E, D. R. optager som Medlemmer alle Kortbølgeinteresserede, saavel Sender- som Modtageramatører. Kontingentet er Kr. 4.50
Kvartalet, i hvilket Beløb Tilsendelsen af Foreningens Medlemsblad »OZ«, som udkommer den 15. i hver Maaned, er inkluderet.
Alle Forespørgsler besvares af Klubbens Sekretær og Redaktør Helmer Petersen Adr.: E. D. R., Postboks 79,
København K., Telef. Central 11606 hver Mandag Kl. 18—19.

Om FALGH’s Flyvning over Ørkenen.
i

Forsinket af Taage forlader Flyverne endelig Frankrig
Lørdag den 30. Januar med Retning mod Oran og den 31.
søg hos F8KW at erhverve disse Bilieder og Detailler
høres fra 8FS en Meddelelse, der beskriver Ruten, der er
om
en
spændende
Uge,
de
franske
Amatører
op
tilbagelagt. F8KW i Paris sidder parat ved sin Sender og
levede i Begyndelsen af dette Aar — en Uge, der var
præget
af
SW
og
Flyvning.
Denne
Gang
fortælles
Modtager.
der kun om, »hvad der hændte«, men i en følgende
Det sidste Punkt, der er overfløjet er Palos (Kl. 5,11), og
Artikel haaber jeg at kunne give en fuldstændig Be
Aeroplanet
er nu lige Syd for Cap Palos over det aabne
skrivelse af de anvendte Apparater.
OZ1D.
Hav, som passeres i lav Højde for at holde Kending med
Disse Linier tilegnes. F8KW, FM8CR, FM8IH, CN8MD,
Skibene.
CN8NI og FM4AB, der alle hostede megen Ære af deres
Kl. 6,40 lander »Saint-Didier« i Oran for atter at starte
fortrinlige Arbejde ved Redningen af Flyverne Reginensi,
Kl. 7,30 med Retning mod Tamanrasset. Ved Middagstid
Touge og Lenier, der nødlandede midt i Sahara med Aero
meddeler Lenier, at Aeroplanet nu er over El Golea, og at
planet »Saint-Didier«.
man paa 900 Meter havde haft Forbindelse med de offi
Mange andre franske Amatører hjalp til at sikre en
cielle Stationer i Syd Algier.
permanent Traffic i fulde 7 Døgn, hvorom fortælles ne
Kl. 16 meddeler FALGH, at den paa Grund af Sandstorm
denfor.
vil lande i Ørkenen for at overnatte. Mandag den 1. Februar
Senderne ombord i FALGH var bygget af F8KW, og
ved Daggry letter Aeroplanet igen, og nu følger flere Med
foruden en Langbølgesender,
delelser:
var der en 200 Watts SW
Kl. 8,40: Vi søger Taman
Sender og to SW-Modta
rasset, beder om, at der
gere.
maa være konstant Lytte
Bølgelængden var fastsat
post.
til 27 Meter. Fotografiet vi
Kl. 8,50: Vi har ikke kun
ser disse Apparater.
net genfinde Sporet til Ta
Der blev forud for Flyv
manrasset og vil vende til
ningen, af Interesse for at
bage til Zu-salah og beder
kende Rækkevidden af 27
om, at der maa blive sendt
Meter Bølgen, aftalt en sked,
Meddelelse
dertil
om
at
hvorefter FALGH kaldte op
have Benzin, Olie, Vand og
Kl. 15 og Kl. 23 under hele
Fødevarer parat, da vi alle
Rejsen. Man lyttede ombord
rede er forsinket og hurtigt
paa Aeroplanet dels paa 7
maa videre.
og dels paa 14 MC.
Kl. 9,45: Her Aeroplan
Før
Afrejsen
blev
der
»Saint-Didier«, alt vel her.
hver Dag paa bestemt Tid
Maskinen
arbejder
fortrin
fra
F8KW’s
Sender
givet
ligt, men det er snart Slut
alle de sidste Oplysninger
med vor Benzin — intet an
Lederen af Ekspeditionen: M. Reginensi.
om Flyvningen for at alle
det i Syne end Ørken —
Antennen, der blev anvendt, er udspændt under Planerne.
kunde være rigtig under
prøver at nærme os et Sted,
Aeroplanet er en Farman-Type 199.
rettet.
hvor vi mener at have set
»OZ«
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Vand. Alarmér ikke endnu, men vær venlig at sørge for,
at der bliver lyttet paa vor Bølge. Meddeler ikke mere nu,
da vi ønsker at kunne meddele vor Position først.
Her Aeroplan »Saint-Didier« — vi flyver over Ørken og
mangler Benzin — lyt stadig paa vor Bølgelængde.
Disse Meddelelser giver Indtryk af, at Reginensi og hans
Fæller har fundet alle Spor udslettet efter Sandstormen.
Dramaet begynder:
Efter i lang Tid at have søgt forgæves, genfinder de ende
lig Vejen og sætter Kurs mod Zu-salah, men Benzinen er
sluppet op og der kunde ikke være noget uheldigere Sted
for en Landing------------------------ SOS de FALGH ...-------------------- ...
Hvor er de? Hvilken Del af Ørkenen?
Klokken er 10 — øjeblikkelig telefonerer 8KW i Paris til
Luftfarts-Ministeriet, efter hvis Instruks han derpaa anmoder

være dem oprettes nu ogsaa en konstant Trafik mellem
Air-Algier (Ministère de l’air) og Aviatric (Comp, Aéro
postale) og 8KW i Paris, saaledes, at Senderne CNF og
CTAI kan udfore deres officielle Tjeneste uhindret.
FM4AB udfører ogsaa et beundringsværdigt Arbejde ved
hver halve Time i de Timer, Eftersøgningerne foretages,
at staa i Forbindelse med 8KW.
Indtil 6. Februar er alle Eftersøgninger forgæves. De
afladede Batterier tillader antagelig ikke FALGH at sende
paa lange Bølger, derfor er det umuligt at bestemme hans
Position ved Goniometer.
Fra Tid til anden hører man svage Signaler fra FALGH
paa 27 Meter, men QSO er det ikke muligt at gennemføre.
Aeroplanet meddeler, at det ikke har medtaget Sekstant
og derfor ikke kan opgive sin Position.
Endelig Søndag den 7. Februar meddeler FM8CR:
Reginensi genfundet
Vuillemin.

i

Erg

Tessert

FAFI

Kl.

8

af

Meddelelsen modtages i Paris af F8KW, der straks lader
den gaa videre til Luftfart-Ministeriet — og dermed er Ama
tørernes Indsats i denne Sag Slut.
Den viser, hvad der kan præsteres i Retning af sikker
Forbindelse og »message-handling« under vanskelige Situa
tioner og bekræfter, »at Amatørerne ikke er helt over
flødige«.
OZ1D.

Licenserede Stationer.
Foroven Kortbølgesenderen, forneden Langbølgesenderen,
der ikke fik megen Anvendelse. Til venstre den ene af
Modtagerne.
Aeroplanet om at træde i Forbindelse med CTAI (Aoulet),
men til Trods for mange Opkaldninger forbliver FALGH
tavs.
Flere Gange har 8KW nu Forbindelse med CTAI og op
retholder denne Forbindelse gennem flere Dage — udveks
ler Telegrammer mellem Luftfarts-Ministeriet og Colonel
Vuillemin, der med sit Aeroplan FAJCF søger efter de for
svundne.
Tirsdag den 2. hører F8OM flere Gange svage Signaler
fra Aeroplanet, uden dog at kunne opnaa Forbindelse.
FM4AB meddeler, at et Aeroplan vil afgaa omkring Kl. 2
og eftersøge »Saint-Didier« og beder om, at man vil lytte
paa 42 Meter (FACJK).
Onsdag den 3. hører 80M dette Aeroplan, der dog paa sin
Eftersøgning intet har fundet.
Senderen i Aoulet CTAI er herefter parat ved Pejleappa
ratet for »Saint-Didier«.
8KW genoptager Forbindelsen med FVK (Zu-salah) og
senere med CNF (Casa Blanca) for at udveksle msgs. Alle
Telegrammer, han modtager, bliver straks telefoneret til
Luftfarts-Ministeriet.
FM8CR og FM8IH tager nu Initiativet til at gaa ned paa
27
Meter og beslutter at lytte konstant dernede. Takket
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OZ3W Radiotelegrafist Svend Ove Madsen, Skibshusvej 29,
Odense.
OZ8J Stud. art. Knud Langaa-Jensen, Jernbanepladsen,
Faaborg.
OZ5B Radiokonstruktør Preben Bilberg, GI. Jernbanevej
24, 4. S., Valby.

Indregistrerede Modtagerstationer.
OZ-DR 095 Erik Brørup, Ørnekuldsvej 12, Charlottenlund.
OZ-DR 096 Jørgen K. Rasmussen, Bernstorffsvej 140, 1. S.,
Hellerup.
OZ-DR 097 Henry Johansen, Knudsvej 10, Rønne.

Telefonitest.
Agrupacio Catalana E.A.R. i Barcelona begyndte den 1.
Juni en Telefonitest, som varer til 30. Juni. Program faas
ved en Henvendelse til E.D.R.

Lidt om Komponenternes Anbringelse i Kortbølge
modtagere og -sendere.
Af Ing., cand. polyt. J. Steffensen, OZ2Q. (Foredrag holdt paa Fredericiastævnet i Paasken 1932).

For nogle Aar siden var det paa Mode at bygge Kort
bølgeapparater saaledes, at alle Ledninger blev saa korte
som muligt og helst saadan, at Komponenternes Tilslut
ninger blev loddet direkte til hverandre; man kunde paa
denne Maade faktisk nærme sig Begrebet »et traadløst Ap
parat«.

For en Detektormodtager gælder følgende:
1) Gitterkondensator.
2) Ledning(er) fra Gitterkondensator til Gitterafledning.
3) Ledning fra Gitterkondensator til Detektorrørets Gitter.
4)
Ledninger fra Afstemningskondensatorens Stator til
Afstemningsspole og Gitterkondensator.
5) Afstemningsspole.
6) Alle Ledninger, der udgaar direkté fra Detektorrørets
Anode.
7)
Eventuel Anodedrosselspole (maa specielt ikke koble
over i Afstemningsspolen).
8) Detektorrøret.
For en almindelig selvsvingende Sender kan følgende an
føres:
1)

Princippet saa i Virkeligheden meget besnærende ud, da
man efterhaanden havde fundet ud af, at lange Ledninger
kunde virke skadeligt, men man gik i Begyndelsen for kri
tikløst til Værks og mødte derfor forskellige uforudsete
Vanskeligheder.
Disse stammede fra, at de magnetiske og elektriske Felter,
der omgiver hver enkelt Komponent og Ledning, kom til
at gribe ind i hverandre og forstyrre Apparatets Virkemaade, naar Delene anbragtes klods op ad hinanden. Hvis
f. Eks. Detektorrøret anbragtes umiddelbart ved Siden af
Detektorspolen, kunde man faa uønsket Tilbagekobling paa
Grund af Kapaciteten mellem selve Rorets Anode og Spolen.
Eller hvis Spolens ene Ende var ganske nær ved en Metal
skærm, der var i Forbindelse med Forpladen, kunde man
faa Haandkapacitet paa denne, selv om den var jordfor
bundet.
Der er nutildags Enighed om, at man bør søge at gøre
alle Ledninger, der fører Højfrekvensstrøm, saa korte som
muligt uden at Delene derfor kommer til at indvirke di
rekte paa hverandre. Kan det ikke undgaas, at en saadan
Ledning bliver lang, bør den ikke komme i Nærheden af
andre Ledninger eller Dele. I Nødsfald kan man gribe til
at skærme vedkommende Ledning ved at lægge den i et
jordforbundet Kobberrør (se Fig. 1 a).
At denne Metode ingenlunde er helt at foragte, fremgaar
af, at en Antennefeeder for en af de engelske »Beam«-Sen
dere paa 20 KW er fort flere Hundrede Meter under Jor
den i et Rør som ovennævnte.
Naturligvis kan man ikke Sige noget almindeligt om,
hvor mange Centimeter der skal være imellem de og de
Dele, da Delenes Størrelse og Konstruktion jo varierer saa
uhyre meget; men man kan derimod fastslaa, hvilke Dele
og Ledninger, der skal anbringes med særlig Omhu.

2)
3)
4)
5)
6)

Alle Ledninger, der udgaar direkte fra Senderrørets
Anode eller Gitter.
Eventuel Anodekondensator og -drosselspole.
Afstemningsspole(r).
Senderrør.
Eventuel Gitterkondensator og dens Tilledninger.
Under visse Omstændigheder Afstemningskondensatoren (nemlig naar begge Pladesæt staar under HF-Po
tential: se f. Eks. Fig. 1b ) .
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Jeg skal forsøge at vise disse Retningsliniers Overførelse
i Praksis igennem et Par Eksempler (Fig. 3 og 4). Figu
rerne taler for sig selv; iøvrigt skal jeg nedenstaaende give
en lille Række Tips i Tilknytning til dem.

Det er i Reglen muligt at faa Tilslutning til Stator i en
Drejekondensator mindst to Steder, og man vælger da det,
der giver de korteste Ledninger.
Alle Svingning skredse lukkes med saa korte Ledninger
som muligt. I nogle Tilfælde kan der være en by-pass
Blokkondensator indskudt i en Svingningskreds; dens Til
ledninger indgaar da i Svingningskredsen.
Man bør undgaa at føre Glødestrømme igennem Konden
satorstel, Skærme eller lignende.
Man skal ikke være bange for at lave Modtageren stor!
Vinkelmontering bør helst undgaas og i hvert Fald aldrig
gennemføres som ufravigeligt Princip!

Med Hensyn til Lampesokkelspolerne (Fig. 2), saa er
Soklens Anodeben benyttet til Gitterenden af Gitterspolen i
Overensstemmelse med Punkt 4) for Modtageren.
Med et Detektorrør af Philips A144 behøver Tilbagekob
lingsspolen allerhøjst være halvt saa stor som Gitterspolen;
gør den altid saa lille som muligt.
Brug aldrig viklede Papirkondensatorer til HF by-pass i
Kortbølgeapparater; de har ofte saa stor Selvinduktion, at
Kondensatorens Egensvingning kan komme til at ligge i
et Amatørbaand, og Kondensatoren er da aldeles værdi
los. Drejer det sig om en Sender, kan det godt hænde, at
en by-pass Kondensator over f. Eks. Glødetraaden kan
brænde op (var det ikke noget, OZ7BO?).

De ovenstaaende Bemærkninger er desværre blevet noget
usammenhængende, da Stoffet egner sig meget bedre til et
Foredrag end til en Artikel; Redaktøren vilde imidlertid,
trods Advarsler, have Artiklen alligevel!

Nordisk Test.

Noter om Ham-Væsenet i Frankrig.
Fonie-Konkurrencen
blev afholdt i December. Der blev uddelt 15 Præmier for
de 15 bedste Telefonisignaler bedømt af 3 Amatører og
REF’s Bestyrelse. Dette er en god Maade at fremme Inter
essen for at sende god Telefoni. I Frankrig udsatte Fir
maerne Philips, Brunet og Fotos m. fl. Præmierne.
Kalibreringsbølger.
R.E.F. foranstalter Udsendelser af Kalibreringsbølger hver
Søndag paa følgende Tider GMT.
Begrænsningen af 40 Meter Omraadet:
Kl. 10.30—10.40 — 7 MC
Kl. 10.45—10.55 — 7,3 MC.
Begrænsningen af 20 Meter Omraadet:
Kl. 11.30—11.40 — 14 MC
Kl. 11.45—11.55 — 14,4 MC.
Senderen er krystalstyret, og der anvendes meget nøjagtige
Krystaller stillet til Disposition for R. E. F. af et fransk
Firma.
Disse nyttige Signaler vil sikkert kunne høres fint i Dan
mark, da der sendes med 180 Watts.
M. Lory (8DS) beder mig opfordre OZ-hams til at sende
Rapporter via E.D.R.
OZ1D.

Endelig er vi kommet et stort Skridt videre frem til den
endelige Afgørelse- af Nordisk Test, idet Opgørelsen af dan
ske Forbindelser med Finland nu endelig foreligger. For
Danmark er Pointsfordelingen saaledes:
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Modtager OZ7GL.
Jeg tor roligt sige, at Hjertet i en Kortbølgestation er
Modtageren, derfor bør denne ogsaa være godt bygget, med
gode holdbare Dele, fornuftig Ledningsføring og frem for
alt gode Spoler. Gitterledninger og andre Ledninger, der
fører højfrekvente Strømme, bør altid gøres saa korte som
muligt, og de maa endelig ikke løbe parallelt med andre
Ledninger. Ligeledes kan det være skadeligt, naar Høj
frekvens og Lavfrekvenskredse kommer til at ligge for nær
hinanden. Afstemningsspolerne skal man tage meget Hen
syn til, og Lampesokkelspoler vil jeg absolut ikke anbefale.
Jeg har mange Gange haft Lejlighed til at prøve Forskel
len paa Lampesokkelspoler og andre Spoler, og jeg maa
sige, at den er forbavsende. Jeg har før i Tiden været me
get stor Tilhænger af Lampesokkelspoler, men er nu gaaet
over til kun at bruge disse i Bølgemaalere. Mine Spoler er
viklede over en Diameter paa 5 cm af 1,5 mm Kobber
traad. En let Maade at lave disse Spoler paa er, at man
over en Dorn paa 4,5 cm vikler 65 Vind. haardtrukket
Kobbertraad. Naar disse 65 Vind. bliver taget af Dornen,
svinder de ind til ca. 58—60 Vind., idet Kobbertraaden
strækker sig ud saaledes, at Kobberspiralen faar en Diam.
paa 5 cm. Spiralen klippes saa i 5 Dele, saaledes at een
Spole faar 20 Vind. een 12 Vind., 7 Vind. og 4 Vind. Men
da der gaar et lille Stykke paa hver Ende af Spolerne til
Montering af disse paa Fodstykket, maa man tage en Vin
ding mere af til hver Side. Derefter klipper man nogle
3 mm Strimler Celluloid Plade, hvori man borer nogle
1,5 Huller med en Afstand paa 3,5 mm fra Centrum til
Centrum. Disse Strimler, klippet i Længder, der passer til
de respektive Spoler, benyttes saaledes, at Spolen »sys« ind
i Hullerne; til hver Spole benyttes 4 Strimler. Naar Spo
lerne saaledes er »syet« ind i Strimlerne, vil de have en
meget stor Stivhed. Til Fodstykke paa Spolen benyttes en
Ebonitstrimmel med to Bøsninger.
Naar man skal vælge et Modtager-Diagram, er der jo
nok at vælge imellem. For at faa en Tip-Top Modtager har
jeg, som alle eksperimenterende Amatører prøvet alle Dia
grammer igennem; og hver Gang der er kommet noget
Nyt, har jeg prøvet det. I de første Aar som Modtager
amatør korte jeg med almindelige Detektor-Opstillinger med
1 el. 2 Trins LF. paa, men saa blev det moderne med Høj
frekvens-Opstillinger og jeg prøvede det. For halvandet
Aar siden byggede jeg Modtageren med 1 Trins uafstemt
HF-SG Det, hvori jeg varierede Tilbagekoblingen ved at
variere Modstanden i en Lampe, der sad mellem SG-Detektoren og Jord. Denne Modtager gav ualmindelig gode Re
sultater paa alle Amatørbaandene. Jeg havde ogsaa paa
denne Modtager 2 Trins LF-Forstærkning.
Men saa kom vi til Oktober 1931; jeg fik »OZ«, og i Bladet
saa jeg et Diagram af OZ7Z, der gik ud paa at faa den
rette Nyttevirkning ud af en SG-Lampe, naar den blev be
nyttet som det. Jeg byggede min Modtager om med det
samme, saaledes at jeg kastede den afstemte HF bort og
nøjedes med Detektoren, Skærmgitterlampen blev saa for
søgt. Fordelene ved denne dobbelt arbejdende Detektor
stilling kan læses i OZ7Z Artikel i nævnte Nr.
Da jeg havde faaet Modtageren i Orden i Løbet af et
Par Timer, prøvede jeg den, og jeg maa sige, det var en
forbavsende Forbedring. Skønt jeg ikke benyttede HFTrin, var Signalstyrken omtrent dobbelt saa kraftig.

Diagrammet for Modtageren ses paa Fig. 1. Man ser tyde
ligt, hvorledes den er afskærmet; Det, LF. Trin og Elim.
for sig. Der er to Antennekoblingskondensatorer, een paa
50 og een paa 100 cm. Paa 10, 20, 40 m bliver 50 cm be
nyttet; paa alle andre Bølger benyttes 100 cm. Over Afstemningskondensatoren sidder en Kondensator paa 250 cm,
som benyttes, naar jeg en enkelt Gang kigger lidt udover
Amatørbaandene. Paa 1. LF. Transformators Sekundærside

sidder til Lydstyrkeregulering et Potentiometer paa 200,000
Ohm. Paa 2. LF. Transf. Prim. sidder et variabelt Tone
filter, som tit er mig til stor Nytte, naar to CW-Stationer
med forskellig Tonehøjde ligger paa samme Bølge. Tone
filteret bestaar af en Blokkondensator paa 0,02 Mf. og en
B-0 Højohmsmodstand. Til Anodespændingerne samt Git
terspændinger benytter jeg Lysnettet 220 V. DC godt fil
treret. Da jeg tit nojes med at høre paa 1 LF, saaledes at
2 Trin ikke benyttes, bruger jeg ikke Glødestrøm fra Lys
nettet, men fra en Akm. Jeg benytter Telefonjack, som
tænder Glødestrømmen og slutter Strømmen til Elim. Da
dette er af underordnet Betydning, undlader jeg at tegne
dette paa Diagrammet.
Da jeg i de sidste Maaneder har eksperimenteret meget
med Kortbølgesuperforsatser saavel for Jævn- som for
Vekselstrøm, er jeg nu kommet til et pænt Resultat for
begge Strømarters Vedkommende. Begge Diagrammer vil
antagelig fremkomme i næste Nr. af »OZ«.
Poul J. Jensen.

Spærrespoletips.
For Drosselspoler angiver F. W. Bahn DE0240:
Spærrespolen vikles paa et Rør med en Diameter paa
1,5—2,5 cm. En Spole til en bestemt Bølgelængde laves ved
at vikle en silkeomspunden Traad med en Diameter paa
0,1—0,3 mm op paa et Ror med den ovenfor angivne Dia
meter.
Traadens Længde bestemmes af 1 = Bølgelængde/4.
Til 41 Meter svarer altsaa en Traadlængde paa 10,25
Meter.
Denne empiriske Formel for 1 skal være eksperimentelt
bevist og gyldig helt ned til 2 Meters Bølgelængde.
Ved Monteringen maa der drages Omsorg for, at Spolen
ikke har Metaldele i sin umiddelbare Nærhed. F. Eks. skal
der være rigelig Afstand til en eventuel Metalskærm, lige
som Ledninger ikke maa trækkes parallelt med Spolens
Akse med mindre Afstanden fra Ledning til Akse er stor.
l’Etincelle.
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Stationsbeskrivelse OZ7HL
København.
OZ7HL København. Jeg kan i denne Maaned fejre et
Aars Jubilæum som Sendeamatør. Min første Sender var
en Hartley inpt ca. 4 Watt fra en LK. Eliminator og et
Anodebatteri. Saa forhøjede jeg inpt til 15 Watt RAC., og
med den Sender havde jeg mange gode QSO, bedste QSO
SU1CH r8. Til Fone brugte jeg den Gang Absorbtions Mo
dulation, som senere forandredes til Schæfer, og det gav
V

Udskiftelige Drosselspoler.
I Stedet for at have forskellige Sendere til hvert sit
Bølgeomraade kan man lige saa godt indrette een Sender
til at arbejde effektivt paa alle de Bands, der bliver Tale
om at anvende. Foruden den sædvanlige Spoleskiftning vil
det ogsaa være nødvendigt at kunne udskifte HF Drossel
spolerne, og nedenstaaende Tegning viser en Metode, der
vil gøre det nemt og hurtigt. Traaden vikles paa Rør af
isolerende Materiale, og Stikbenene bestaar af Bananstik
med paaloddet 6 cm2 Kabelsko. Iøvrigt fremgaar Konstruk
tionen sikkert tilstrækkelig tydeligt af Tegningen.
I Odense har vi snart alle Drosler fremstillet efter »Phi
lips tekniske Meddelelser«, hvis Data ikke ganske stemmer

mange gode Resultater. Stationen bestaar i Øjeblikket af
2 Sendere, en Hartley og en Co-Pa til 40 og 80 Meter. Hart
leyen bruges nærmest til at eksperimentere med og prøve
Drosselspoler paa. I den krystalstyrede Sender bruges et
T 104 i Co, og et Metal 1257 i Pa, det er jo ingen Skade
til at have store Rør i Senderen, da jeg bruger AC paa
Glødetraadene. Anodespændingen til Senderen tages fra
en Eliminator paa 600 Volt og Gitterspændingen fra en

med de i Bladene opgivne. De har imidlertid vist sig at
være fortrinlige.
Følgende Data har ved Forsog vist sig at være udmærket
til HF-Drosler:
20 Meter
Spolediameter 40 mm
0,2—0,5 DSC
60 Vindinger.

40' Meter
Spolediameter 40 mm
0,2—0,5 DSC
90 Vindinger.

80 Meter
Spolediameter 40 mm
0,2—0,5 DSC
160 Vindinger.

Akumulator paa 70 Volt. Modulationssystemet er Schæfer
med 2 Trins 1LF. Modtageren er et almindeligt 0V1 Schnell
Diagram. Paa Fotografiet af Stationen ses til venstre Sen
deren og til højre Modtageren, Mikrofonen er en alminde
lig Kulkorn. Der er ikke opnaaet nogen særlig DX, men
jeg haaber, at det kommer. Jeg har en Hilsen til alle OZ
hams fra SM7O, som jeg var ovre hos i Paasken.
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Jeg var ude for en ret ejendommelig Fejl, da jeg for
søgte med disse Drosler paa 20 Meter. Jeg lavede en enkelt
Drossel først, som jeg prøvede i Oscillatoren for at finde
den rette Værdi. Det viste sig, at Oscillatoren svingede fint
uden nogen Drosselspole. Efter at have rodet »Fuglereden«
igennem, opdagede jeg, at den Porcellænsmodstand, der sad
i Pladekredsen for at nedsætte Spændingen, havde en Selv
induktion, som netop passede til* 20 Meter Droslen.
OZ2P.

Generalforsamlingen.
Ved Generalforsamlingen, der finder Sted Søndag den
25. September vil der blive Lejlighed til for de Medlem
mer, der ikke. ser sig i Stand til at komme, at overdrage
deres Stemmeret til et andet Medlem, der giver Møde. En
Fuldmagt maa bilægges Kvitteringen for betalt Medlems
kontingent i Juli Kvartal. Opbevar derfor omhyggeligt
Kvitteringen, naar De har betalt Kontingentet.
Fremtidig vil Opkrævninger udgaa i Løbet af Maaneden
før Kvartalets Begyndelse, altsaa denne Gang i Juni Maaned, af Hensyn til Tilmeldelsen til Postvæsenet for det nye
Kvartal.

BETTELSE
I Diagrammet for min transportable Sender-Modtager i
sidste »OZ« har jeg ved en Fejltagelse glemt Drosselspolen
i Senderens Pladekreds.
OZ7GL.

MEDLEMMERNE HAR ORDET

OZ2Q, København, har den 15. April haft Telefoni-QSO
med G5CV over Telefonkablet København—London (nær
mere Detailler vilde vist fylde mere, end Red tillader!).
Iøvrigt er der en CC-Serider under Bygning; den kommer
forhaabentlig snart i Gang.

SIDEN SIDST!
I
Maj Maaned har alle aktive Amatører været Vidne til
en forbavsende Genoplivning af 14 MC. Dette Bølgebaand
har — hvad Antallet af Stationer og Signalstyrken angaar
— faaet os til at mindes »de gode gamle Dage« — d.v.s. i
de Aar, da vi sidst havde et Solpletmaksimum. Men man
opdager hurtigt Sandheden i Ordene: »Ikke alt, hvad der
glimrer, er Guld.« De mange Stationer med den gode QRK
er nemlig hovedsagelig Europæere. Ja — endog saa nær
liggende Lande som PA og D er hørt paa 14 MC. Det maa
vel nok kaldes unormalt! Men DX har der ogsaa været.
Ihærdige Amatører som f. Eks. OZ5X har opnaaet fæno
menale Resultater.
7 MC er stadig overfyldt og vel det Bølgebaand, der by
der paa de færreste Overraskelser, hvad Ændringer i For
holdene angaar. Der har været en Del DX, som ogsaa OZHams (f. Eks. OZ5H) har nydt godt af. Fra flere Sider
meddeles, at OZ-Signaler har været hørt fortrinligt inden
for Landets Grænser, og »Forsøgskreds 1« er taknemmelig
for disse Oplysninger. I Betragtning af den døde Zones
unormalt korte Udstrækning paa 14 MC var der ogsaa
Grund til at vente, at det atter er muligt at gennemføre

indenlandsk QSO paa 7 MC. Disse Forhold maa dog kun
blive af kortere Varighed, saafremt den »berygtede« Sol
pletteori skal undgaa Dødsstødet.
Paa 3,5 MC har det i nogen Tid været temmelig daarligt
om Dagen — ogsaa indenfor Landets Grænser, men Erfa
ringerne viser, at det meget hurtigt kan skifte. Om Natten
er QRK som Regel saa stor, at vi kun har Brug for de
tre største Værdier i B-Skalaen. Ogsaa paa dette Baand
høres stadig DX.. F. Eks. har OZ7GL haft en W’er fra 1.
Distrikt. Det maa vel nok kaldes fb!
Da Bladspørgsmaalet blev drøftet paa Landsstævnet i
Fredericia, fremkom der enkelte Udtalelser, som kunde
tyde paa, at en vis Del af Aaret ikke er »Sæson« for Kort
bølgeamatøren. Men for Fuldblodsamatøren er det dog
vist Sæson hele Aaret rundt. Det eneste, der med Rette
kan gøre Aktiviteten mindre om Sommeren, er QRN, som
nu forlængst har vist sig i sin 1932-Skikkelse. Sandheden
byder dog at sige, at denne Sommerplage ligner sig selv
altfor godt fra tidligere Aar. Naturen har altid været flot
med sine Gaver — selv i Kriseaar. Hi! Om QRN kunde der
skrives et helt Kapitel for sig selv. Her skal kun nævnes,
at det har vist sig, at atmosfæriske Forstyrrelser kan op
træde meget kraftigt paa 7 MC, mens der har været prak
tisk talt roligt paa 3,5 og 14 MC. Det er ogsaa ejendom
meligt at bemærke, at QRN som Regel er meget generende
paa kølige og regnfulde Dage (ustadigt Vejr) i Sommer
tiden, mens det ofte er næsten borte paa varme og selv
lumre Aftener (bortset fra lokale Tordenvejr).
Naar dette læses, har E.D.R.s fynske Afdeling haft et Fri
lutfsstævne paa Nybølle Galgebakke ved Espe (den 12. ds.),
hvor der ogsaa har været en transportabel Sender i Gang.
Referat følger i næste »OZ«. Hvis der findes Medlemmer
af E.D.R. i Fyns Stift, som ikke har modtaget Indbydelses
kort til nævnte Stævne, vil Klager være velkomne, saa
Adresserne kan blive ført å jour.
Den fynske Afdeling deltager i Udflugten til Skamlebæk
Radio den 26. ds., hvis der bliver tilstrækkelig Tilslutning.
Indtegning sker hos undertegnede senest i Løbet af den 21.
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OZ3W har faaet Hyre og er taget paa Langfart med et af
Dampskibsselskabet »Vendila«s Skibe. Han har selvfølge
lig sin Sender med og vil være glad for QSO med OZ
Hams. Lad os lure efter ham paa 7 og 14 MC.
OZ4C (old OZ1US) opholder sig mest paa 7 MC, hvor han
benytter en CO-FD-PA med henholdsvis RE134, T34 og
T34. Input er ca. 15 Watts, som har givet gode Resultater
i Europa, f. Eks. R7 fra EAR og R8 fra EU. Paa 3,5 MC
sendes ikke saa meget. Her benyttes CO-PA. 4C har mod
taget 73 til OZ5A fra OH3OB og G6GV og til OZ2K fra
G6GV.
OZ5G har sendt paa de tre mest benyttede Bølgebaand.
Som et Eksempel paa de tidligere omtalte mærkelige For
hold paa 14 MC kan nævnes, at 5G paa dette Bølgebaand
har haft en vellykket Fone-QSO med OK2VA.
OZ5YL har nu helt opgivet sin Amatørtilværelse og har
derfor udmeldt sig af E.D.R. — Et Haab, der brast! Vi ven
ter nu paa hendes Afløser.
Husk Traffic Notes til næste »OZ« inden den 5. Juli.
OZ7F.

UDFLUGT TIL

SKAMLEBÆK RADIO
Efter velvillig Tilladelse fra Generaldirektoratet
for Post- og Telegrafvæsenet glæder det os at
kunne indbyde vore Medlemmer til en Udflugt til
Skamlebæk Radio Søndag den 26'. Juni.
Deltagere fra København afrejser med Billigtog
fra Hovedbanegaarden Kl. 6.38 (i Hørve 9.34, even
tuelt skifte i Holbæk). Billetprisen er Kr. 4,60' Tur
og Retur (forlang Billigbillet til Hørve), og hver
Mand køber sin Billet. Man møder paa Perronen
Kl. 6.25.
Nogle Togtider:

An.

OZ5R (Rasmus) (old 2RD) har nu bygget MOPA, og er
ualmindelig godt tilfreds med Resultatet. Senderen virker
upaaklageligt, hvilket mange OZ-Hams sikkert ogsaa har
erfaret (at BCL ogsaa aner Stationens Eksistens, er des
værre en Kendsgerning, og i den Anledning arbejdes der
ihærdigt med et Filter anlæg). I det væsentlige er kun wkd
paa 80 m i den forløbne Maaned.
OZ3J, der nu er færdig med Europa, er ivrig DX Jæger
og venter sig en god Jagt i Sæsonen; alt kunde tyde paa,
at Resultat opnaas. 3J wkd med MOPA, men er desuden i
Gang med at bygge en lille Hartley, der skal bruges til DXArbejdet.
OZ3NN har ikke i den forløbne Maaned været aktiv,
grundet paa Ombygning; denne er nu forsaavidt tilende
bragt, og Eksperimentet med Senderens Indstilling er lige
paabegyndt; forhaabentlig svarer Resultaterne til Anstren
gelserne.

OZ7PG

AUGUSTENBORG

har kun været aktiv paa 80 m med QRP. Med 0,8 Watt
er F8JLA wkd, og med 0,2 Watt (28 Volt paa RE134) er
OZ7F wkd. QRK begge Gange R 5, dette tyder paa en god
»Portable« Sæson. Jeg kommer i Gang hver Søndag med
Portable 5 Watts.
Paa 3,5 MC er hørt W3LL, R7! Ellers er jeg ved at lave
et haardt tiltrængt Filter til min RAC-Sender. OZ7PG.
OZ7AC har nu faaet en lille 6 Watts Hartley i Sving, og
haaber paa snarlig QSO med alle OZ-Hams.
QSL-Kort til D4NDX og D4AUF bedes sendt via OZ7PG
Kastanieallé, Augusteenborg.
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Af.

An.

Kbhvn....................................... — 6.38
Hørve ...................................... » 9.34 —
Gennemgaaende Vogn til Nykøbing S.;
ikke Plads, skiftes i Holbæk 8.39—8.55.
Frederisia ........................ .
Strib ....................................
.. 2.45
Nyborg Færgehavn_______
.. 4.24
Korsør .................................. .. 6.00
Slagelse .............................
.. 6.28
Værslev ...............................
.. 8.07
Horve .................................
.. 9.00

er

der

Af.

2.30
3.02
4.35
6.05
6.47
8.20
—

—
Nykøbing F..........................
2.41
Orehoved Færgehavn .
.. 3.17
3.25
•Masnedø .............................. .. 3.43
4.09
Masnedsund ....................... .. 4.16
5.30
Næstved ............................... . . 6.12
6.48
Ringsted ..............................
.. 7.33
7.35
Roskilde ............................... . .
8.27
Holbæk ...............................
.. 9.20
9.37
—
.. 10.19
NB. Der skal skiftes paa alle de angivne Mel
lemstationer.

8.22

Fra Hørve befordres man pr. Bil til Skamlebæk
(Pris ca. Kr. 1.50 Tur-Retur). Saafremt Vejret til
lader det, bliver der Lejlighed til Vandgang (Bade
tøj med) og Spadsereture i den smukke Omegn
foruden selvfølgelig Besøget paa Stationen. Mad
medbringes saavidt muligt til hele Dagen, da
Skamlebæk er et meget øde Sted, hvor der ikke
er Overflod af Luksus-Restauranter.
Københavnerne indtager Frokosten paa Hørve
Hotel straks efter Ankomsten til Hørve 9.34 (Halv
delen af Madpakken!).
Deltagere, der ankommer til Hørve senere end
efter Planen, henvender sig i Horve til Hr. Stald
forpagter Anton Christensen, Hørve Hotel, for
nærmere Oplysning.
Hjemrejsen tiltrædes sent om Eftermiddagen,
men Tidspunktet vil i nogen Grad afhænge af,
hvor meget Vand der finder Vej fra Himlen til
Jorden i Dagens Løb.
Mød talrigt op! Besøget paa Skamlebæk med
dens mange Sendere bliver en Oplevelse.

KROHNS bogtrykkeri
HARALD JENSENS BOGTRYKKER1
KØBENHAVN

