pulver ikke indeholder grove 

Partikler, da saadanne vil ridse Kvartspladen. Lidt af 

det hvide Pulver gnides ind i et Stykke hvidt, glat 

Papir, der lægges paa en plan Flade, f. Eks. en Bord
plade med en Avis som Mellemlag. Kvartspladen gnides 

hen over det hvide Papir, idet Tryk og Retning stadig 
skiftes. Til denne sidste Fladebehandling maa der ikke 

bruges Vand. Kvartspladen skal tværtimod være tør og 

varm. Efter faa Minutters Arbejde vil Overfladen være 

saa blank, at Lyset spejler sig deri. Det er dog en For

udsætning, at den foregaaende Slibning har varet længe 
nok med efterhaanden rigeligt Brug af Vand og paa et 

Sted af Glaspladen, der er helt jævn og blank.
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Det er umuligt at sige nøjagtigt, hvor længe Slibnin
gen skal vare. Det maa Erfaringen lære den enkelte.

Al videre Slibning foretages nu paa den anden Side 
af Kvartspladen, idet man tager et godt Mikrometer til 

Hjælp. Tykkelsen maales paa Midten og i Hjørnerne. 

Der, hvor den er tykkest, lægges Presset under Slib

ningen, idet det gælder om at faa ens Tykkelse overalt. 
Derfor er det nødvendigt at maale ofte, og dette gælder 
særligt, naar man nærmer sig den Tykkelse, der svarer 

til den ønskede Frekvens, der f. Eks. kan ligge i 3,5 

MC Omraadet. Inden man naar saa langt, prøves Kvarts
pladen i et Standard Krystalkredsløb (Fig. 2), for at 

Frekvensen kan maales. Før man prøver i Oscillator- 

kredsløbet, skal alle Kanter slibes helt fri for Ujævn

heder fremkommet ved, at smaa Splinter springer af

under den grove Tilslibning. Dette vil i mange Tilfælde 

forøge Evnen til Selvsvingning ganske betydeligt.
Ved al Slibning gælder det om at foretage Bevægel

serne hen over Glaspladen snart Højre om, snart Venstre 
om, og samtidig drejes Kvartspladen lidt med regelmæs
sige Mellemrum. Trykket skal være saa jævnt fordelt 

som muligt, og det formindskes alt eftersom man nær

mer sig Fuldendelsen.
Den allersidste Del af Slibningen foretages som før 

paa et blankt Sted af Glaspladen, eventuelt paa en helt 
ny Plade, i det man tager noget af det findelte Karborun
dum over paa den ny Plade og tilsætter Vand. Til sidst 
poleres Overfladen som før.

Tykkelsen af en 80 Meter Kvartsplade efter det tynde 
Snit er ca. 0,52 Millimeter, og Tykkelsen af en 40 Meter 

Plade efter det tykke Snit 0,4 Millimeter.
Hvis en Kvartsplade efter det tynde Snit enten slet 

ikke vil oscillere eller oscillerer for svagt, kan man 
prøve at slibe Hjørnerne ganske lidt ned paa den ene 
Side; men man maa paase, at der bliver taget lige me

get af hvert Hjørne. Det drejer sig om ca. 0,005 Milli
meter.

  Kvartsplader efter det tykke Snit skal derimod helst 
være lidt tyndere paa Midten, hvorfor Trykket lægges 
dér under Slibningen.  Iøvrigt er Plader efter det tykke 

Snit de vanskeligste at faa til at svinge.
Kanten skal være helt fri for Ujævnheder og Flader

ne poleret saa blanke som muligt.
Smaa Variationer af en Kvartsplades Frekvens kan 

opnaas ved at slibe noget af Kanten, og det samme Mid
del viser sig til Tider virksomt, naar en Kvartsplade 

nægter at svinge.
Desuden er det naturligvis af Vigtighed, at Krystal- 

holderen er i Orden og Kredsløbet iøvrigt rigtigt afpasset.

Den næste Artikel vil handle herom.
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Brug M.O.P.A.!
Af OZ7KH (delvis efter »QST«),

Det er adskilligt overraskende, at vi Amatører som 

Helhed har været saa langsomme til at se Fordelen ved 
Oscillator-Forstærker-Sendere (M.O,P,A,), Paa en eller an

den Maade synes det Indtryk at have bredt sig, at sty

rede Sendere ikke er Omtale værdig, medmindre det er 
C.C. Der synes yderligere at være den Indvending, at 
saadanne Sendere er svære at bygge og vanskelige at af

stemme, og at der er en Slags dunkel Mysterium ved 
dem, som gaar over Gennemsnitsamatørens tekniske Ev
ner.

Sandheden i Sagen er, at den selvstyrende Ose.-Forst. 
Sender i mange Henseender er et ideelt Udstyr. Med 

denne Sender er det muligt at faa 2 Gange saa megen 
Styrke fra en given Lampe, som hvis Lampen sad i en 
selvsvingende Sender med samme Grad af Frekvenssta

bilitet i begge Tilfælde. For Arbejde i alle Baand er 

»MOPA’en« meget mindre kompliceret end den simple
ste Xtal-Opstilling. Omhyggelig bygget og indstillet har 

den en Frekvensstabilitet, som meget nær kan sammen
lignes med Krystalstyring, og der er yderligere den For
del, at Frekvensen kan skiftes efter Behag.

Det er ikke hyppigt Tilfældet, at en Forstærkerlampe 
brugt som P. A. arbejder under de mest gunstige Om

stændigheder. Dens Pladekreds kan afstemmes til Maksi

mum Output uden at ofre paa Stabiliteten. Praktisk taget 
vil alt Input kunne bringes i Antennen, eftersom For
stærkerens Gittertab bliver opvejet af den foregaaende 

Lampe, og dens Svingningskreds kan beregnes for stor 
Effektivitet; I Modsætning til dette maa den selvsvin
gende Sender, som først og fremmest maa afstemmes 
til Stabilitet, selv opveje sine egne Gittertab. Uheldigvis 
falder Afstemningen til yderste Stabilitet og Maksimum 

Output ikke sammen. Det er almindeligt nødvendigt at 

ofre omkring Halvdelen af Output’et for at opnaa den 

nødvendige Stabilitet.
Eksperimenter de sidste to Aar har vist, at med High 

C Kredsløb og egnede Lamper til Højfrekvens-Arbejde 
er det muligt at opnaa virkelig udmærket Stabilitet med 
selvsvingende Sendere, saalænge det elementære Kreds
løb er uforstyrret, og Arbejdsspændingerne holdes paa 

fuldstændig konstante Værdier. Men hvis en Antenne kob
les til, vil Frekvensen paa selv den mest stabile selv

svingende Sender blive paavirket af selv ringe Foran

dringer i Antennens Konstanter, som f. Eks. Traadens 
Svingninger i Blæst. For at forhindre dette og undgaa 
Belastning af Senderen for meget — Overbelastning for

ringer ogsaa Stabiliteten — maa løs Kobling mellem Sen
der og Antenne anvendes. I Stormvejr er den løst kob

lede Sender dog i Antennens Magt, saa at Brugen af 

en Lampe mere mellem Senderen og Antennen — sim
pelthen som en »Stødpude« — er en stor Fordel, selv 

om der ikke skulde være nogen Gevinst i Output. Den 
Kendsgerning, at det e r muligt at opnaa større Output, 

er simpelthen en stærk Anbefaling for »MOPA’en«.

OZ7KH.

KLAGER
over mangelfuld Tilsendelse bedes rettet til Postvæse

net. Urettidig Indbetaling kan medføre Vanskeligheder ved 
Tilsendelsen paa Grund af de nøje afpassede Bladoplag.



T I P S -------------
Fig. I viser et Diagram til en lille Rejsemodtager, 

som jeg med Held benytter baade til lange og korte Bøl

ger. Der bruges Dobbeltgitterrør (RE 074d), som baade 
virker som Detektor og Lavfrekvensforstærker. Opstil

lingen yder knap saa meget som en fb Tolamper (bl. a. 
paa Grund af den lave Anodespænding), men er udmær

ket til transportabel Modtager.
Første Gang, jeg prøvede Opstillingen, udstødte den 

infernalske Lavfrekvenshyl, men ved at prøve mig frem 
med Gitterafledningens og Anodespændingens Størrelse, 

blev den ok.

Fig. II viser, hvorledes man med en »Auto-Coil« og 
en Kondensator paa 1 MF kan lave et udmærket Nøgle

filter til Nøgling i Gitterkredsen af QRP-Sendere. En

»Aulo-Coil« findes sikkert i enhver ældre Amatørs Brok

kasse, og den er fb til Nøglefilter.

I vor Vandremappe (som i Modsætning til saa mange 

andre stadig gaar godt, skønt den har eksisteret i 2½ 

Aar) finder jeg en Notits, som fortjener at blive kendt 

i en større Kreds. Det drejer sig om en fiks Anvendelse 

af en almindelig Glimlampe, og OZ7PL er Mester for den.

Han har lavet et Anodeapparat, som skal bruges til 
Kortbølgemodtageren. Imidlertid er Spændingen fra det 

lokale Elektricitetsværk (Jævnstrøm) meget stærkt vari
erende, saa der meldte sig betydelige Vanskeligheder. Sær

lig galt var det selvfølgelig paa 20 Meter, hvor Tilbagej 
koblingen er særlig kritisk, og en stadig Variation af 

Detektorspændingen gør Fastholdelsen af svage Signaler 
umuligt.

OZ7PL har løst Problemet ved Hjælp af en almindelig 
110 Volts Glimlampe, som er blevet anbragt over Detek- 

torspændingen. Med en variabel Modstand indstilles Spæn

dingen, saa Glimlampen lige tændes (Tændspænding ca. 
75 Volt), hvorefter Tilbagekoblingen er stabil. At der vir
kelig er betydelige Spændingsvariationer paa det paagæl

dende Lysnet afsløres ogsaa, naar et Blik kastes paa den 
tændte Glimlampe, hvis Lysstyrke stadig skifter.

KONDENSATORPLADERS AREAL

Det hænder, at man ved Ændring af Drejekondensa

torer ønsker Besked om, hvor stort Arealet af Pladerne; 

er. Er det cirkulære Plader, kan Arealet let findes. 
Vanskeligere er det at finde Arealet af de Plader, der 

anvendes i Square Lan og stright line frequency Kon
densatorer. Man kunde tænke sig at tegne Omridset af 

en Plade paa et Stykke Papir og saa maale dette Areal 
med et Planimeter; men da et saadant Instrument ikke 

er hver Mands Eje, maa vi se bort fra denne Mulighed 
og prøve at klare Sagen paa en anden Maade. Det kan 

vi ogsaa; vi kan nemlig tegne Pladens Omrids paa et 
Stykke Millimeterpapir og saa direkte tælle, hvor man

ge Kvadratmillimeter der ligger indenfor Omridset. Di
videres det fundne Tal med 100. faas Pladens Areal i 

Kvadratcentimeter, og det er som oftest dette Tal, man. 
har Brug for.

Etincelle.

EN FEJLKILDE

En pudsig Fejlkilde blev jeg forleden udsat for. Sen

deren vilde ikke gaa og alt syntes at være fb ok. Fejlen 
laa da i en afbrudt Forbindelse inden i en Blokkon

densator. Det var Gitterkondensatoren, der bestod af en 

1000 cm Blok af de runde Typer med Skrueforbindelse 

i hver Ende. Dielektrikum’et er her Célleluid, som og

saa er den udvendige Beskyttelse, De to Lag Kobber
folio er i hver Ende sammenloddet til Metalendestyk

kerne. Nu var der sket det, at Celleluiden havde ud
videt sig _ under Brugen og derved skubbet Endestykker

ne en Smule mere fra hinanden, hvorved den loddede
Forbindelse var bristet. Man bør altsaa undgaa denne 

Type Blokkondensatorer, selvom den iøvrigt er god og. 
særdeles gennemslagssikker.

OZ1D.

VAR. KOBLING
Blandt kommercielle Konstruktioner kan man tidt faa 

en god Ide; her er en, jeg fandt i T & R — en ud

mærket Maade at opnaa en stabil let variabel Antenne

kobling.
OZ1D.

Til en omtrentlig Maaling af Isolationsmodstanden i 

Kondensatorer o. lgn. samt til en omtrentlig Bedømmelse 
af en Højohmsmodstands Værdi er en almindelig Neon- 

Lampe af stor Værdi. Et Arrangement med Neon Lam

pen i alm. Fatning forbundet gennem et Stk. Glansgarn 
til Stikkontakten og med Udtag , paa den ene Ledning, 

saaledes at Komponenten, man ønsker at prøve, kan ind
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skydes i Serie med Lampen, er praktisk. Dette Udtags 

to Ender forbindes til et Par Stikkere og kan derved 
let tilsluttes. Man kan derved ogsaa anvende Metoden 

ved Apparatundersøgelser og Fejlfindinger. Prøver man 

nu at tilslutte Modstande af forskellig Størrelse, f. Eks.
1, 2 5 og 10 Megohm, vil Neon Lampen lyse med for

skellig Styrke, og meget svagt ved 10 MO. Man faar hur
tigt Øvelse i al bedømme den omtrentlige Isolations- 

modstand, og 10 MO er jo tilstrækkelig i næsten alle 
Tilfælde. Denne Metode er anvendelig paa saa mange 

Felter, at jeg kan anbefale enhver »Ham« at bruge den, 

og man vil stadig finde nye Steder at bruge den. Til 

Slut skal jeg blot anføre et enkelt Sted, den var mig 
til Nytte forleden. I en Fejl i en L.F. Forstærker syn
tes alt at være i Orden, men Forstærkeren peb. Med 

Neon Lampen konstateredes Fejlen i svag Overgang mel
lem Prim og Sek i sidste Transformator.

OZ1D.

SOM MIDDEL

mod Optrevling af Telefonsnører o. lign. er den her 

skitserede Gummiovertræk skaaret ud af Gummislange

meget anvendelig. Det tilraades at »underbinde« Bruddet, 
førend Slangen trækkes over. Herved undgaas fremtidige 

Ubehageligheder i Retning af Kortslutning o. lign.
OZ1D.

Drosselspoler.
I en anden Artikel har jeg omtalt, at den bedste H.F. 

Drosselspole er den, hvis Egenfrekvens falder sammen 

med Arbejdsfrekvensen. Delte er ogsaa teoretisk rigtigt. 
Imidlertid er der et Tilfælde, hvor en saadan Drossel
spole ikke kan bruges, og det er i Krystaloscillatoren! 

Fig. 1a Hvis Drosselspolen her er afstemt til omtrent 
samme Frekvens som Anodekredsen, vil Opstillingen ar

bejde som en T.P.T.G. -Sender, og det var jo ikke Me

ningen. Derfor maa Drosselspolen gøres saa stor, at denne

Virkning ikke er mulig ved samme Frekvens, som Kry
stallen skal arbejde paa. Ellers vilde man arbejde med 
Tilbagekobling, hvilket selvfølgelig kan være nødvendigt, 

hvis Krystallen ikke er særlig villig til at svinge.

Fig. 1b er en almindelig T.P.T.G, Sender blot med 
Gitterbatteri i Stedet for Gitterafledning. En saadan Op

stilling er ganske behagelig at arbejde med. Den nega

tive Gitterspænding kan være saa stor, at der næsten 
ingen Anodestrøm gaar, naar Anode- og Gitterkredse er 
ude af Resonans; dette viser sig ved meget lille Udslag 

af M.A. Metret i Anodekredsen.
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En saadan Sender vil arbejde effektivt og være let 
at indstille og dertil kommer, at der ikke vil være Fare 

for at ødelægge Røret, fordi Opstillingen ikke svinger.

Resonanspunktet viser sig ved, at Anodestrømmen er 

størst, altsaa det modsatte af, hvad der sker med Git

terafledning.
H. Tscherning Petersen, OZ7Z.

R. A. Quintus, Haag, beder danske Stationer boycotte 

PA0RG, hans Kaldesignal, som falskeligen bliver benyt

tet af en anden.

DR-Amatørerne hører til den roligste »Del« indenfor 

E.D.R.; det er yderst sjældent, en DR-Amatør betror 

»OZ«’s Spalter noget om sin Virksomhed. Det er selv

følgelig kedeligt nok, for »OZ« kan nu altid bruge Stof 
-— ogsaa fra DR-Amatørerne. Men deres Arbejde skal 
hverken forklejnes eller ignoreres af den Grund. De ar
bejder i det Skjulte; og selv om de ikke raaber højest, 
bør vi dog paaskønne og værdsætte deres Indsats i Kort

bølgesagen.

Det var »Overturen« til dette lille Indlæg — og nu 

kommer jeg til »Alvorsordet« — jeg former det som et 
Spørgsmaal til de danske OZ-Amatører: »Besvarer De 
DR-Amatørernes Rapporter??« — Selvfølgelig gør vi det, 
vil OZ’erne svare i Kor, det er jo hverken mere eller 
mindre end simpel Høflighed. — Nej, det er det ikke. 
Og derfor er det ogsaa saa meget mere flovt for den 
lille Kreds af OZ-Amatører, der alligevel ikke følger 

denne simple Høflighedsregel, men undlader at besvare 

en DR-Amatørs Rapport.

Man maa betænke, at DR-Amatørerne, ved at rappor

tere en Station, kun faar Stationens QSL-Kort som Tak. 
Hvis denne lille »Kvittering« for Ulejligheden udebliver, 
kan vi vist regne med, at DR-Amatørerne mister Inter
essen for OZ-Stationerne, — og det bør dog ikke ske.

Derfor, alle hams, se efter i Deres Log, om De 

alligevel ikke skulde have »glemt« at sende en og anden 

QSL-Kort!
OZ3O.

Der er noget, som hedder: Skik følge eller Land fly! 

Det er derfor fuldtud forstaaeligt, at f. Eks. SM har af

brudt al Forbindelse med U.S.S.R., men en Sag kan 

som bekendt ses fra flere Sider, og hvem ved egentlig 
noget om, hvorledes Forholdene er for Amatørerne i 

U.S.S.R. ?

Som bekendt udgør Haandhævdelsen af Bolchevismen 

kun en ringe Del af Ruslands Befolkning, og maaske 
tør Amatørerne simpelt hen ikke bruge de nye Prefixer. 

men er »tvunget til at gaa frivilligt med«!?

Men kan Amatørernes Opførsel maaske undskyldes, saa 

kan U.S.S.R.’s Regeringsstationers det mere vanskeligt, 

Enhver Amatør kender den Hensynsløshed, der betegner 
deres Virksomhed i Æteren, saaledes arbejder visse rus

siske Stationer ofte paa Amatøromraaderne, medens deres 

Brug af A.C. og R.A.C, i og i Nærheden af de Omraa

der, der er tildelt Amatørerne, ofte foraarsager unødig



Interferens. Jeg mener, det vilde være rimeligt, at føl
gende blev iagttaget:

1. Ingen OZ-Stationer svarer en Amatør, der bruger 
A.C., hvad enten det er en Russer eller ikke.

2. Tilbagesendelse af alle QSL-Kort med rød Propa
ganda.

3. Naar man kalder en russisk Slation, benytter man 
RA i Stedet for EU. Det sidste Punkt er bleven mig 
foreslaaet af OZ7ZH, der har prøvet det i Praksis, og 
han forsikrer, at den kan ikke mange Russere staa for. 
De kommer ikke igen, selv om de lige har kaldt en op.

Det er jo blot at møde med lige Vaaben, og jeg an
befaler Fremgangsmaaden til almindelig Brug.

H. Tscherning Petersen.

Fra Aarets første Kortbølgemøde.
Der har atter været Kortbølgekomsammen paa Fyn. 

Søndag den 3. Januar havde E.D.R.s fynske Sektion en 
munter Sammenkomst i Odense. Mødet var nærmest 
kun af lokal Karakter, og Hovedformaalet var kamme
ratligt Samvær. Af den Grund var den mere krævende 
Betegnelse —" Stævne — ikke brugt.

Hvad der bliver sagt, besluttet og drøftet ved en saa- 
dan Lejlighed, hvor mange af vore mest aktive Ama
tører kommer sammen, vil sikkert have Interesse for 
de fleste af E.D.R.s Medlemmer. Men efter at »OZ« 
er blevet udvidet, har vi — hvor paradoksalt det end 
lyder — lidt af kronisk Pladsmangel, og derfor maa 
dette Referat gøres kortfattet.

Ialt mødte 30 Deltagere. Med særlig Glæde kunde vi 
byde to Gæster fra den jydske Afdeling Vedkommen, nem
lig DR053, Brædstrup, og OZ7PG, Als. Vor hidtidige For
mand, OZ7EH, bød Velkommen og meddelte straks, at 
han saa sig nødsaget til at nedlægge sit Formandshverv, 
bl. a. fordi han i et Aar maatte udtræde af de aktive 
Amatørers Rækker. Denne sørgelige Meddelelse kom me
get overraskende, men da OZ7EH trods Opfordring ikke 
saa sig i Stand til at fortsætte, blev OZ7KH, Aarup, 
valgt til Sektionens Formand. OZ7F fortsætter som Se
kretær.

Da Sammenkomstens Formaal som nævnt i første 
Række var kammeratligt Samvær (Udfoldelse af Ham 
Spirit) og at faa Lejlighed til at lære de mange nye 
Amatører at kende, var der ikke noget bestemt Program 
for Dagen. Mødet begyndte imidlertid straks med en liv
lig Diskussion foraarsaget af OZ2E, der som saa ofte 
før aabenbarede sine Evner som Kritiker. Han var ikke 
tilfreds med »OZ«’s Indhold. Bl. a. mente han, at de 
to Sider Traffic Notes fra den fynske Afdeling var værdi
løse. Endvidere udtalte han, at der her i Landet er 
altfor mange Begyndere, der »gaar i Luften«, inden 
de er fortrolige med det, de bør vide, og han mente ikke, 
at OZ-Stationer er særlig ansete i Udlandet. Endelig fik 
Solpletteorien en haard Medfart. OZ2E mente, at det var 
mere sandsynligt, at det er Jordmagnetismen, der har 
Indflydelse.

Baade OZ7EH, OZ5G, OZ7F og flere tog Begynderne 
i Forsvar og lovede dem Hjælp og Støtte til enhver Tid. 
Kritikken af Solpletteorien og de mange Traffic Notes 
var vendt mod OZ7F, som imødegik OZ2E. Han gjorde 
opmærksom paa, at Meteorologisk Institut har oplyst, at 
der er et meget nært Sammenspil mellem Solpletter og

Jordmagnetisme, hvorfor det vil være vanskeligt at bevise, 
at det ene har større Indflydelse end det andet, Hvad 
selve Teorien angaar, saa er det desværre ikke danske 
Amatører, der har Æren af at have fremsat den. En 
Teori som denne er til for at bevises eller modbevises, 
og Udfaldet heraf var OZ7F ligeglad med, naar blot der 
kom Klaring paa Spørgsmaalet. De danske Amatører kan 
simpelthen ikke være bekendt at mærke de Ændringer, 
der er sket paa Bølgebaandene uden saa meget som gøre 
et Forsøg paa at finde en Forklaring. OZ2E maa gerne 
kritisere og andre Amatører smile ad Solpletteorien. Saa
længe vi higen bedre har, vil den blive staaende.

Hvad Traffic Notes angaar, da havde OZ7F og for
modentlig tillige de mange Amatører, der har været saa 
flinke til at fortælle om deres Aktivitet, ikke noget imod, 
at blive fri for det Besvær, hvis det virkelig var uden 
Interesse for »OZ«’s Læsere. Hidtil har Parolen været: 
Saa mange Traffic Notes som muligt. Men muligvis in
teresserer det ikke mere at vide, hvad Amatørkollegaer 
arbejder med, og hvad de opnaar?

Fra flere Sider fremhævedes derefter, at Traffic Notes' 
havde deres store Værdi. Ikke mindst er det af Betyd
ning for Begynderne at følge med i, hvad de ældre Ama
tører faar ud af det, og hvordan de griber Sagerne an. 
Af andre Emner, der blev behandlet, kan nævnes, at der 
blev slaaet kraftigt til Lyd for at gøre mere ved 160 
Meter Forsøgene. Det besluttedes at gøre et nyt Frem
stød her, saasnart Den nordiske Test var forbi. Fra 
flere Sider blev der udtalt et Ønske om at faa trykt 
den Dato paa »OZ«, hvor Bladet bliver overgivet til Post
væsenets ikke altid lige regelmæssige Viderebefordring.

Efter at ogsaa et Forslag om et fælles nordisk Blad, 
Dislriktinddelingén m. m. var drøftet, gik man over til 
gruppemæssig Passiaren, og da man skiltes ud paa Afte
nen, var der skabt mange nye Bekendtskaber og Ven
skaber. Naar vi samles igen, bliver det til det store 
Landsstævne i Fredericia i Paasken.

H. F.

MORSEKURSUS
Da det er af Værdi for OZ7T at vide, hvor mange 

der følger hans Morsekursus, og hvorledes han høres 
ud over Landet, beder han indstændigt om Rapporter. 
Morsekursus er som bekendt hver Søndag Kl. 9.30 til 
10.00.

TIL SALG
En Senderlampe Philips TA 1,5-75 og en Biliedmodta

ger efter Fultographsystemet er billig til Salg hos O. 
Riis-Hansen, DR069, Steen Blichersvej 25, Telefon Godt
haab 2303.

FOREDRAG
Onsdag den 27. Januar Kl. 19,30 præcis paa Polytek

nisk Læreanstalt, Sølvgade, København, taler Hr. stud. 
polyt. H F l e n s b o e  om: En Telefonisender med en ny, 
særlig effektiv Modulationsmetode.

Noter straks Dagen paa Kalenderen — der kommer 
ineen direkte Indbydelse.
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Medlemmerne har Ordet

SIDEN SIDST

I Maanedens Løb har der været yderligere Tilgang af 
nye Amatører, som vi hermed byder Velkommen i vore 

Rækker. I alle Tilfælde drejer det sig foreløbig om QRP- 

Sendere, og Kaldesignalerne er OZ2N, OZ2R og OZ8D, 
Desuden har Herr Ejner Andersen, Nørrebro 126, Rud

købing, faaet tildelt DR082.
Som det fremgik af Referatet af Odense-Mødet andet 

Sted i Bladet, fremkom der fra en enkelt Side en ret 
skarp Kritik af, at Traffic Notes fra den fynske Afdeling 

ofte fylder et Par Sider af »OZQ’s kostbare Spalteplads. 
Saafremt mange af Bladets Læsere er af samme Mening, 

bør de i egen Interesse sige til, da Flertallets Ønsker 
maa respekteres. Meningstilkendegivelser er meget vel

komne og kan sendes til E.D.R. eller undertegnede.
Det vil være nemt at indse, at det ret store Arbejde, 

der er forbundet med at samle og bearbejde de mange 
Traffic Notes, ikke gøres for min egen private For
nøjelse. Men man ikke de fleste Medlemmer finder det 
naturligt, at »OZ«’s Spalter skal være et Spejlbillede af 

den Aktivitet, der udfoldes? Bladet er dog det eneste 
virkeligt sikre Forbindelsesled mellem os. Kun i faa 

Tilfælde kan man følge sine Kollegers Virksomhed i Mod
tageren, og hvis der ikke længer offentliggøres Traffic 

Notes, faar man nemt en beklemt Følelse af, at Aktivi
teten er lille, og Interessen for de korte Bølger er i Til
bagegang. Vort Arbejde paa de korte Bølger skal nok 
være individuelt præget, men vi skulde nødig naa dertil 

at hver Amatør er sig selv nok. Endelig er der de mange 

Begyndere at tage Hensyn til, og dem kan vi næppe 

være nok for.
OZ7F.

TRAFFIC NOTES

OZ1US arbejder mest paa 7 MC. Foruden Europa har 

han i den forløbne Maaned haft Marokko og Azorerne. 
Om kort Tid kommer han i Gang med CC paa baade

3,5 og 7 MC, hvor Forstærkeren faar ca. 12 Watts Input.

OZ1W har indtil for kort Tid siden haft megen Glæde 
af sin nye Sender, der overalt gik igennem med forbav

sende stor QRK. En Del af Æren herfor tillægger han 
sin nye strømfødede Hertz. Men en Dag under en QSO 

brændte Senderen pludselig sammen, mens Værelset fyld
tes med sort Røg. OZ1W har hurtigt rigget en Nødsender 

op, saa han stadig kan være aktiv. Hvad der er sket med 
CC-Senderen kan ikke oplyses, før Brandforsikringen er 

færdig med at vurdere Skaden.
OZ2N er en ny Mand i den hjemlige Æter. Med sine 

kun 3 Watts og Fone har han allerede været hørt over 

det meste af Landet. Det er et godt Tegn paa, at QRP-
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Sendere trods alt kan opnaa Resultater paa det stadig 

jævnt gode 3,5 MC Baand. Senderen er seriefeed Hartley 
og Antennen er spændingsfødet Hertz.

OZ3H har faaet rigget en 20 m Zepp med 10 m Feeder 
op og er udmærket tilfreds med Resultatet. Paa 3,5 MC 

melder OZ-Stationerne større QRK, og paa 7 MC, som 
Antennen særlig er beregnet til, fungerer den udmærket. 

CC-Senderen (CO-PA) er foreløbig gemt bort, da den 
ikke virker tilfredsstillende ved den lave Pladespænding 

paa 220 Volt. OZ3H kommer ikke med CC igen, før Pla

despændingen bliver forhøjet, og saa skal Senderen om
bygges til Co-FD_PA. Han er i Gang med at fremstille 
en Spændingsforhøjer som den, der har staaet omtalt i 
»OZ« for et Par Maaneder siden. Den bestaar af 6 Stk.
4 MF Kondensatorer, der skiftevis oplades fra 220 Volt 

og aflades gennem en Modstand. Anlægget skal kunne 
give ca. 200 Volt, som saa sættes i Serie med Lysnet

tets 220 Volt. »Hvorledes dette vil spænde af med Hen

syn til Tone o. s. v.,« skriver OZ3H, »staar endnu hen 

i det Uvisse, men Forventningerne er endnu store. Hvis 
Resultatet svarer dertil, skal jeg berette nærmere derom, 

da jeg maaske er en af de første OZ, der prøver dette 
Arrangement«. Paa 3,5 MC synes Forholdene at være 
fb. Der er opnaaet Fone-QSO med OZ, D, OK og UO. 
7 MC er varierende, mens 14 MC er dødt. Paa 2 MC er 

der endnu ikke forsøgt.

OZ7F har nu snart den ene af de to nye Sendera 

færdig. og om kort Tid begynder de første Forsøg med 
CC paa 3,5 MC. Han har i den sidste Tid været under- 
moduleret og bygger derfor ogsaa Mikrofonforstærker. 

En ny Eliminator er bygget, som skal give Pladespænding 
til Oscillator og Mikrofonforstærker. Forholdene paa de 

forskellige Bølgebaand synes ikke at have ændret sig i 

den forløbne Maaned, men. det kommer sikkert, efter
haanden som Dagene bliver længere. Af Resultater er 

ingen af særlig Interesse udover en QSO med FM8IH paa

3,5 MC, hvor QRK blev meldt R6-7.

OZ7KH har fornylig bygget Monitor, og nu skal Sen

deren ombygges til M.O.P.A. Han har iøvrigt store Pla
ner for Fremtiden, som dog ikke skal røbes endnu, da 

de først skal føres ud i Livet til Efteraaret.

OZ8D skriver følgende: »Langt om længe har jeg faaet 

Gas paa en lille Hartley, series feed, B406, 110 Volt Ano
debatteri og single Hertz. Den tager 20 MA, saa Input 

er altsaa 2,2 Watts. Nu er Begrebet; Wattløse Strømme 
gaaet op for mig, idet jeg (paa 3,5 MC) i de sidste 5 

Dage har forsøgt at svare paa D, OH og OZ-Amatører 
og gentagne Gange kaldt CQ, men endnu har jeg ikke 

faaet en eneste til at hoppe paa.« OZ8D mener, at det 

eventuelt er den ringe Energi, der er Skyld i det daar- 
lige Resultat, skønt flere Englændere tidligere har kla

ret sig godt med saa lidt som 1 Watt. Der bruges en, 
lukket Antennekreds (den saakaldte Fuchs-Antenne), og



NAKSKOV AFFÆREN

I Anledning af Artiklen i sidste Nummer af »OZ« 
angaaende en Paastand om Angiveri blandt Kortbølge
amatørerne i Nakskov har OZ7P Hr. V. Pedersen, Nak
skov, følt sig foranlediget til at sende Foreningen et 
Par Breve, som han imidlertid ikke ønsker offentliggjort. 
Han tager i disse Breve Afstand fra de Beskyldninger, 
som Artiklen indeholder, og som han er klar over er 
rettet mod ham.

Hele Affæren synes at være temmelig indviklet, og vi 
tror iøvrigt, dens mange Enkeltheder ikke vil interessere 
vore Læsere ud over Landet synderligt. Bestyrelsen øn
sker i k k e  at tage Standpunkt i denne Sag nu, idet det 
kræver indgaaende Lokalkendskab, hvis man overhovedet 
skal kunne udtale sig, og vi vil meget nødig begaa nogen 
Uretfærdighed mod en af Parterne.

OZ7P har ønsket at udmelde sig af Foreningen, og 
vi kan naturligvis kun beklage Tabet af Hr. Pedersen 
som Medlem. Vi har gennem mange Aar glædet os over 
at have ham i Foreningen, og han har ogsaa fra Tid 
til anden taget aktiv Del i Arbejdet. Tilbage har vi 
kun at haabe, at Striden maa blive bilagt paa en saa- 
dan Maade, at Hr. Pedersen atter kan ønske at staa som 
Medlem, og vi kan udtale, at vi betragter al Ufred som 
absolut skadelig for det Arbejde, der daglig gøres for 
E.D.R.s Fremgang,

Fra OZ2S i Nakskov har vi modtaget nedenstaaende 
Indlæg. Vi vil dog ikke undlade at gøre opmærksom 
paa, at det fremkommer, fordi vi ikke vil nægte noget 
Medlem Ret til at udtale sig i Bladets Spalter, men vi 
regner vor Spalteplads for kostbar til at vedblive at 
offentliggøre Indlæg om Stridigheder. Vi er beredt til 
at bringe en Udtalelse fra OZ7P i næste OZ, saafremt 
han ønsker det, men dermed maa vi desværre nægte at 
benytte mere Plads i »OZ« til denne Sag. Saafremt det 
ikke til den Tid er kommet til en Ordning, anbefaler 
vi Parterne at søge Striden bilagt ved et Møde i al 
Fredsommelighed, og skulde dette heller ikke føre til 
Resultat, er Bestyrelsen villig til ved et Møde med de 
i Sagen interesserede at forsøge at træffe en Afgørelse.

Helmer Petersen.

Da jeg i sin Tid vilde starte en Sender, henvendte 
jeg mig til OZ7P for at faa lidt Vejledning. — Den blev 
ikke meget fyldestgørende, men han forklarede mig, at 
det absolut ikke lod sig gøre at foretage noget, forinden 
jeg havde Tilladelse, og at jeg derfor først maatte lære 
at telegrafere. — Den dengang færdigbyggede Sender 
blev derfor hensat, og vi gik derfor sammen og lærte

at telegrafere, ligesom vi begge samtidig aflagde Prøven. 
— I denne Tid fik jeg adskilligt at høre om forskellige 
Amatører, og som Nybegynder følte jeg det som et sær
ligt Hensyn den mere erfarne Amatør viste mig. — En 
Dag fortalte han mig, at der var startet en ny Sender 
i Nysted, som var ulovlig, og at vi selvfølgelig ikke 
kunde taale en saadan paa Lolland. — Jeg holdt lidt 
igen, idet jeg ikke havde hørt nævnte Station, og den 
derfor ikke havde generet inig. hvorfor jeg ikke mente, 
det var nødvendigt, at jeg foretog mig noget. — Imid
lertid lykkedes det dog OZ7P at faa mig tøet op, og jeg 
lovede at tale med Formanden for Radioklubben i Ny
sted. naar jeg den paafølgende Søndag traf ham til et 
Møde i København, hvilket jeg ogsaa gjorde.

Nogen Tid efter var jeg oppe hos OZ7P, og i en 
Pause lyttede vi efter danske Amatører med det Resul
tat. at vi fik fat i Nysted. — OZ7P bad mig kalde og 
stor var min Overraskelse, da jeg fik en rigtig »Omgang« 
for at have anmeldt ham. — Vi fik ikke fuldført vor 
QSO, da Kalundborg kom igen, men overfor OZ7P ud
talte jeg, at jeg nok skulde faa Rede paa den Sag, — 
Jeg viste ham et Brev, jeg skrev til Nysted, og ligeledes 
det Svar, jeg modtog — lidet anende, at det var OZ7P, 
der var Anmelderen. — Da jeg imidlertid vilde rode op 
i Affæren, fortalte han mig, at han. havde indsendt den 
Avis, hvori Meddelelsen om OZ4A havde staaet — og 
da jeg troede at være gode Venner med OZ7P, lovede 
jeg at lade Sagen ligge, indtil jeg saa, hvilke Følger 
det vilde faa for mig overfor de øvrige danske Amatører 

Imidlertid fik jeg Færten af, at den megen Venlighed 
overfor mig ikke var helt ægte, og at jeg overfor ander 
Amatører fik en lidet bemærkelsesværdig Omtale af OZ7P 
(hvilket enkelte af disse maaske i givet Tilfælde vil 
bekræfte), og da han ydermere paa et Kontor her i 
Byen fremsatte forskellige Udtalelser, mener jeg ikke — 
efter Aalborg-Affæren — stadig at ville tage Skylden 
for Anmeldelsen. —

Jeg haaber, jeg herigennem har givet en Fremstilling 
af denne Sag, saaledes at de enkelte Amatører selv kan 
bedømme Tilfældet. —

Det er beklageligt, at OZ7P (som jeg anerkender som 
en dygtig Amatør, selv om han beholder sin Viden for 
sig selv) ikke har følt Anledning til at komme med en 
Redegørelse, og faaet Sagen bragt i Orden, saaledes at 
Mistanken var fjernet fra mig. —

Nakskov, den 5. Januar 1932.
OZ2S.

SAMMENKOMSTER 
i København. Fremtidig bliver der Sammenkomster 

for Kortbølgeamatører den 2. Onsdag i hver Maaned 
hos O. Winstedt, Strandvej 149, Hellerup.

OZ7EL, HR. ERIK LARSEN,
Enggaardshus, Herløv, er nu blevet licenseret og sen

der med en lille Hartley. Der bruges 200 Volt fra Ano
debatteri paa en RE134. Antennen er almindelig v.f.Hertz, 
Han har foreløbig kun arbejdet med nogle Amatører paa 
Sjælland og Fyn (3,5 MC) og er rapporteret t8 f7-8.

det er muligt, at -det kun er Udstraalingen, det er galt 
med. Antagelig laves senere styret Sender med RE604 som 
Forstærker og med 12 Watts Input.

Grundet paa OZ2E’s skarpe Udtalelser paa Odense- 
Mødet, som muligvis har frataget en Del Amatører Ly
sten til at afgive Traffic Notes, skal »Gabestokken« ikke 
i Anvendelse i denne Maaned. Der er ellers ingen Tvivl 
om, at endnu mange Amatører har haft Meddelelser af 
Interesse for en større Kreds.

OZ7F.
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VK3BB vil sætte meget Pris paa Rapporter paa hans 

sigs paa enten 7 eller 14 MC.
Han arbejder med 50 a 75 Wts. og bruger enten 

T.P.T.G. eller C,C,

INTERNATIONAL TEST
foranstaltes i sidste Halvdel af Januar af Red Espa

nola, Madrid. Der er udsat en Guld, Sølv og Bronce Me- 

daille til de tre Amatører, der opnaar flest QSO med 
Medlemmer af R.E. i ovennævnte Tidsrum. Det er ikke 

nødvendigt at melde sig til test’en i Forvejen.

Reglerne er følgende:
1. Test’en begynder 15. Januar 1932 Kl. 00,01 GMT og 

varer til 31. Januar Kl. 24.00 GMT,

2. Enhver af de Amatørerne tildelte Bølgelængder kan 

benyttes.
3. Den spanske Amatør vil sende et Kodeord bestaaen- 

de af en Gruppe paa 5 Bogstaver, af hvilke to er Vo
kaler, og endvidere indsat to Tal (Eks. AR8E3LT).

4. Der tillades ikke mere end een QSO med nogen 

Station.
5. Bevis i Form af QSL Kort med Detailler som Kal- 

designal og Kodeord etc. skal sendes til Red Española.
6. Kortene skal naa Red Española inden 31. Marts 

1932 under Adresse: Red Española, Box 262, Madrid.

I Anledning af Hr. H. T. P.’s Artikel »Valg af Sen
derrør« i November-OZ maa jeg gøre opmærksom paa, 

at Forfatterens Fyldepen er løbet lidt løbsk, naar han 
taler om, at Antennemodstanden skulde være afhængig 

af den paa Senderlampens Plade anvendte Spænding.
Til Beroligelse for Amatørerne med den lave Plade- 

spænding skal jeg tillade mig at slaa fast, at Antenne
modstanden — der for de af Amatørerne anvendte An
tenner praktisk talt kun er Straalingsmodstand — er 

ganske uafhængig af den anvendte Pladespænding, samt 
at 10 Watts Svingningsenergi er 10 Watts Svingnings- 

energi uanset hvorledes og hvor den er frembragt.
Med en og samme Antenne bliver den udstraalede 

Energi derfor altid den samme, naar den for Haanden væ

rende Svingningsenergi er den samme. Om denne Energi 

er frembragt ved Anvendelsen af en Lampe med 10,000 
Volt paa Pladen eller en anden med kun 200 Volt er 

ganske ligegyldigt.
En 'Senders Rækkevidde — i Forhold til andre Sen

dere — er alene afhængig af den anvendte Svingnings

energi og den anvendte Antenne.
Naar jeg saa yderligere har tilføjet, at man alene 

ud fra det for en Senderlampe opgivne normale Anode

tab intet kan slutte om Lampens normale Input — naar 
den anvendes som Svingningsgenerator — tror jeg, jeg 

har faaet sagt alt, hvad jeg ønsker, i Anledning af nævn

te Artikel.
73’s OZ7BL.

DISTRIKTS INDDEL INGEN
E.D.R. har inviteret til Diskussion om Spørgsmaalet, 

og selv om jeg mener, at Resultatet af den foretagne 
Afstemning maa bevirke, at Forslaget i første Omgang 
falder til Jorden, er det mig dag alligevel uforstaaeligt,

8

at der ikke i alt Fald er overvejende Stemning for at 

forkaste det stillede Forslag. Jeg vil kun lige bemærke 

Udtalelsen fra- Odense, hvori det hedder, at de derboen
de Amatører ikke tillader, at der bliver rokket ved deres 

Kaidesignaler. Bestyrelsen kan maaske ikke tage den ind

sendte Meddelelse som Stemmeseddel, men Meddelelsen 
er dog ellers ganske tydelig og klar, og paa Baggrund 
af denne er „der jo i alt Fald mere end 10 Stemmer 

imod — efter Brevet alene ca. 15 i Odense.

Selvfølgelig kan Forslaget stilles igen, og i saa Til
fælde vil jeg anse det for klogt af Bestyrelsen at op

tage en Diskussion, men jeg vil dog anse det for væ
rende paa sin Plads, at den ærede Forslagsstiller i saa 

Fald kom med en Begrundelse af sit Forslag og derigen
nem viste Forslagets Berettigelse.

Maa jeg have Lov til at stille et Par Spørgsmaal:

1. Er Danmark virkelig saa stort, at en Sammenlig
ning kan foretages mellem U.S.A. og Rusland f. Eks. 

paa de'n ene Side og Danmark paa den anden? Vil Ind
delingen have nogen som helst Betydning overfor DX? 
og i bekræftende Fald: vil det betyde saa store For
dele, at det kan opveje den Ulempe, det er at skulle 

ændre sine Kaidesignaler?
Og for med det samme at røre ved Lunten til Bom

ben:
2. Findes der saa mange »paa den forkerte Side«, 

at det kan have sin Betydning for dem? Saaledes at da 

har lettere ved at skjule sig eller i alt Fald vildlede 

og derved blive vanskeligere at finde frem? For overfor 
dem har Inddelingen selvfølgelig ingen Forpligtelse.

Nu vil man maaske sige, at hvis jeg havde været paa 

Generalforsamlingen, kunde jeg have faaet flere Oplys
ninger om Sagen, men lad mig med det samme sige, 
at naar det engang gaar op for Bestyrelsen, at andre 
Landsforeninger, der har Interesse af Deltagelse fra Pro
vinsen, lægger deres Generalforsamlinger en Søndag, og 

Bestyrelsen tager Eksempel efter disse, saa er der en 

Mulighed for, at Provinsdeltagelsen bliver betydelig større.

Til Slut best 73 til alle, uanset om de er for eller 

imod Inddelingen. Lad os tage en, Diskussion om Sagen, 
men lad den blive i vor kendte »Kortbølgeaand«, saa

ledes at vi er lige OK overfor hinanden den Dag, vi 

slutter, som den Dag vi begynder. Og saa paa Genhør..

OZ2S.



Antennekobling 

med selvsvingende Sendere.

m lang, oprigget inde i Senderlokalet, selvfølgelig kan 
ogsaa anvendes Jordledning.

OZ9A.

Mange Amatører bruger en meget for stor Konden

sator i Antennen, det vil sige al for fast en Kobling, 
og dette er som Regel Aarsag til, at Tonen bliver mindre 
god, og den faste Kobling gaar ogsaa noget ud over

Styrken. Har man et Rør til 5:—10 Watt, kan man lade 
den svinge med denne Energi, f. Eks. TC03-5, den kan 

ved 220 1. DC give 10-50 MA. Jeg har i lang Tid brugt 
et saadant Rør og har Erfaring for dens Godhed, men 

brug løs Kobling, det har ikke saa meget at sige, om 
MA kun stiger en Streg eller to.

Fig. I viser en Hertz Antenne og den angivne Kon
densatorværdi er stor nok baade ti! .40 og 80 mtr., til 

20 mtr. er en 10 cm Kondensator tilstrækkelig stor. Fig, II 
og III kan bruges ved en vilkaarlig Antenne, men Maa
den har ogsaa hos mig givet god Resultat til en Hertz,

dog maa man, som vist paa Fig. II, sh'unte den viste 

Lommelampepære med et Stykke Kobbertraad, ellers vil 
Lampen brænde over. Der kobles altid til Pladen.

Fig. III er en udmærket Kobling, og er denne løs nok, 

bliver Tonen rapp. fb, og Signalerne vil ved denne Kob
ling blive mere stdi. Til 40 Meter kan en Spole med 5 
Vindinger være passende. Spolen vikles af 3 mm Kob

bertraad om en Ølflaske. Afstand mellem Spolerne ca.

5 cm. Som Modvægt kan bruges et Stk. Glansgarn 8—10

Skærmgitterrør som Detektor.

Efter at vi i længere Tid har arbejdet med den af 

OZ7Z i sidste Nr. af »OZ« beskrevne Opstilling: Skærm
gitterrør som Detektor, og har haft Fornøjelse deraf, vil 
vi ikke undlade al henlede andre Amatørers Opmærk
somhed paa dette udmærkede Arrangement. —

Et fint Resultat er imidlertid afhængig af Antennespo
lens Størrelse, saa lidt Eksperimentering hermed er til
raadeligt.

Hos OZ7NH virker Modtageren absolut støjfri; til
bagekoblingen er overordentlig blød og Signalstyrken me

get kraftig. Der anvendes Penthode som Udgangsrør. — 
OZ3O’s Modtager er ligeledes fb. Her er dog en Del Støj, 

hvilket hidrører fra Lysstrømmen, der anvendes som 

Anodestrømskilde gennem Eliminator.

OZ7NH. OZ3O.

Krystaller.
Firmaet Carl Zeiss i Jena har udsendt et trykt Cirku

lære om Krystaller, som vi hermed gengiver i forkortet 

Form, da vi mener, det kan have Interesse for vore 
Medlemmer.

Den stigende Betydning af Piezoelektriciteten til Høj
frekvens har foranlediget os til at fremstille Piezo-Oscil- 
latorer og særlig saadanne til direkte Styring af Ultra
kortbølgesendere og Modtagere.

Vi leverer 3 Typer Oscillatorer:

1. Turmalin-Oscillatorer (D.R.P.a,) til Bølgelængder fra 

2—100 m. Højeste Egenskaber for Enkeltbølge og Be
lastning. Ved meget korte Bølger besidder Turmalin ved 

samme Gennemsnit en væsentlig højere Styreevne end 
Kvarts.

Ned til 20 Meter er Elektroderne anbragt direkte paa 

Krystalpladen med Forsølvning og efterfølgende Forgyld
ning.

Da en Belægning ved kortere Bølger vilde ændre Oscil
latorernes Egenfrekvens, ligger der her Elektroder di

rekte paa. I det upaaklagelige Arbejdes Interesse leveres 
Krystaller for Bølgelængder under 20 Meter kun færdige 
i Holder. Alle Oscillatorer bliver prøvet før Afsendelsen.

I Serie fremstilles Oscillatorer for følgende Bølger: 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 Meter saavel for Amatørom- 

raaderne fra 5 til 80 Meter.

Oscillatorer udføres med forskellig Gennemsnit. Til Sty

ring af mindre Rør (f. Eks. RE134) kan man nøjes med 
den mindste Type med 8 mm Gennemsnit. Til længere 
Bølger, fra 5 Meter, kan ogsaa anvendes større Rør (f. 

Eks. RS241), dog maa da anvendes større Turmalin Gen

nemsnit med den voksende Gitter-Katode Kapacitet. Til 
nævnte Rør kan anvendes Mellemtypen med 12 mm Gen

nemsnit og den kortest anvendelige Bølge er da 5 Meter. 
Til endnu større Rør og Bølger fra 7 Meter og opefter 

anbefales større Typer til 20 mm Gennemsnit. Vi garan
terer, at det for en Oscillator angivne Rør bliver udstyret. 

Ved Bølgelængder under 4 Meter er dette kun muligt ved 
kapacitetsfattige Senderopstilling.
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2. Kvartsplader (D.R.P.)

Mindre Plader til Senderstyring for Bølger fru 100 

til 1000 Meter. Størst mulig Egenskab for Enkeltbølge 

gennem en særlig Form, der ogsaa gennem Gennemsnits- 

svingningen muliggør en ensartet Frekvens. Ved disse 

Oscillatorer bortfalder en Overspringning til Nabofrekven

ser ved Forstemning af Anodekredsen.

Priser:

Turmalin Oscillatorer:
For hver mm-Gennemsnit RM, 8 incl. Fatning og for 

hver 1 MHz RM. 0,30 incl. Fatning.

Eksempel: Oscillator med 10 mm Gennemsnit og for 

en Bølge paa 10 Meter (30 MHz): 10x8+30x0,30=RM. 89.

De foranstaaende Priser gælder for en tilladelig Af

vigelse fra den ønskede Bølgelængde paa 5 pCt. De for

højes ved en Nøjagtighed paa 1 pCt. med 10 pCt. og 

en Nøjagtighed paa 0,1 pCt. med 30 pCt.

For Kvarts Oscillatorer af enhver Størrelse opgives 

Priser paa Forlangende.

Forespørgsler rettes paa Tysk til Carl Zeiss, Jena 

Abteilung Oszillo.

Anodefiltret.
I mange Tilfælde kan et Anodestrømsfilter helt und

væres eller behøver kun at være en Kondensator paa 

2—4 Microfared shuntet over Udgangsklemmerne. Som 

Regel vil det dog vise sig nødvendigt at filtrere den til 

Anoden førte Strøm lidt bedre, end en enkelt Konden

sator er i Stand til. Krystalstyrede Sendere behøver 

ikke saa effektivt et Filter som Sendere, hvori der ikke 

anvendes Krystal.
Hvorledes et saadant Filter opbygges, kender sikkert 

de fleste. Figur 1 viser nogle af de mest anvendte Typer 

med Angivelse af de omtrentlige Komponentværdier. Skul

skal senere give en kort Anvisning paa, hvorledes det 

kan laves.

De i Handelen forekommende Filterspoler er heller 

ikke bestemt til høj Driftspænding. Man risikerer let at 

faa Overgang til jernkærnen. Endelig maa her ogsaa 

tages i Betragtning, at deres ohmske Modstand er tem

melig høj. Enkelte Fabrikker fremstiller dog Spoler med 

ret ringe Modstand. For stor Modstand vil nemlig for
aarsage en temmelig betydelig Spændingsfald, hvilket er 

meget uheldigt, især hvis man i Forvejen kun raader 

over en lille Driftspænding. Endnu et Par Ting maa 

man have sin Opmærksomhed henvendt paa, nemlig Spo

lens Selvkapacitet, og hvor stor Belastning den kan taale. 

Selvkapaciteten skal være saa ringe som mulig, da Fil

tervirkningen ellers svækkes temmelig betydeligt. Gode 

Spoler har derfor Papirmellemlæg mellem de enkelte 

Vindingslag. Hvad Belastningen angaar, saa maa den na

turligvis ikke overstige den Maksimalbelastning, Spolen 

er beregnet til. Flere danske Fabrikker fremstiller Fil

terspoler efter Ordre, men de bliver en Del dyrere nnd 

Fabrikkens gængse Fabrikala.

Noget. billigere kan man fremstille dem selv. Kærnen 

sammenblades omtrent som Transformatorkærner af 0,5 

mm papirisoleret Transformatorblik, se Fig, 2. Luftgabet 

fremkommer ved at indsætte to Stykker Prespan eller 

Pap P), som vist paa Figuren. Tabellen angiver Vær

dier for forskellige Spoler. Denne Tabel stammer fra 

Q.S.T. August 1923. Skal Spolen anvendes til meget høj

de del vise sig, at Filtret ikke opfylder sin Mission, 

kan man prøve at forandre Spolens Selvinduktion. Dette 

lader sig i mange Tilfælde gøre ved at variere Luftgabet. 

Naar det bedste Luftgab er fundet, sammenspændes Kær

nen igen meget omhyggelig. Man skal dog passe paa, at 

Luftgabet ikke bliver alt for lille.

Ved Anskaffelse af Komponenter er der dog visse Ting 

at passe paa. Kondensatorerne skal ikke alene kunne 

bære Driftspændingen, men de skal tillige kunne holde 

til den ret høje Spænding, der opstaar ved Afbrydelse 

af Strømmen gennem Filtret. Kondensatorer til meget' 

høje Driftspændinger kan maaske vanskelig fremskaffes, 

i alt Fald sker det sikkert kun med store Omkostninger, 

saa store at det lønner sig at fremstille dem selv vi
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Driftspænding, maa Kærnen være meget omhyggeligt iso

leret. Flere Lag Vokslærred eller Micopapir kan bruges. 

Det vi! maaske være nødvendigt at gøre Kærnens Ben 

noget længere end angivet i Tabellen. Der er selv

følgelig ogsaa den Udvej at nedsænke Spolen i Olie; 

i saa Fald behøver Isolationen kun at bestaa af Pres

pan, som er udkogt i Olie.

Det er meget vigtigt, at saadanne Højspændingsspoler 

er og holdes godt tørre. Er de fugtige, tørres de i en 

Ovn; dog maa Emallietraad ikke udsættes for nogen høj 

Temperatur, da ikke al Emaille kan taale dette; den 

smelter, og Spolen er ødelagt.

Kondensatorerne kan laves af Staniolstrimler og no

get (2—3 cm) bredere Micastrimler. Disse Strimler læg-



ges afvekslende med hverandre, saaledes at hvis der er 

begyndt med en Strimmel Staniol, sluttes med en Strim

mel Micapapir. I Enderne af Staniolstrimlerne indlægges 

tynde Metalstykker til Forbindelsestilledning, saaledes at 
to efter hinanden følgende Stykker rager ud til modsat 
Side; der indlægges Stykker i begge Ender af samme 

Strimmel; naturligvis saaledes at begge Stykker rager ud 
til samme Side. Strimlerne rulles nu sammen, og Bund

tet klemmes lidt fladt. Derefter forbindes alle de Metal
stykker, som vender til samme Side, og de to Tillednin

ger paasættes en paa hver Side.; Til Slut indstøbes det 
hele i Parafin, for at Fugt ikke skal indvirke paa den 
iærdige Kondensator.

Formlen til Beregning af en saadan Kondensator, naar 
1 betyder Strimlens Længde, b dens Bredde, a Micapa- 

pirets Tykkelse og d dets Dielektricitetskonstnat (1, b 
og a maalt i cm), lyder:

C = n.l.b.d/4pi.a cm,

For Micapapir faas C = n. 39.1,b cm eller C = n.l.b 
0,0000443 Microfarad, Skal f. Eks. C være 2 Mf., n = 4 

og b = 10 cm, faas 1 ved Hjælp af Formlen, idet 2 = 
0,0000443.10.4,1, hvoraf 1 = 2/0,0000443. 10. 4 = 1130 
ctm.

De Strimler, der kommer yderst, gøres lidt længere 
end de inderste.

Filtrer for ensrettet Vekselstrøm kan indrettes som 

Resonnansfiltre; Værdierne af Filterkomponenterne behø

ver da ikke at være saa store; og med lidt Eksperimen
tering kan der opnaas gode Resultater. Vekselstrømmen, 

-Fig. 3 a, kan opfattes som sammensat af to Strømme, 
nemlig en Jævnstrøm b og en Vekselstrøm c. Filtret kan 
nu indrettes, som d viser. Forøvrigt er der intet i Vejen 
for, at de tidligere viste Opstillinger ogsaa kan afstem
mes til Resonnans.

Resonnansfrekvensen af det i 3 d viste Kredsløb er 
bestemt ved

hvor L og C maales i henholdsvis Henry og Tarad. 

Ønskes C udtrykt i Microfarad antager Ligningen For
men:

Tages Energien fra Lysnettet, er Frekvensen 50. Ved 

Dobbeltbølgeensretning bliver det f, der skal indsættes 
i Formlen derfor lig 100. Har man nu en af de to Stør

relser, L eller C, givet, kan den anden let beregnes.

Er f. Eks. L = 10 Hy, faas til Bestemmelse af C: 

100= 1000/2pifl0.C 

eller C = 1000000/10000.4 pi2.10 = 0,25 MF.

Altsaa ganske smaa Værdier for L og C.

Slet saa simpel er Sagen imidlertid ikke; Vekselstrøm

men i 3c bestaar, foruden af Grundsvingningen 100, til
lige af en Mængde, endog ret kraftige, O versvingninger, 

som vil passere delvis usvækket gennem den afstemte 
Kreds, hvilket de lettere gør ved denne Form for Filtre 

end ved de i 1 viste. En Opløsning af 3 c i harmo
niske Svingninger, viser, at det navnlig er 2, 4, 6, 8 osv, 

harmoniske, der er til Stede. Da Kurveformen sjælden 
er helt sinusformet, findes 3, 5, 7 osv. harmoniske sik

kert ogsaa, men disse kommer næppe til at spille nogen: 
større Rolle.

Disse harmoniske kan kvæles ved specielle Filteran
ordninger, hvor Filtret er i »flerstemmig« Resonans, 

d. v. s. Filtret er i Resonans med saavel Grundbølgen 
som de lavere harmoniske. Vi skal i en senere Artikel 

vende tilbage til Spørgsmaalet, ligesom Beregningsmeto
den til Drosselspoler skal blive udførligt omtalt. Det 
vilde føre altfor vidt at komme ind herpaa nu.

Det ovenfor anførte har nærmest taget Sigte paa at 

udelukke Netstøj af lavfrekvent Karakter. Der kan imid
lertid ogsaa hyppig forekomme højfrekvent Støj i Lys

nettet. Den Slags Ubehageligheder kan man forholdsvis 
let skaffe sig af med, nemlig ved at anbringe et Filter,' 

som skitseret Figur 1 e umiddelbart foran Indgangen til 

Fransformator eller Filter. De to Spoler maa opsættes,, 

saa de ikke paavirker hinanden. Der kan anvendes al

mindelige Honeycombspoler e. I.

De her omtalte Filtre er beregnet til Filtrering af Ano
destrømmen. Glødestrømsfiltre er der vel næppe nogen, 
der anvender. De omtalte Typer egner sig forøvrigt min

dre godt til dette, med mindre der tages specielle Hensyn.
Til Slut skal lige anføres et Par Ting, som skal tages 

i Betragtning ved Sammenstilling af Filtrene. Indeholder 
Filtret flere Spoler, maa disse ikke anbringes, saa deres 

Spredningsfelter kan forstyrre hinanden, ligesom de hel

ler ikke maa kunne paavirke andre i Senderen værende 

Jernkærner, saasom Transformatorkærner o. 1. Endelig 
er det hensigtsmæssigt i det Tilfælde, at der anvendes stor 
Forstærkerlampe, da at lade denne have sit specielle Fil

Forstærkerlampe, da at lade denne have sit specielle Fi
ter; dette kan da være af den paa Fig. 1b viste Type 

Drosselspolen skal saa være dimensioneret til den stærke 
Strøm, men behøver til Gengæld ikke at være saa stor 
elektrisk set.

Hy Amp. Vindg. Traaddiam. A B C D L Jerntværsnit

5 0,05 5200 0,2 19 13 48 19 0,58 13X13

10 0,05 500 0.2 18 1 1 64 19 0.75 19X19

20 0.05 760 0,2 23 15 70 22 1,12 19X19

50 0,05 11000 0,2 28 19 90 26 2,5 26X26

5 0,1 5500 0,25 25 17 54 24 0,6 13X13

10 0,1 5000 0,25 25 17 66 24 0,75 19X19

20 0,1 2900 0,25 19 13 125 19 1 , 2 52X52

50 0,2 5300 0.25 25 18 140 24 2,5 82X57

5 0,25 3700 0,42 35 24 90 30 4,3 26X26

1 0 0,25 2000 0,42 27 17 132 26 1,0 52X52

20 0,25 4000 0,42 37 24 142 30 7,1 52X52

50 0,25 5000 0,42 40 28 198 32 8,3 76X76

Traaddiam., A, B, C, D og L er mm. Jerntværsnittet er
mmxmm. Bogstaverne refererer sig til Fig. 2.

L’etincelle.

OZ afleveret til Postvæsenet 18. Januar 1932.
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AMATØR-SENDERØR

PHILIPS fremstiller Senderør til ethvert Formaal — fra de 

mindste Amatørsenderør til de største vandkølede Senderør.

Til Amatørbrug findes der 5-Watt-Røret TC 03/5 og 10- 

Watt-Røret TC 04/10, hvis Data er anført i Tabellen.

Paa Forlangende fremsender vi gerne nærmere Oplysning 

om 75-Watt-Røret TC 1/75 og Skærmgitter-Højfrekvensrørene 

QC 05/15 (15 Watt) Og QB 2/75 (75 Watt).

Tekniske Data T C 03/5 TC 04/10

Glødespænding Vf 4, 0 V. 4. 0V.

Glødestrøni if ca. 0. 29 A. ca. 1, 0A

Mætmngsstrøm i s ca. 100 mA. ca. 400 mA.

Anodespænding V a 150-300 V. 200-400 V.

Anodetab (tilladt) W a 6 W. 10 W.

Anodetab (afprøv ) W at 10 W 20 W.

Forstærkningsfakt. g ca. 6 ca. 25

Gennemgreb D ca. 1 7 % ca. 4 %

Stejlhed S ca. 2.3 mA. ca. 2. 0 mA.

Indre Modstand R ca. 2500 ca. 12500

Diameter (max.) d 55 mm. 60 mm.

Længde (max.) 1 140 mm. 155 mm.


