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Kortbølgestation OZ7DV, Odense.

Efter i adskillige Aar at have eksperimenteret med 

Langbølge, fik jeg i Efteraaret 1927 fat paa nogle Radio- 

tidsskrifter, som af og til skrev lidt om „Kortbølge-Hams“. 

Det var noget nyt for mig, og da jeg fandt en Beskrivelse 

af en Reinartz Modtager, resulterede det i, at jeg byggede den.

Min første Receiver havde kun een Spole og var i høj 

Grad generet af Haandkapacitet. Det lykkedes mig med 

1 Lampe at faa noget Telegrafi ind, men mine Kundskaber 

til Prikker og Streger var 

dengang lig Nul. Et Par 

Trin Lavfrekvens blev føjet 

til, og en Søndag Efter

middag hørte jeg den første 

OZ-Ham. Det var paa det 

gode, gamle 40 m Baand, 

og OZ1D — for ham var 

det — gjorde vældigt Ind

tryk paa mig med sin fb.

Fone. Det var da noget, 

man kunde forstaa, noget 

almindelig godt Dansk. Da 

OZ1D sluttede, hørte jeg 

andre Danskere: OZ7PL,

7LK. 7T, 7F og hvad de 

nu alle hed. Snart opdagede

jeg, at det var paa 40 m, at det hele foregik, og siden 

da, har jeg vidst, hvor 40 m ligger.

Modtageren blev lavet om til Schnell, og det har den 

været siden.

I næsen et Aar lyttede jeg til OZ Stationers Fone 

QSO paa 40 m., indtil jeg en Dag tilfældigt fik at vide, 

at der i en Naboby fandtes en Mand, som havde en

*) Citat af OZ2C’s Artikel: Foneamatørernes Begravelse („OZ“, 4. Aarg.

OZ7DVYL

„ Operator11.

Kortbølgemodtager. Vi talte om Sagerne, og Enden blev, 
at vi lavede hver sin Sender, han under Call OZ5DM, jeg 
som OZ7DV, hvilket jeg som licenseret har beholdt. 
Omtrent samtidig kom jeg, ved i en Avis at læse om 
OZ2C’s fortvivlede Kamp med BCL paa „den aandsforladte 
Sydhavsø“,*) i Korrespondance med ham, og blev snart, 
gennem 7F indmeldt i EDR.

Min første Sender var en 15 Watts Hartley parallel feed
med Anodespændingsmodu- 
lation. Som Rør brugtes 
RE504, Anodespændingen 
var 350 Volt RAC, og An
tennen 21,5 m. Hertz. Den 
21. Jan. havde jeg min første 
QSO, og siden da er utal
lige fulgt efter.

Min QRA var dengang: 
Rise ved Røde Kro; og der 
ude paa Landet, fjernt fra 
BCL, arbejde jeg uafhængig 
af Radiofonitid. I August 
samme Aar flyttede jeg til 
Odense og fik snart samme 
Sender i Gang, men med 
220 Volts DC. Antennen 

blev samtidig ændret til 42,5 m. Hertz, og Resultaterne 
var vy fb, saa gode, at jeg efter 2 Maaneders Work, 
maatte close down, og vedtage en Bøde paa 20 Kr. til 
velgørende Formaal (forhaabentlig til Udryddelse af 1924- 
Modtagere). Jeg var dengang ikke fuld Specialist i Morse, 
men heldigvis fik 7K snart Hovedet proppet fuldt med 
Prikker og Streger, fb OB!, og efter endt „Kursus“ fik
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jeg Licens. BCL maatte nu finde sig i, at jeg fortsatte 
som Senderamatør, men at det ikke skete godvilligt skal 
indrømmes. Mere end een Gang er det sket, at en for
arget BCL har sendt sine Børn hen og bombarderet mine 
Vinduer med Sand og Grus — en smart Maade at faa 
rapporteret sin Fone paa.

Jeg prøvede forskellige Sendere, og arbejdede en Tid 
med en 20 Watts Hartley med 440 Volt og en TC 04/10. 
Resultaterne var ikke straalende. Bedre Held havde jeg 
med en 10 Watts TPTG, som var meget nemmere at 
gennemmodulere end Hartley’en. Min Erfaring med TPTG 
har været, at det er et af de Systemer, som er nemmest 
at arbejde med, naar man vil anvende Telefoni.

1 Foraaret 1932 flyttede jeg til min nuværende QRA 
og omstaaende Billede viser Stationen, YL Operator og 
3,5 MC Styresenderen.

For bedre at faa en stabil Bølge, anskaffedes en Styre
sender, og det er den, der oftest anvendes nu.

Som Diagrammet viser, er selve Styresenderen opbygget 
som TPTG. Oscil:ator-Røret ér RE134, som gennem en 
Modstand faar en 150 Volts Pladespænding. Hovedsenderen 
er et normalt PATrin, som faar 220 Volt HT. Senderen, 
der efter Behag kan arbejde med Input fra 8 - 30 Watts, 
moduleres i Gitteret paa PA Trinet uden Mikrofonfor
stærkning. Transformatoren er en Ringetransformator til 
Vekselstrøm, med et Omsætningsforhold paa 1 : 35. Af 
stor Betydning for en god Modulation er det. at Primæren 
har saa ringe Modstand som muligt, og Sekundæren en 
saa stor Modstand, at der ingen yderligere Modstand skal 
anbringes i Gitterledningen. Røret i PA Trinet er Radio 
Record Type T 34, som ta’r 30 Watts uden at blinke. 
Kun en svag Rødme skimtes. Antennen er en 42,5 m. 
Hertz, og Senderen nøgles i + Anode.

Den her omtalte Sender har i det sidste halve Aar 
været fast opstillet og har mest arbejdet paa 80 m.

Resultaterne har været 16 Lande med Telegrafi og 5 
Lande med Telefoni paa 3,5 MC. Tonen er afvekslende 
T8—T9 fb CC. I Betragtning af, at jeg aldrig har ejet 
et Krystal, er det vist godt.

Ved Eksperimenter har jeg fundet ud af, at Tonen er 
bedst, naar Styrekredsen faar ca. 4 Watts, og Hoved

senderen 15 —18 Watts. Med dette Forhold er det næsten 
sikkert at faa CC Rapport.

Til Telefoni er jeg nødsaget til at bruge ca. 25 Watts 
paa PA Trinet, da Mikrofontransformatorens Modstand i 
Gitterkredsen automatisk regulerer Input saa højt cp. Der
som der sættes en Modstand i Serie med Transformatorens 
Sekundær, forringes Modulationens Kvalitet betydelig.

Schäfers Modulationssystem har været prøvet, men da 
hverken Kvalitet eller Udstyring har været væsentlig bedre 
erid ved Gitterspændingsmodulation, er jeg gaaet tilbage 
til det System igen, og sparer derved Schäferlampe og særlig 
Akkumulator, hvilket jo har sin Betydning i Krisetider (hi).

Ved Siden af denne Sender eksperimenteres der ogsaa 
med ander Systemer — Hartley — Tuned Plate osv., disse er 
dog kun Forsøgssendere og har sjældent lang Levetid.

Senderen faar Glødespænding fra en Westinghouse 4 
Volts Akkumulator paa 65 Amperetimer, ogMikrofonspænding 
paa 8 Volt faas ved at forbinde denne i Serie med en 
Modtagerakkumulator. Mikrofonen er en fhv. F. K. T., 
og er af akustiske Hensyn indbygget i et gammelt Højttaler- 
kabinet. Som nævnt anvendes ingen Forstærkning, men den 
temmelig høje Mikrofonspænding gør sit til en passende Ud
styring. Mikrofontransformatoren er anbragt paa Instrument
tavlen bag Modtageren og forbindes med et svært gummi- 
isoleret Kabel til den Sender, som i Øjeblikket anvendes.

Nøglerne (3 Stk. til forskellige Hastigheder) er anbragt
1 Parallel og kan ligeledes gennem et Kabel forbindes med 
den Sender, der skal „køre“.

Parallelt over Nøglerne er sat en 2 Mfd. Blok. Watt
forbruget beregnes ved et Drejespoleinstrument, som ved 
Omskifter kan maale henholdsvis 3 — 12—30—60—120— 
300—3000 MA ved fuldt Udslag. Det er ret behageligt med 
mange Maaleomraader. Saaledes anvendes enten 12 eller 
30 Omraadet til at indstille Styresenderen og 120 eller 
300 til Hovedsenderen. Desuden maaler Instrumentet 
Glødespænding paa Senderrørene.

Pladespændingen sluttes med en Knivafbryder (tilvenstre 
paa Tavlen) og samtidig tændes en Glimlampe, saa man 
er klar til at holde Fingrene fra de „varme“ Steder. Under 
Knivafbryderen er Sender- og Modtagerakkumulatorer ført 
op til 4 Antenneomskiftere, som i nederste Stilling leder 
Strømmen til Apparaterne og i øverste Stilling sætter 1 
Amp. Ladestrøm paa. Med Omskifteren til højre foretages 
Antennetilslutning til Sender eller Modtager.

Paa „Operationsbordet“ fra venstre er henholdsvis 
Langbølge- og Kortbølgemodtager. Førstnævnte er en af 
de foragtede Detektormodtagere, men afbenyttes nærmest 
kun til Aflytning af „Der er et yndigt Land“ (hi).

Kortbølgemodtageren er 0-V-1 med Penthode-Udgang. 
Særlig bemærkelsesværdigt er kun Spolesystemet, som er 
en af de nye „Lissen“, som dækker fra 10—90 m uden 
Udskiftning. Den reguleres til forskellige Omraader med
2 Trykknapper. Spolen er meget tiltalende og solidt op
bygget, og dens ringe Størrelse og Pris gør den særdeles 
anbefalelsesværdig, ogsaa for Begyndere. Paa Fotografier 
af Amatørstationer plejer der altid at være en Overdaadighed 
af QSL. De ses ikke her,’ men Grunden er, at jeg er 
begyndt foroven paa Skraavæggen over Stationen, og da 
Væggen er 3 m lang og 1 m høj, er den „knap“ helt dækket.

Opr. paa Billedet er min Søster, som under Call : 
OZ7DVYL har haft mange fb CW QSO med saavel OZ 
som Udlandet. YL er ansat ved Statstelegrafen, derfor 
hendes Morsefærdighed. OZ7DV.
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Maanedens Emne.

Nytaarsbetragitninger.

Overalt taler man om Krise og daarlige Tider. Det 
er ogsaa rigtigt, at 1932 paa mangfoldige Omraader 
var et Kriseaar. Kun for Amatør-Radio gælder det ikke. 
Her vil et Vokseaar være en bedre Betegnelse. Overalt 
paa Kloden har Amatørbevægelsen vundet nye Venner, 
samtidig med at de ,gamle Veteraner stadig holder ud.

Det er netop et Særkende ved Kortbølgearbejdet, at er 
man først een Gang for Alvor blevet interesseret, saa 
løsriver man sig ikke nemt igen. Man er kronisk an
grebet af „Kortbølgebacillen“, som mange populært ud
trykker sig. Vel sker det; at ældre, ivrige Amatører for 
en Tid faar andre Interesser — navnlig YL-QRM, som 
kan have alvorlig Virkning en Tid — men som Regel 
vender de tilbage. Kortbølgeamatørens Virksomhed er 
ikke Udslag af en ensidig Interesse. Det er ikke lutter Tek
nik og Mekanik. Vi spiller paa mange Strenge. Ogsaa 
gode menneskelige Følelser er der Plads til og Brug 
for. Mange er de Venskaber — baade indenfor og ud
over Landegrænser -- som Amatør-Radio har skabt.

Helt undgaas kan det dog ikke, at ogsaa „Døgnfluer“ 
smutter ind i vore Rækker. Vi kender vist alle Typen: 
Den unge Mand, der ikke før har kendt noget til Kort
bølge-Radio. Han bliver interesseret og anskaffer sig 
straks alt det, som Fuldblods-Amatøren i sin grundigere 
Fordybning i Sagerne skal bruge Aar til. I et Par 
Maaneder stiger Interessen saa til kolossale Dimensioner. 
Men saa er Kulminationen naaet og inden længe er den 
sidste Interesse for de korte Bølger forduftet. De har 
kun været et morsomt Stykke Legetøj. Vi andre vil mene, 
at de er for værdifulde dertil. Der er flere af vore 
gode, gamle Amatører, der har lidt svære Skuffelser 
her. De havde glædet sig over at have faaet en lokal 
Amatør at arbejde sammen med. Men det var kun en 
„Døgnflue“, og et stort Arbejde var spildt.

Den stadige Vækst i Interessen for de korte Bølger 
mærkes naturligvis mest i U. S. A„ hvor de licenserede 
Amatørers Antal i Løbet af et Aar er steget fra 22.739 
til 30.374 — altsaa en Tilvækst paa 7.635. Her i vort 
lille Land har vi nu saa mange licenserede Amatører 
som aldrig før, og Aktiviteten staar i Forhold dertil. 
1932 var i den Henseende et godt Aar Jor os.

For mange Amatører er Arbejdsforholdene imidlertid 
alt andet end gode grundet paa Radiofoniens mange 
Sendetimer. Med den sidste Forøgelse er det blevet saa- 
dan, at Forholdene næppe kan blive værre. Det er en 
meget fattig Trøst. Dog — - vi har Grund til at aner
kende Myndighedernes forstaaende Stilling. De strenge 
Regler, der forbyder Sending i Radiofonitiden, bliver

ikke haandhævet uden i de Tilfælde, hvor de har prak
tisk Betydning, d. v. s., naar Lytterne klager over For
styrrelser. At disse Gnidninger som Regel skyldes for
ældet Teknik hos BCL har man desværre endnu ikke 
ment at kunne tage i Betragtning. Amatørerne er jo de 
faa. At man ikke strengt haandhæver Forbudet mod 
Sending i Radiofonitiden blot for Princippets Skyld, 
maa vi være taknemmelige for. I saa Fald vilde licen
serede Amatører nemlig ikke kunne eksistere i dette 
Land. Et passende Spørgsmaal i Anledning af Aars- 
skiftet vil være: Hvor længe vil Radiobranchen sam
vittighedsløst fortsætte med at sælge de simple Detektor
apparater til teknisk ukyndige Lyttere?

For E. D. R. har 1932 ogsaa været et godt Aar. Vi 
havde ganske vist en svag Periode, der kulminerede 
umiddelbart før Generalforsamlingen. Men derefter har 
Opgangstiderne meldt sig hos os, og alt tyder paa, at 
de vil fortsætte. Skal vi dvæle ved særlige Begivenheder 
i Aarets Løb, maa det vel blive Landsstævnet i Frede
ricia, der havde stor Sukces, og Udvidelsen af .OZ" 
til det dobbelte Sideantal. Ogsaa den Kendsgerning, at 
to af vore dygtige Kolleger, OZ7GL og OZ2Z, som 
Deltagere i videnskabelige Ekspeditioner gør praktisk 
Brug af deres Amatørfærdigheder, bør vi notere. Vi 
glæder os til at faa dem velbeholdne hjem i Løbet af 
1933.

Mange er de, der havde frygtet, at 1932 skulde blive 
et Skæbneaar for Kortbølgeamatørerne. Truende Skyer 
i Form af Madrid-Konferencen trak op i Horisonten, 
og med Washington-Bestemmelserne i Erindring kunde 
der frygtes det værste. Endnu en Indskrænkning af vure 
Bølgebaand vilde blive en frygtelig Katastrofe for os.

Nu er Madrid-Konferencen endt, og vi aander tettet 
op. Resultatet er blevet, at Amatørerne beholder deres 
Bølgebaand ubeskaare,.. 3,5 og 1,7 MC Baandene maa 
vi dog stadig dele med forskellige „transportable Tjene
ster" .

Amatørernes Eksistensberettigelse er endnu engang 
blevet anerkendt paa en international Konference. Dette 
maa dog ikke forlede os til at tro, at man overalt ser 
paa os med venlige Blikke. Navnlig fra en Del mindre 
Lande er der som sædvanlig lagt en vis Snæversynethed 
for Dagen. Imidlertid har betydelige Nationer som bl. 
a. U. S. A., Canada og Storbritanien stadig stillet sig 
forstaaende overfor Amatørbevægelsen. Dette i Forbin
delse med et utrætteligt Arbejde, udført af Mr. Warner 
og Segal fra A. R. R. L. og Mr. Watts fra R. S. G. B. 
har altsaa bevirket, at Madrid-Konferencen set fra et 
Amatørstandpunkt forløb saa godt.

Men selv om Grænserne for Amatøromraaderne saa- 
ledes er internationalt afstukket, kan man ikke gaa ud 
fra, at al Fare er drevet over. De enkelte Lande kan 
selv trække nye Grænser indenfor de internationalt til
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delte Omraader, og det vil sikkert ske for Europas Ved
kommende paa den Konference, der aabnes i Schweiz 
til Foraaret. Det er saaledes en kendt Sag, at man 
flere Steder har Kig paa vort 7,7 MC Baand. Dette er 
yderst beklageligt, eftersom de fortsatte Ændringer i 
„Solaktiviteten" sikkert endnu i en Aar række vedblivende 
vil bevirke en Tendens i Retning af de længere Bølgers 
større Anvendelighed. Allerede nu er det umuligt at 
opretholde indenlandske Forbindelser paa 3,5 MC om 
Natten i Vinterhalvaaret. For bare tre Aar siden var 
der ikke noget i Vejen. Om et Par Aar kan 3,5 MC 
maaske heller ikke bruges om Dagen, og saa har vi 
haardt Brug for vort 1,7 MC Baand. Enhver, der 
erindrer, hvor fint OZ gik igennetn paa 7 MC for 3—4 
Aar siden, maa indrømme de store Forskydninger, der 
er sket i Bølgebaandenes Egenskaber.

Som bekendt er Størrelsen af de internationalt fast
satte Amatør-Bølgebaand ikke noget korrekt Maal for 
den Tumleplads, der er tildelt danske Amatører, idet 
vore Myndigheder af en for os ukendt Grund har fore
taget betydelige Indskrænkninger i flere af vore Om
raader.

Hvad er saa Konklusionen af disse spredte Nytaars- 
betragtninger? Ja — den siger os, at Interessen for 
Kortbølge-Radio er i stadig Stigning saavel i vort eget 
lille Land som over Resten af Kloden. De Forhold, vi 
har at arbejde under, er, omend ikke gode, saa dog 
taalelige, og med den Begejstring for Kortbølgearbejdet, 
som selv Gennemsnitsamatøren er i Besiddelse af, vil 
alle Vanskeligheder sikkert blive overvundet. Lad os da 
møde det nye Aar med Optimisme og i stort Tal slutte 
op om E. D. R. og „OZ" i fortsat godt Samarbejde 
mellem alle danske Kortbølgeamatører.

H. F.

Begynderen spørger — V.

Hvordan kan man se, om Senderen 
arbejder, og Antennen udstraaler?

Det sker af og til, at en af de ældre Amatører mod
tager et Brev fra en bekymret Begynder, hvori det hedder: 
„Jeg har bygget mig en Hartley Sender og med den 
kaldt paa andre Amatører mange Gange baade med Tele
grafi og Telefoni, men ingen svarer. Hvad er der mon i 
Vejen?" Nu kan det jo ikke siges at være noget beskedent 
Spørgsmaal, eftersom der kan skrives en lang Afhandling 
derom, hvis alle eventuelle Aarsager skal tages i Betragt
ning. Imidlertid har en saadan dansk Vejledning for be
gyndende Senderamatører hidtil ikke eksisteret paa Tryk, 
og den vil derfor have Berettigelse her i vort Blad.

Vi antager, at en Hartley Sender er bygget og nu skal

prøves. En Telefunken RE134 sættes i Soklen, hvorefter 
Gløde- og Pladespændingen sluttes til. I Pladekredsen er 
indskudt et Milliamperemeter (det er uundværligt), og man 
aflæser hurtigt Pladestrømmen. Det gælder nu om at kon
statere, om Senderen svinger, og gør den ikke det, maa 
Pladespændingen hurtigt tages fra. Ellers risikerer man, at 
Rørets Emission ødelægges, idet Pladestrømmen stiger be
tydeligt, naar Senderen er ude af Sving, og der produceres 
kun Varme. Sæt en fugtig Finger paa Gitteret, mens der 
er Strøm paa Senderen. Stiger Udslaget paa Milliampere- 
meteret derved, betyder det, at Senderen har været i 
Sving. Sker der derimod intet, maa Pladestrømmen af
brydes hurtigst muligt, da Senderen ikke arbejder. Hvis 
ingen af Komponenterne er defekte, og Drosselspolerne er 
uden altfor store Mangler, skulde det være en nem Sag at 
faa Senderen i Sving. (Spolens Aftrapning anbringes ca. 
1/3 fra Gitterenden). Resonans med en Drosselspole kan 
vise sig ved, at Senderen ved indstilling til en bestemt 
Bølgelængde gaar ud af Sving.

Uden Antenne og Modvægt paa Senderen og ved en 
Pladespænding paa 220 Volt vil der med en RE134 gaa 
f. Eks. 20 MA i Pladekredsen, naar Røret svinger. Gaar 
det ud af Sving, stiger Strømmen til f. Eks. 35 MA. Det 
gælder nu om at faa Tomgangsforbruget saa lille som 
muligt, og Aftrapningen paa Spolen flyttes derfor, indtil 
Pladestrømmen naar et Minimum uden at Senderens stabile 
Funktion sættes overstyr. Nu gaar der f. Eks. 17 MA i 
Pladekredsen.

Efter at selve Senderen saaledes er i Orden, mangler 
der kun Afstemningen, inden Opkaldningen kan begynde.

Men det er ogsaa netop her, de største Vanskeligheder 
plejer at melde sig. Først maa Senderen indreguleres i et 
af Amatørbaandene, og dernæst skal vi have Antennen til 
at udstraale Energi.

Har man en justeret Bølgemaaler med en Lommelampe
pære indskudt i den afstemte Kreds, er det en nem Sag 
at faa Senderen ind paa dét rigtige Bølgebaand. Bølge- 
maaleren indstilles til en Bølge midt i Amatøromraadet og 
kobles derpaa induktivt til Senderens Svingningskreds. Der- 
paa varieres Senderens Afstemning, indtil Pæren lyser, 
hvorefter Indstillingen er i Orden. Det er dog kun de 
færreste Begyndere, der har Bølgemaaler. I de fleste Til
fælde er de henvist til at lytte sig til Senderens Bølge
længde paa Modtageren. For den øvede Amatør er det en 
nem Sag at benytte denne Fremgangsmaade, men Begyn
deren er meget udsat for at dumpe i en Faldgrube. Det 
kendes der mange Eksempler paa, og derfor vil følgende 
Forklaring sikkert have en Mission.

Naar Senderen er startet, og man lytter paa Modtage
ren, vil man meget snart finde et meget kraftig Pift, der 
lyder ligesom Bærebølgen fra en stærk Sender. Det varer 
ikke længe, inden Begynderen opdager, at Piftet hidrører 
fra hans egen Sender, og naar han har faaet det til at 
ligge indenfor Amatøromraadet, tror han, at alt er i fineste 
Orden. Her ligger Misforstaaelsen, og Aarsagen til mange 
forgæves Opkaldninger er at finde samme Sted (forudsat 
at Antennen er tilsluttet og udstraaler Energi).

Det kraftige Pift, som ved Drejning paa Modtagerens 
Skala viser sig at have en Mængde mere eller mindre 
tydeligt fremtrædende „Kolleger“, er i Virkeligheden en 
Over- eller Undersvingning. Af bitter Erfaring nødes vi til 
meget kraftigt at advare Begyndere imod at lade sig narre 
her. De kraftigste Over- og Undersvingninger optræder paa
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den dobbelte og den halve af den Bølgelængde, Senderen 
arbejder paa. Høres der et kraftigt Pift paa 80 Meter, er 
Senderens Bølge maaske 40 eller 160 Meter.

Lad os slaa fast med det samme, at Modtageren skal 
„slaas død“, naar en arbejdende Sender staar i dens Nær
hed, saafremt de er indstillet til samme Bølge. At Mod
tageren slaas død vil sige, at den holder op med at fun
gere indenfor det Bølgeomraade, hvor Paavirkningen fra 
Senderen er saa stærk, at Detektoren paralyseres. Tilbage
koblingen har ingen Virkning, og der kan kun høres noget,, 
saafremt Senderen moduleres Hvis man altsaa, inden Sen
deren kommer i Funktion, hører en Station paa Modtage
ren, saa vil den blive komplet uhørlig, naar Senderen star
tes, hvis den ligger indenfor det Bølgeomraade, hvor Mod
tageren slaas død. Det kan dreje sig om mange Grader 
paa Skalaen. Midt i „det døde Omraade“ kan man i Al
mindelighed høre en svag Summen, som stammer fra Ujævn
heder i Pladespændingen. Her er Senderens virkelige Bølge, 
og ligger den saa indenfor Amatøromraadet, er man paa 
den sikre Side.

Tilbage er kun at faa Antennen til at udstraale, men 
ogsaa det plejer at høre til Begynderens største Vanske
ligheder. Har man en korrekt konstrueret spændingsfødet 
Hertz-Antenne (Nedføring i Trediedelspunktet), drejer det 
sig blot om at iagttage det uundværlige Milliamperemeter 
i Pladekredsen, mens Senderens Afstemning langsomt vari
eres indenfor Amatøromraadet. Ved en bestemt Indstilling 
skal Instrumentet pludselig vise et stort Udslag, saaledes 
at Viseren falder, til hvad Side Afstemningskondensatoren 
end drejes. Jo større Udslag jo bedre (forudsat at Sende
ren stadig svinger). Resonanspunktet er fundet. Milliampere- 
meteret, der før viste, at Senderens Tomgangsforbrug var 
17 MA (altsaa uden Antenne paa Senderen), viser f. Eks. 
nu 30 MA. Da Pladespændingen er 27.0 Volt, maa Input 
følgelig være 6,6 Watts. Jo større Udslag Instrumentet 
giver, idet Antennen sættes paa, jo større er Udstraalingen
— stadig under Forudsætning af, at Senderen ikke gaar 
ud af Sving. Det maa man endelig holde Kontrol med 
stadigvæk.

Mange Amatører foretrækker L-Antenne og Modvægt. I 
dette Tilfælde skal der Antennespole i Senderen, og en 
Drejekondensator indsættes i Serie med Nedføringen. Her 
indskydes ogsaa en Lommelampepære eller et Varme- 
traadsamperemeter. Antennekondensatoren drejes nu, indtil 
Pæren lyser kraftigst, eller Instrumentet viser størst Ud
slag. Udstraalingen er da bedst. Ofte viser det sig, at en 
løs Antennekobling giver de bedste Resultater, selv om 
det tilsyneladende bevirker mindre Udstraaling. Modvægten 
kan bestaa af en isoleret Ledning langs Fodpanelet i Sende
rummet, og Eksperimenter med dens Længde kan ofte re
sultere i en Forøgelse af Udstraalingen.

Ved større Sendere kan som nævnt benyttes en Lomme
lampepære til at maale Udstraalingen med. Er det en lille 
Sender med under 10 Watts Input, er det ofte umu
ligt at faa en Lommelampepære til at lyse, idet den bru
ger 200-300 MA. I Stedet kan benyttes et kasseret Radio
rør med hel Glødetraad af den Type, der lyser klart (f. 
Eks. Philips A410). Her er Strømforbruget kun 50-60 MA.

Hvis man stadig kalder forgæves, efter at Bølgelængde 
og Udstraaling er i Orden, kan det skyldes, at ingen 
Amatører er i Gang paa det paagældende Tidspunkt, den 
døde Zone kan være indtraadt, Telegrafien er maaske 
ulæselig paa Grund af Chirp (Pæren i Nedføringen ud

skydes), eller Modulationen er i Uorden. At faa Modula
tionen ren plejer dog ikke at være særlig vanskeligt, selv 
om der bruges en billig Kulkornsmikrofon. En Mikrofon
spænding paa 4 Volt vil i Regelen passe. At faa en pas
sende Mikrofontransformator kan ofte volde Kvaler. Hvis 
man hører en Modulation med en mærkelig hul Klang, 
kan man i mange Tilfælde gaa ud fra, at det skyldes 
Mikrofontransformatoren. Der er for stor Modstand i Primær
vindingen, og Mikrofonen faar for lidt Strøm.

Det er maaske endnu ikke almindelig bekendt, at de 
fleste Nettransformatorer til Forsyning af indirekte op
varmede Rør med Glødestrøm er særdeles velegnet som 
Mikrofontransformatorer. De bruges blot omvendt, idet 
Primær og Sekundær bytter Rolle. Da Formaalet oprinde
lig var at nedsætte Spændingen fra 220 til 4 Volt, er 
Omsætningsforholdet altsaa 1:55, og det vil i de fleste 
Tilfælde være særdeles passende. Saa har man en god, 
robust Mikrofontransformator, som ikke er nem at over
belaste.

Faradius.

Hvorfor Amatørernes Sendetid 

Søndag Morgen er blevet spoleret.

Krakilius Jochumsen har opdaget, at der er blevet Liv 

i Stærekassen allerede før Kl. 10.
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Danske Hams,
II. - OZ7Z.

Det er ligesaadan med lavfrekvent Selektivitet. Det gaar 
meget godt, naar der ikke er altfor mange Stationer i 
Luften. Men naar QRM pludselig indtræder, ønsker man 
altid, at man kunde undgaa den og stadig aflæse Stati
onen, der i Tillid til, at man stadig faar det hele o. k., 
ubekymret sender videre.

Man kan imidlertid gøre noget, og det er saa overvæl
dende simpelt, at det mærkelige ved det er, at alle vore 
Modtagere ikke allerede er udstyrede saadan. Det er ikke 
andet end en Tonekontrol, ganske som den BCL har brugt 
i de sidste Par Aar. Et Blik paa Diagrammet vil overbe
vise enhver om dets Enkelhed, og et Forsøg med Ens 
egen Modtager vil vise, hvor effektivt det virker. Det kan 
paamonteres enhver Modtager, ligegyldigt hvilken LF-Kob- 
ling, der bruges.

+
De to Komponenter, Kondensatoren og Volumenkontrol

len er Standardtyper og vil arbejde fb med Transformator
kobling. Ved Modstandskobling kan det blive nødvendigt 
at bruge Volumenkontrol med større Modstand. Dette ved
kommer kun sidste LF-Trin, og det har ikke noget at 
sige, hvilken Kobling der benyttes i første Trin. Det kan 
anbefales at bruge Komponenter, der giver en god Basgen- 
givelse. Brug Kvalitetstransformator, hvad enten De vil 
anvende denne Tonekontrol eller ej. En rund, fyldig Tone 
gaar bedre igennem Støj og QRM - ogsaa uden Tonekon
trol.

Med den stigende Brug af CC- og DC-Signaler kan det 
ofte være meget vanskeligt at skille en Station ud fra 3 
eller 4 andre med samme Frekvens og Fløjtetone. Det er 
næsten uhyggeligt at høre de interfererende Stationer paa 
begge Sider forsvinde gradvis, efterhaanden som man drejer 
paa Volumenkontrollen, mens de Signaler, man ønsker at 
høre, bliver tilbage med næsten samme Styrke som før. 
Og saa har Tonekontrollen desuden den Egenskab, at den 
formindsker QRN i høj Grad. Prøv en Tonekontrol og 
giv den anden Mands Signaler en Chance.

(Oversat af OZ5MK).

OZ7Z blev uddannet som Telegrafist i „Det store nor

diske Telegrafselskab" og opholdt sig i London i to Aar. 

Her begyndte han sine første Eksperimenter med korte 

Bølger i 1924-

Efter at være vendt tilbage tii Danmark paabegyndtes 

Sendeforsøg i 1926, og Licens erhvervedes under Kalde- 

signalet D7ZG, senere ED7ZG og senest OZ7Z i Nørre

sundby.
I 1929 rejste 7Z til Ostindien og vendte efter et Aars 

Forløb tilbage som Radiotelegrafist paa M/S „Jutlandia“ 

(uden Certifikat!). Derefter tog han Certifikat som Radio

telegrafist af 1. Klasse ved Københavns Navigationsskole. 

I 1928 fik han W. A. C.-Certifikatet. 7Z vil særlig være 

alle E. D. R.s Medlemmer bekendt som en af „OZ“’s 

skattede Medarbejdere.

Lavfrekvent Selektivitet - Alias Tonekontrol.
Af W1CFO i „QST“

De fleste af os har hørt om den dovne Mand, der boede 
i et Hus med utæt Tag, og som sagde, at naar Solen 
skinnede, behøvede man ikke at bekymre sig om Hullerne, 
og naar det regnede, var det altfor vaadt til at klatre op 
og reparere det.
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Om Senderantenner
III. — Strømfødet Hertz og Zeppelin.

Populær Fremstilling for Begyndere af OZ5G

En strømfødet Hertz-Antenne (Fig. 1) skal ligesom den 
spændingsfødede være fra 2- 5 % kortere end en halv 
Bølgelængde. Den overskæres paa Midten og der ind
skydes Isolatorer imellem de to Halvdele. Den dobbelte 
Fødeledning afstemmes til et lige Antal halve Bølgelængder, 
saaledes at der er Strøm ved Enderne og i Spolens 
Midtpunkt.

Med passende Mellemrum indsættes der isolerede Af- 
standsstykker i Fødeledningen, ca. 10- 20 cm lange. De 
kan være af Træ med Porcellænsknapper paa Enderne, 
eller man kan bære sig ad som omtalt under „Tips“ i 
„OZ“s November-Nr. Hvis Antennen skal bruges til en 
kortere Bølgelængde, maa Fødeledningen afstemmes som 
nævnt i det efterfølgende om Zeppelin-Antennen, da den 
saa maa spændingsfødes. Fig. 3 og 4 viser, hvorledes 
man kan afstemme Fødeledningerne med Kondensatorer 
henholdsvis i Serie og Parallel. Jeg kommer nærmere ind 
paa det ved Beskrivelsen af Zeppelin-Antennen, da det er 
fælles for de to Antenneformer.

Zeppelin-Antennen' (Fig. 2) er vel nok det Antenne- 
System, der er mest populært og ikke uden Grund. Det 
er her muligt at føde selve Antennen næsten tabsfrit, da 
den i Fødeledningen gaaende Strøms elektriske Felt op
hæves af den modsatgaaende Strøm i den anden Fødeled
ning. Zeppelin-Antennen skal ligesom Hertz-Antennerne 
være lidt kortere end et lige Antal halve Bølgelængder. 
Min egen er 42 m og arbejder tilfredsstillende. Fødeled
ningerne skal afstemmes saaledes, at der staar Strøm i 
Spolen og Spænding ved Antennen og ved den fri Ende.

Det vil altsaa sige, at hele Systemet — Spoler og 
Kondensatorer inklusive — skal afstemmes til et ulige Antal 
halve Bølgelængder. Hvis Fødeledningerne er for lange, 
skal man bruge Serieafstemning (Fig. 3), og hvis de et 
for korte, bruger man Parallelafstemning (Fig. 4). Det 
kan selvfølgelig regnes ud, hvor lange de skal være, men 
man kan naa et godt Resultat ved at lave dem, saa de 
passer til de lokale Forhold. Der kan saa prøves med 
Serie- og Parallelkondensator samt med forskellige Spole
størrelser, indtil man faar et godt Resonanspunkt. Dette 
viser sig ved, at Senderens Milliamperemeter stiger, og 
Lommelampepærer anbragt i Fødeledningerne lyser op. 
De skal lyse lige kraftigt.

Hermed sluttes denne Artikelserie, og jeg haaber, at de 
fleste Begyndere nu er i Stand til at gøre Forsøg med 
de forskellige Antenneformer, og at de vil kunne følge 
med, naar der senere fremkommer mere videnskabelige 
Artikler paa dette for alle Senderamatører saa betydnings
fulde Felt.

Meddelelser fra TF3B.

TF3B har trods Vanskeligheder med Antenneanlæget 

kunnet opretholde fast Forbindelse med OZ2Z i Thule samt 

den amerikanske Polarstation NXIXL ca 400 km syd for 

Thule. Det daglige Progt'am for TF3B ser saaledes ud 

som nedenstaaende. Det vilde være ønskeligt, om danske 

Amatører kunde aflytte de samme Stationer jævnlig.

Kl. 0700 FLE 73,5 m P. Paris.

0705 FLE 36,7 P. Paris.

0756 FYB 28,33 „ Tidssignal Pontoise.

0810 FYB 28,33 P. Pontoise.

0830 JAN 25,24 „ P. Tokyo.

0930 TF3B 41- „ Vejrmelding fra Snæfellsjøkull. 

0935 TF3B 41 - „ P.

0940 TF3B 41 - „ CQ.

1010 GBR 28,17 „ P.

1030 TFA 1910,8 „ Vejrmelding.

1155 DAN 26,455 „ Nauen, Tidssignal.

¡300 FLE 73,5 „ P. Paris.

1305 FLE 36,7 „ P. Paris.

1800 OXY 31,6 „ Radioavis.

1820 TF3B 41 - „ CQ

1930 TF3B 41 - „ Vejrmelding fra Snæfellsjøkull. 
1935 TF3B 41- „ P.

1950 FYD 75- P.

1956 FYB 28,33 „ Tidssignal Pontoise.

2005 TFA 1910,8 * Vejrmelding.

2010 FYB 28,33 „ P. Pontoise.
2030 JAN 25,24 „ p. Tokyo.

2055 GBR 34,72 „ P.

2 1 1 5  TF3B 41 - „ CQ.

P. betyder Polarudsendelser. Signalerne, der bliver ud

sendt, bestaar af Bogstavet Z samt en Talgruppe paa 5 

Cifre. ,

Sked med Thule daglig Kl- 1500-1700-1900 og 2130.

„ NXIXL „ „ 1940.

Ovenstaaende Program er nær det samme som for andre 

Polarstationer. TF3B har arbejdet efter det fra 14. Okto

ber 1932, og samme Program vil blive fulgt indtil 31. 

August 1933.

Poul J.  Jensen.
TF3B - OZ7GL.
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Nytten af Break-in.

OZ7Z’s Artikel i December Nr. om Break-in har 
givet Anledning til nogle Forespørgsler fra Begyndere, der 
ikke er klar over Nytten ved Arrangementet. Derfor vil 
et Par Ord herom maaske være gavnlige.

I Almindelighed foregaar en QSO paa den Maade, at 
begge Parter skiftes til at sende og aflytte en længere 
Serie Meddelelser. Men indføres Break-in, lader det sig 
gøre omgaaende at besvare Spørgsmaa! og udveksle Be
mærkninger, kort sagt: Man kan føre en rigtig Samtale. 
Tidligere skulde man sende en lang Remse ad Gangen, 
men nu kan man bryde ind med saa korte Mellemrum 
som ønskeligt. Det samme Princip kan ogsaa indføres 
paa Telefonisendere, omend det saa bliver lidt mere kom
pliceret, men derved faar en Fone-QSO ogsaa Karakter 
af en almindelig Telefonsamtale.

En Station med Break-in bliver altsaa meget behagelig 
at betjene, idet Relæerne starter og afbryder Sender og 
Modtager i rette Øjeblik. Man har ikke andet at gøre 
end indstille Modtageren, saa Signalerne fra Modparten 
gaar saa godt igennem som muligt og iøvrigt beholde 
Hovedtelefonen paa hele Tiden. Nu svirrer korte Tegn
rækker stadig mellem de to korresponderende Stationer — 
en virkelig Samtale er i Gang. Red.

Fra Afdelingerne,
Nytaarsstævnet i Odense.

E. D. R.s fynske Afdeling havde den 8. Januar et Stævne 
i Odense, som fik en Tilslutning, der var over al Forvent
ning. Omkring 40 Amatører kom tilstede, og da flere af 
dem var fra Jylland og Sjælland, fik Sammenkomsten næ
sten Karakter af Landsstævne. Foruden Foredragsholderne 
mødte følgende Amatører udenfor Fyns Stift: OZ1K, 5H, 
7BO, 7HL, og 7OB.

OZ7F bød velkommen og takkede forden store Tilslut
ning. Efter at OZ2E var valgt til Dirigent, og OZ5G 
havde faaet overdraget Hvervet som Formand for den fynske 
Sektion, fik Ingeniør Gerhard Hansen Ordet. I et interes
sant Causeri omtalte han først nogle Forsøg, som tyske 
Amatører havde foretaget over de korte Bølgers Udbredelse 
paa forskellige Tider af Døgnet. Senere behandledes for
skellige Smaasendere og Strømkilderne dertil. Ingeniøren 
anbefalede Begynderne at bruge „low power“, naar de 
starter med Sender. Erfaringerne indhøstes saa paa en 
meget billigere Maade, og der kan alligevel opnaas frem
ragende Resultater. Det vil ogsaa paa den Maade blive 
muligt at anvende indirekte opvarmede Rør i Senderen. 
Denne Rørtype har nemlig særlig fremragende Egenskaber, 
og Foredragsholderen efterlyste danske Forsøg paa dette 
Felt.

Derpaa fik OZ2E Ordet. I et overordentlig interessant 
Foredrag forklarede han, hvor ufuldkommen R-Skalaen er 
til Styrkebedømmelse, naar man naar til omkring R7. Vi 
fik desuden at vide, hvorfor det saa ofte er Tilfældet, at 
Signalstyrken ikke falder nævneværdig, selv om Energien 
formindskes baade 50 og 75 %. De fleste Amatører har 
observeret dette og hidtil undret sig derover. Nu fik vi 
den naturlige Forklaring derpaa, og det lader sig nemt be
vise ad matematisk Vej.

Begge Foredrag, som hilstes med stort Bifald, efter
fulgtes af Spørgetime. Det er glædeligt at bemærke, hvor 
stor Spørgelysten efterhaanden er blevet - baade hvad an- 
gaar Teknik og Foreningsforhold. Den fra de første Stæv
ner bekendte højtidelige og reserverede Tone er nu heldig
vis afløst af en fornøjelig kammeratlig Form - et Resultat 
af de regelmæssige Sammenkomster og stigende Antal Be
kendtskaber.

I nogle Timer førtes nu en overordentlig interessant 
Forhandling om alle de Ting, der optager Kortbølgeama
tører. Et udførligt Referat kan ikke komme med nu, da 
„OZ“ er ved at gaa i Trykken, men vi nævner nogle Ek
sempler i Flæng: Stor eller lille Energi paa Senderen, 
Modulationsmetoder, QSL-Kort, DR-Amatørerne, de hol
landske Amatørers Grammofonmusik paa 3,5 MC (ønske
des stoppet), Licensbestemmelserne, „OZ“'s Indhold, Løs
salg af Bladet, Kontingentets Størrelse og meget mere. 
Der fremkom ogsaa Forslag om en E. D- R.-Sommerlejr. 
Her skulde det blive muligt at faa Del i fø'gende Goder: 
En meget billig Sommerferie, muntert Friluftsliv i kamme
ratlig Samvær med Amatørkolleger, Eksperimentering med 
en stor Lejrsender, fuldstændig Uafhængighed af BCL o. s. 
v. Der vil nu blive arbejdet videre med Sagen.

Stævnet sluttede som sædvanlig med Fællesspisning. En 
fornøjelig og udbytterig Dag var tilende. Vi havde endnu 
engang set, at Nytaarsstævnet i Odense er en Tradition, 
der er værd at holde vedlige.

En københavnsk Afdeling dannet.

De paabegyndte Klubaftener i København (.Ordens Hu
set“, Griffenfeldtsgade 7, 1. Sal o. Gaarden) er blevet en 
stor Sukces. Første Møde afholdtes den 19. December, 
og ved den Lejlighed blev E. D. R ’s københavnske Afde
ling endelig til Virkelighed. OZ9U valgtes til Formand, 
mens OZ4H blev Kasserer (for de Beløb, Deltagerne selv 
betaler for Lejen af Lokalerne).

Den 2. Januar blev Tilslutningen paa ca. 25 Amatører, 
og det er muligt, at man derfor fra 1 Februar holder 
Klubaften hver Mandag i Stedet for hveranden som hidtil. 
Stemningen har været udmærket paa Møderne, og det hilses 
med Glæde, at OZ5Q som Repræsentant for QSL-Cen- 
tralen møder op med Kort og ogsaa modtager QSL til 
Viderebesørgelse. Sidste Klubaften blev særlig interessant
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derved, at den overværedes af en OH-Ham, der som Tele
grafist var med et Skib, der i de Dage laa i Havnen.

Afdelingen for Sjælland-Lolland-Falster.
holder Stævne i Vordingborg Søndag den 15. ds. Nu 
mangler vi blot at høre Nyt fra „Hovedlandet“. Hvad 
bestiller den jydske Afdeling?

Over- og underspændt Tilstand.
Af OZ7VP.

dingen. Det kan godt lade sig gøre at bringe Anoden 
paa negativ Potential, f. Eks. ved at „vende“ Anode
batteriet, med Minus paa Pladen og Plus paa Gløde- 
traaden (anvendes ved meget korte Ultrabølger). Under 
disse Omstændigheder kan der optræde saakaldte sekundære 
Elektroner, og Gitterstrømmen kan stige til stor Værdi. 
Det er altsaa klart, at i dette Tilfælde er Anodens Ydeevne 
mindre, da Anodestrømmen jo selv er mindre.

Ved et Rør med Belastning i Anodekreds Ra opstaar 
ved en bestemt Anodevekselstrøm Ia et Spændingsfald Ea. 
Af Ohms Lov findes, at Anodevekselspændingen vokser 
liniært med Modstanden Ra.

Forhøjer man altsaa Ra, vokser ogsaa Spændingen Ea, 
og naa’r ved en bestemt Ra samme Størrelse som Anode
jævnspændingen.

Ved et Rør med 250 Volt Anodespænding har Ea 
altsaa ligeledes en Størrelse af 250 Volt, altsaa svinger 
den resulterende Anodespænding mellem Nul og 500 Volt. 
Den Modstand, hvor dette Tilfælde indtræder, kaldes 
„Grænsemodstanden“ (R-Grænse).

Forhøjer man Ra videre, saa vokser Ea ogsaa videre, 
det vil sige, den bliver større end Anodejævnspændingen. 
Altsaa i det ene Øjeblik er Anodespændingen negativ og 
i det næste Øjeblik over den dobbelte Værdi af Jævn
spændingen. Her er altsaa et Tilfælde, hvor der optræder 
sekundære Elektroner, og dette er, hvad der i Sender
teknik kaldes „overspændt“ Tilstand. I det Øjeblik, hvor 
Ea er mindre end Jævnspændingen, taler man om „under- 
spændt Tilstand, og Grænsen mellem begge ligger ved 
R-Grænsen.

Ved en bestemt Ydremodstand træder denne „over
spændte“ Tilstand ind, desto før, jo mindre Anodejævn
spændingen er. For nu ved et bestemt Rør at faa en saa 
stor Anodevekselspænding, og dermed en saa stor Virk
ningsgrad som muligt, er det ubetinget nødvendigt at 
anvende en høj Anodespænding; men for ikke at skade 
Røret, maa man samtidig holde Hvilestrømmen lille. Paa 
denne Maade kan man rolig give Røret baade 2 og 3 
Gange saa megen Spænding, som opgivet fra Fabrikanten, 
naar blot Isolationen kan holde.

For at opnaa en teoritisk Virkningsgrad paa 100 Procent, 
er det ogsaa nødvendigt, at den af Røret afgivne Effekt 
har maksimal Værdi. Dette opnaas ved en Modstand, 
hvor R = R-Grænse. Først da bliver den anvendte 
Anodespænding fuldt udstyret.

Af det ovenfor fremsatte, hvortil jeg som nævnt har 
hentet Stoffet fra tyske Værker, burde det nu tydeligt 
fremgaa, at en Blokkondensator, anbragt mellem Anode 
og Svingningskredsen i en Sender, kan blive udsat for 
Spændingsforhøjelser af ganske anselige Størrelser.

Min oprindelige Paastand herom er saaledes ikke frem
kommen af Overtro eller nogen som helst anden Slags 
Tro, men simpelt hen ved Studium af Sagen.
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Da Amatøren under sine Eksperimenter ofte arbejder 
under højst unormale Forhold, kan han (som før frem
hævet) let komme ud for, hvad der i Senderteknik for- 
staas ved „Over- og underspændt“ Tilstand. Jeg skal 
her give en kort Fremstilling af Sagen, saa meget mere, 
som ovennævnte Begreb lader til at være ret ukendt. 
Imidlertid vil enhver, der blot har læst enkelte tyske 
Værker, omhandlende Senderteknik, straks være klar over, 
hvad der menes, da Betegnelsen „Over- og underspændt“ 
udmærket dækker det danske Begreb af Fænomenet.

Da det er for Amatøren, dette skrives, skal jeg saa 
vidt muligt undgaa Mathematik, ligesom det skal bemærkes, 
at jeg under Udarbejdelsen støtter mig til før omtalte tyske 
Værker.

Først nogle Betragtninger over Anodekredsens Be
lastning.

I Praksis belaster man gerne Anodekredsen med en 
Svingningskreds, hvis Resonansfrekvens er lig Gitterveksel
spændingens.

Under disse Forhold byder Svingningskredsen Veksel
strømmen en Modstand af Størrelse:

hvor L = Selvinduktion i Henry,

C = Capacitet i Farad,

R = Tabsmodstand i Ohm.

Dette gælder kun for Vekselstrømmen. Jævnspændingen 
betyder ikke forøget Modstand.

Anodevekselstrømmen fremkalder over Modstanden en 
Anodevekselspænding Ea, der overlejrer Anodejævnspæn
dingen og svinger her om sin Hvilestilling. Fremkalder 
man f. Eks. i en bestemt ydre Modstand en Vekselspæn
ding paa 200 Volt, og andrager Anodejævnspændingen 
250 Volt, saa bliver den virkelige resulterende Anode
spænding i det ene Øjeblik kun 50 Volt, nemlig 250 -4- 
200, medens den i det andet Øjeblik andrager 450 Volt, 
nemlig 250 + 200 Volt.

Anodestrømmen kan kun svinge mellem Nul og Mæt- 
ningsværdien. Den kan saaledes ikke selv blive negativ, 
men helt anderledes forholder det sig med Anodespæn



T R A F F I C  NOTES.

Siden sidst.
Om Forholdene paa de forskellige Bølgebaand er der 

ikke meget at bemærke for den forløbne Maaneds Ved
kommende. Paa 14 MC, hvor der næsten har været helt 
dødt, er der dog i Begyndelsen af Januar atter blevet Liv
— mod Forventning. Saavel Europa som DX gaar 
igennem.

7 MC er stadig det stabile Bølgebaand til Europa-QSO, 
men der høres ogsaa en hel Del DX, naar man lytter 
paa de rigtige Tider. Paa 3,5 MC har den døde Zone 
tilsyneladende holdt sig et Stykke Tid efter, at det er 
blevet lyst. 1 hvert Fald kunde OZ ikke høres før om
kring Kl. 9,30, og morgenduelige Amatører har vi jo 
stadigvæk.

1,7 MC maa karakteriseres som et udmærket Bølgebaand 
til indenlandske Forbindelser om Natten. En Del Ama
tører har haft nogle meget vellykkede Telefoni Ringtests 
paa det Bølgebaand, og det viser sig, at de smaa Energier 
paa udmærket Maade gør sig gældende. Hvorfor ser vi 
aldrig DR-Rapporter fra 1,7 MC Baandet? Her er virke
lig et Tilfælde, hvor Rapporter vil være af virkelig 
Interesse. Lyt efter os de Aftener, hvor Radiofonien 
slutter omkring Kl. 23.

Undertegnede, der i snart et Par Aar har skrevet en 
maanedlig Beretning over Forholdene paa de forskellige 
Bølgebaand, kan ikke godt længer afse den nødvendige 
Tid til daglig Aflytning af alle Amatørbaandene. Findes 
der ikke en Amatør — eventuelt DR-Amatør — der vil 
paatage sig dette Arbejde? En mere fyldig Rapport over 
DX-Forholdene vil sikkert være af Interesse. Jeg haaber, 
at en eller flere tilbyder sig i Løbet af Maaneden.

OZ7F.

OZ2P er dagligt i Sving paa 7 MC. Han kommer i 
Løbet af ca. 14 Dage med CC paa 3,5 MC. Senderen 
er CO-PA 7 — 3,5 MC.

OZ2V har haft travlt med Ombygning af Stationen. 
Maaske er han atter i Sving, naar disse Linier læses.

OZ3PA er en ny Amatør, som vi hermed byder Vel
kommen. Han arbejder med en 10 Watts Hartley paa 
7 og 3,5 MC med CW.

OZ5X er som sædvanlig meget aktiv paa 7 MC, hvor 
Forholdene dog har været ret sløje. Den længe omtalte 
Energiforhøjelse ventes nu at blive til Alvor.

OZ5M er jævnlig aktiv paa 14, 7 og 3,5 MC med 
CC-Xmtr. Forleden havde han med 5 Watts Input en W 
paa 14 MC. FB, OB!

OZ7EH er nu, som altid gennem den sidste halve Snes 
Aar, den stadigt eksperimenterende Amatør. Forleden 
viste han os, hvorledes den godt gennemmodulerede 
CC-Sender skal lyde. Mange er de Amatører, som endnu 
ikke er naaet saa vidt.

OZ7F har atter faaet Udgangsrøret i Senderen ødelagt paa 
Grund af, at Pladespændingen slaar igennem mellem Elek
troderne indeni Røret. Det smukke, farvestraalende Skuespil 
kan dog ikke helt opveje Ærgrelserne over Tabet af Røret. 
Der er nu indført Schäfermodulation paa Senderen, og 
det giver en høj Modulationsgrad, uden at stor Mikrofon
forstærkning er nødvendig. Dette Princip er sikkert mest 
økonomisk for krystalstyrede Sendere.

OZ8J er stadig i Luften med en Hartley Push Pull 
Sender med 30 Watts Input, men han spekulerer paa at 
bygge CO-FD-PA. Ialt har han „worked“ 26 Lande. I 
den sidste Tid har han haft en Del CW og Fone QSOer 
med CT og EAR, hvor QRK har været mellem R6 og R9..

OZ1B er efter lang Tids periodisk QRT atter i Sving. 
Senderen er for Tiden Push Pull T. P. T. G., som han 
finder bedre end styret Sender, da han mest arbejder 
BK med RCC. Input er ca. 30 Watts med 2 Stk. TC04/10.
1 Bfinder, atTonen hos OZ-Amatørerne efterhaanden er meget 
fin, men han anker over de mange CQ, før der gives Call.

OZ2F bebuder atter, at det ikke'vil vare længe, inden 
hans CC-Sender er i Luften.

OZ3V er atter i Sving — ogsaa paa 3,5 MC. 2 Stk. 
S412 tænkes anvendt i en Push Pull T. P. T. G. med 440 
Volt DC paa Pladen.

OZ4H har foræret sig selv et S412 Rør i Julegave, og 
nu forsøger han at faa DX paa 7 MC.

OZ5RS er en ny Amatør, som bydes Velkommen i den 
hjemlige Æter. Han er foreløbig i Gang med Fone og 
5 Watts Input.

OZ7CV har lavet sig en Klasse B Modulator og haaber 
nu paa fb Fone-Resultater.

OZ7HL har sin 3 Trins CC-Sender bygget i „Labo- 
ratorie-Opstilling“ (paa langt Brædt). Efter at Juletesten 
er forbi, prøves den som „DX-Maskine“ paa 7 MC.

OZ7SS har indbygget Senderen i et til Formaalet frem
stillet Egetræsskrivebord. Til Senderen er lige anskaffet 
to amerikanske Penthoder.

OZ9U er aktiv paa mange Bølgebaand. Paa 3,5 MC 
benyttes MO-PA, og paa 7 og 14 MC henholdsvis CO-PA 
og CO-FD.
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Nogle Bemærkninger angaaende Tefefoni. 
Af OZ7T.

Mon det er videre mange danske Amatører bekendt, at 
„dansk Telefoni“ af vore udenlandske Kolleger — og 
navnlig af skandinaviske, fordi de kan identificere os — 
karakteriseres som værende slet? Dette er et Faktum. 
Hvad er da Grunden dertil? Vi har jo talrige gode Tele
foniamatører, som kan repræsentere Amatørtelefonien paa. 
værdig Maade. Men med daarlig Telefoni har det sig paa 
samme Maade som med daarlig Tone: Een enkelt daarlig 
Telefonistation skaber saa megen Ærgrelse, at denne ikke 
kan opvejes af flere gode, fordi den spreder sig saa ubarm
hjertigt over alt for megen Plads.

Efter min Mening gaar Begynderen blandt OZ-Amatørerne 
alt for tidlig i Gang med Telefoni, i Formiddags — det 
er 3. Juledag — aflyttede jeg en københavnsk Begynder
amatør paa 3,5 MC Omraadet. Han sendte først nydelig 
Telegrafi — langsom, men sikker Morse, god stabil Bølge 
og ren DC Tone. Senere gav han efter for sin Trang til 
at bruge Mikrofonen og sendte noget forfærdeligt Tele
foni ud i Luften: forvrænget og frekvensmoduleret ud over 
alle Grænser. Som ham utallige andre. Det vil aabenbart 
ikke gaa op for Begyndere, at god Telefoni er mange 
Gange sværere at opnaa end god Telegrafi.

Det er langt fra min Hensigt at søge afskaffet Telefoni, 
selv blandt Begyndere. Derimod er det min Hensigt at 
mane dem til at tænke mere over, hvad de foretager sig, 
før de giver sig til at sende Telefoni ud i de overfyldte 
Omraader.

Tænk f. Eks. over, at det gaar ikke at anvende Gitter
modulation paa en selvsvingende Sender. Mange vil sikkert 
indvende herimod, at de virkelig har faaet mange gode 
Rapporter med et saadant Arrangement, men til dem vil 
sige: Ja, hvis Styrken er god. saa lægger Modtagerparten 
ikke saa meget Mærke til Frekvensmoduleringen, fordi han 
ikke behøver at bringe Modtageren helt op til Svingnings- 
grænsen. Men er Styrken ringe, saa gaar det ikke, og 
Telefonien bliver til en uforstaaelig Gurglen.

Andre vil sige, at det er den eneste Maade, paa hvilken 
de kan faa Raad ti! at bygge Telefoni-Sender, da Heising- 
Metoden bliver dem for kostbar. — Ja, men fri Udblæs
ning er da ogsaa forbudt paa en Motorcykel trods det, 
at det er det mest økonomiske. Derfor maa den lykkelige 
Indehaver af et saadant Apparat bøje sig for sine Med
menneskers Krav og forsyne Dyret med en Lydpotte. — 
Bøj De ogsaa Dem, kære OZ-Ham, det skylder De Deres 
Kolleger! Altsaa: Til selvsvingende Sender ikke Gitter
modulation, endsige Absorbtionsmodulation, men Heising! 
Bliver det for dyrt, saa opgiv Telefonien eller søg en tredie 
Udvej.

En saadan tredie Udvej findes f. Eks. i Styring af Sen
deren. Hvad mener De f. Eks. om følgende Opstilling: 
Styrerør B406, Forstærkerrør TC04/10 og Schäfermodu- 
latorrør A425 med Mikrofon gennem Mikrofontransforma
tor direkte ind paa A425? Det er da ikke saa farlig dyrt. 
Og Resultaterne bliver langt bedre end tidligere. Men saa 
skal Senderen ogsaa være virkelig styret. Man skal kunne 
føre en Haand hen mod Udgangskredsen til en Afstand af
2 cm, uden at Senderbølgen flytter sig kendeligt. Og hvor
ledes opnaas det? Ja, det sker efter den gamle Recept: 
Gennemført stabilt opbygget Styrekredsløb med megen

Kapacitet og lille Selvinduktion, men først og sidst: nøj
agtig Neutrodynstabilisering.

Vælger man Heising paa selvsvingende Sender, saa husk 
at det gaar ikke at modulere 100%. Ved 100% Modu
lation svinger Anodespændingen mellem Nul og det dob
belte af det normale, og naar Anodespændingen bliver 
Nul, gaar Senderen ud. af Sving. Saa helst ikke over 50- 
60 % Modulation, ellers gaar det for meget ud over 
Bærebølgens Stabilitet. Husk at anvende Hi-C Kredsløb 
og løs Antennekobling. Afstem ikke Antennen lige paa 
Senderens Bølge, men lidt ved Siden af.

I Almindelighed bør man naturligvis foretrække en sty
ret Sender fremfor en ikke styret, og bedst er Krystal
styring. Det er en utrolig Betryggelse, en krystalstyret Sen
der byder En, hvis man eksperimenterer med Telefoni, idet 
man nemlig ved, at ligegyldig hvor slet Modulationen er, 
saa ligger Bærebølgen fast i Stedet for at brede sig ud 
over alle Grænser.

Foreligger der en styret Sender, kan der blive Tale om 
at modulere paa forskellige Maader. Man kan vælge Hei- 
sing-Metoden eller f. Eks. Schäfer. De fleste vil sikkert 
paa Forhaand vælge Schäfer-Metoden, da den er den bil
ligste. Men mange tænker ikke paa, at Heising-Metoden 
muliggør en langt større moduleret Effekt end Schäfer. 
Forskellen ligger i, at Schäfer-Modulationen bestaar i en 
Styring af den forhaandenværende Effekt, medens man ved 
Heising-Modulation tilfører Effekt. Eller sagt paa en anden 
Maade: Ved Heising-Modulation moduleres „op og ned“ 
omkring den maximale Antennestrøm. Ved Schäfer-Modu
lation derimod omkring en Antennestrømsværdi, som ligger 
væsentlig under den maximale (ellers kan man jo kun modu
lere „ned“ og ikke „op“).

Dette sidste giver En nogen Oplysning om det Rør, 
som man bør vælge til Schäfer-Modulator: Det skal ved 
en Gitterspænding, som er saa stor, at den aldrig ophæves 
af Modulationsamplituderne fra Mikrofonen (eller fra en evt. 
Forstærker) have en Jævnstrømsmodstand, som er saa stor, 
at Antennestrømmen falder til ca. 3/4 af den maximale. 
Desuden maa en høj Forstærkningsfaktor være at fore
trække fremfor en lav. I Almindelighed er Rør, som er be
regnet til Modstandskobling, velegnede.

Telefonikvalitet som en Radiofonistation kan en Amatør 
ikke opnaa uden en meget fin Mikrofon, f. Eks. en Reiz. 
Den er dyr (men kan dog laves af en fingernem Amatør) 
og navnlig kræver den en stor (og kostbar) Forstærkning. 
Amatører bruger derfor sædvanligvis Kulkornsmikrofoner, 
men mange forstaar ikke at anvende dem ordentligt. En 
Kulkornsmikrofon taaler ikke stærke Paavirkninger. Man 
maa derfor ikke tale ind i den, men hen forbi den. Man 
maa ikke raabe, men tale naturlig i en passende Afstand, 
mindst 20 cm. Bliver Modulationen under disse Forhold 
for svag, saa maa man give den et ekstra Trins For
stærkning. Vil man ikke det — ja saa faar man ikke den 
gode Kvalitet.

Til Slut nogle almindelige „Telefoni-Raad": Husk at det 
er ikke Antennestrømmen, som er et Maal for den modu
lerede Effekt, men derimod Antennestrømsvariationen. Husk., 
at moduleret Antennestrøm indeholder større Effekt end 
ikke moduleret. Antennestrømmen skal derfor stige ved 
Modulation (ved 100% Modulation stiger den 26%). 
Husk, at en Glimlampe er en god Modulationsindikator. 
Hvis den under Modulationen momentvis lyser svagere, er 
der noget i Vejen! Den skal udfra sin normale Gløden

11



(naar der ikke moduleres) lyse stærkere fuldstændig jævnt 
og i Overensstemmelse med Taleimpulsernes Styrke. Husk, 
at den Mand, De taler med, er et venligt Menneske, som 
meget nødig vil fortælle Dem, at Deres Telefoni er noget 
Juks 1

Dagspressen som Radio-Detektiv.
Eller

da„Lolland-Falsters Folketidende“ vilde pudse Støj
inspektøren paa Kæmpesenderen i Luxembourg.

1 Slutningen af December paabegyndte Storstationeri i 
Luxembourg de længe ventede Prøveudsendelser paa en 
Bølgelængde i Nærheden af Kalundborgs. Som vi havde 
forudsagt, vilde det foraarsage nogen Ravage rundt om 
hos de Lyttere, der stadig benytter 1923-Modtagere eller 
tilsvarende antikke Modeller.

Selvfølgelig har Dagspressen taget Sagen op til Behand
ling i nogle mere eller mindre (navnlig det sidste) korrekte 
Artikler, og fælles for dem alle er, at man glemmer at 
fortælle, at Lyttere med moderne Modtagere ikke bliver 
forstyrret.

En vis Del af Pressen benytter enhver given Lejlighed 
til at excellere i Fremmaning af „mystiske Sendere“, og 
Konklusionen er som Regel den, at det maa være en ulov. 
lig lokal Amatørsender, der ødelægger Fornøjelsen for 
de kære Lyttere. Vi kender efterhaanden Rummelen. Saa- 
ledes har to Provinsblade - „Skive Folkeblad“ og „Lolland 
Falsters Folketidende“ - været paa Glatis i Anledning af 
Luxembourgs Prøveudsendelser. Sidstnævnte Blad har væ- 
meget langt ude, og det har været nødvendig for baade 
OZ2NF og „Lolland-Falsters Stiftstidende' at være det 
behjælpeligt med det alt andet end flatterende Tilbagetog 
fra Fantasiens løsslupne Verden.. „Stiftstidende“ skriver 
saaledes bl. a.:

Folketidende vil standse
Luxembourg Storsenderen!

Og vil endda mobilisere Støjinspektøren!

Folketidende bragte forleden en lille sensationel Meddel
else om nogle mystiske Radioudsendelser, som i den senere 
Tid har fundet Sted omkring Kalundborgs Bølgelængde.

Der tales om en kraftig Maskintone, som man først mente 
var Lysnetstøj fra Elektricitetsværket, men stillede man ind 
paa en anden Bølgelængde, var Udsendelsen normal. Og 
mange Lyttere, hedder det videre, har hørt nogle Grammo
fonudsendelser meget tæt op til Kalundborgs Bølgelængde 
uden at det har været muligt at identificere Stationen, da 
der ikke meldte sig nogen Speaker, mener Bladet, at der 
findes en ulovlig Sender i Nykøbing eller maaske rettere

en Amatør, som sender paa en saadan Bølgelængde og en 
anden Tid end den tilladte, og man har nu ogsaa sin Op
mærksomhed henvendt paa et bestemt Kvarter i Byen. 
Bladet slutter i disse truende Vendinger:

Saafremt disse Udsendelser gentages, vil Radioinspektøren 
blive mobiliseret, og det kan da let blive en dyr Fornøjelse 
for den paagældende, der vil „forbedre“ Kammersangerens 
Programmer.

Støjinspektør LARSEN (lige ankommet til Luxembourg): 
Det var dog S_____ til Amatørsender!

Efter at have forklaret, at Forstyrrelserne stammer fra 
200 KW Senderen i Luxembourg, slutter .Stiftstidende“: 
„Da Speakeren undertiden mellem Udsendelserne annon
cerede paa Fransk, kan man sikkert se bort fra „en ulov
lig Sender i Nykøbing“. Det vil sikkert derfor være klogt, 
om man lader være med at mobilisere Radioinspektør 
Larsen. Han kan dog alligevel intet stille op mod den 
luxembourgske Storsender".

„Stiftstidende’s“ Bemærkninger virker velgørende. Det 
er rart at mærke, at der dog er Blade imellem, som holder 
af at give korrekte Oplysninger i Stedet for at lade Fan
tasien løbe løbsk. Imidlertid bliver det næppe sidste Gang, 
vi faar Anledning til at beskæftige os med den sensations- 
lystne Del af Dagspressen. Amatørerne er jo vant til at 
faa Skylden for alle de Forstyrrelser, der med Begærlighed 
optages af de gamle Hylekasser. Kunde Luxembourg Radio- 
med eet Slag gøre dem alle ubrugelige, vilde en god Ger
ning være gjort.

Red.
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QSL=Centralen.
I December er besørget 1673 Kort fra OZ-Hams til 

Udlandet, mens 1984 Kort er kommet ind i Landet. Det 
er en „Omsætning“ paa ialt 3657 Kort — et ikke ringe 
Arbejde. Derfor beder vi alle Amatører ordne deres Kort 
saaledes, at de sendes sorteret efter Lande. Det letter 
os meget i Arbejdet. Enkelte forstaaende Amatører som 
f. Eks. OZ1l sætter et Gummibaand om hvert Lands 
QSL-Bunke, og det gør næsten Arbejdet til en Leg. 
Naturligvis maa Kaldesignalerne skrives tydeligt — noget, 
der desværre ikke altid er Tilfældet.

Den 22. Oktober lagde vi Porto ud til en stor Mængde 
Amatører, som ikke havde Kuverter inde og hvis QSL- 
Antal var ved at sprænge Centralen. Endnu har vi kun 
faaet dette Udlæg refunderet af 2 (to!) Amatører — 
something rotten?

I det hele taget er Kuvertspørgsmaalet vort Smertens
barn. De maa være nogenlunde store, og vore „store 
Kunder“ bedes frankere dem med 25 Øre, da vi ellers 
sender det hele som Tryksag. Ovennævnte Eksempel 
frister nemlig ikke til mere at lægge Porto ud for OZ-Hams 
af egen Pung!

Følgende Amatører har mange Kort, men ingen Kuverter: 
OZ7HB, 7K, 7KB, 7KH, 7N, 7NH, 7PQ, 7Z, 7ZH, 8J 
og 9A. Dette „ringe“ Antal er dog ikke noget at falde 
i Rørelse over, idet flere af vore Smertensbørn har faaet 
deres Kort overbragt enten paa Odense-Stævnet eller ved 
Københavnernes Klubaften. OZ2E’s Opsats i sidste „OZ" 
har kun frugtet for ca. Halvdelens Vedkommende. Men 
hvad skal vi gøre ved Kortene til OZ7VP, 20 og 5A? 
Deres Antal er snart katastrofalt!

OZ5Q.

Lyt efter ON4BO!

For at faa undersøgt Udbredelsesforholdene for Signaler 
fra en krystalstyret Sender paa 84,78 m vil ON4BO fore
tage en Serie Forsøgsudsendelser fra 1. —15. Februar incl. 
Udsendelserne vil finde Sted hver Dag paa den Tid og 
paa den Maade, som nedenstaaende Skema viser:

QSL-Rapporterne bedes afsendt straks efter Forsøgenes 
Afslutning for at lette Arbejdet, og de maa helst inde
holde følgende Oplysninger:

1. Nøjagtige Notater over Dato og Tid for de Dage, 
hvor Aflytning har fundet Sted.

2. Angivelse af QRK, QSA, QRI og QSB for saavel 
CW som Fone.

3. Nøjagtig Adresse. Amatører paa Landet bedes tillige 
angive nærmeste Købstad.

4. Skulde det ske, at intet høres — selv i flere Dage
— har QSL alligevel Interesse, da det kan give Op
lysninger om de døde Zoners Udstrækning.

Rapporter bedes sendt til: Le Réseau Beige, 33 Rue 
Alph. Renard, Bruxelles eller direkte til J. Comeliau, 11 
Rue des Récollets, Louvain, Belgium. Meddelelse om For
søgene er sendt til 18 Lande, og Resultatet saavel som en 
Fortegnelse over de medarbejdende Amatører vil senere 
blive offentliggjort.

Grundtrækkene af Radiofoniinstallationerne 
i Statsradiofonibygningen.
Af Ing., cand. polyt. J. S t e f f e n s e n .

(Fortsat).

De otte Linieforstærkere er forsynede med hver sin Ud- 
gangstransformator; Sekundærsiderne er alle afpasset til 
500 Ohm og ender hver i en af de ti Snører i Udgangs- 
veksleren, saaledes at de let kan forbindes til de ønskede 
Udgangslinier eller Apparater. De nederste ti Par Jacks 
svarer til Sendelinier direkte til Radiofonistationerne; der 
findes i Øjeblikket to Linier til Københavns Radiofonista
tion (heraf én Reserve), to til Kalundborg (ligeledes én 
Reserve), og endelig én til Skamlebæk, hvor „Danmarks 
Kortbølgesender“ findes. De midterste ti Par Jacks svarer 
til forskellige andre udgaaende Sendelinier, f Eks. til 
Statstelefoncentralen, Forstærkerstationen (Transmission til 
Udlandet), Grammofonoptageranlægget i Kontrolrummet el. 
lign., og endelig svarer de to øverste Rækker Jacks til 
Kontrolhøjttalerne og Volumenindikatoranordningerne paa 
de til de forskellige studier hørende Kontrolpladser (Regis
celler). Den niende Snøre, der er mærket „Modtager“, 
kommer fra Kontrolmodtagerens Udgangstransformator og 
sættes normalt i den Jack, der fører til Kontrolrummets 
Kontrolhøjttaler; Modtageren har Diodedetektor og eet 
Trin Lavfrekvensforstærkning og er fast indstillet paa Kø
benhavns Radiofonistation. Den tiende Snøre er mærket 
„Volumen“ og er forbundet parallelt over Volumeninstru
mentet i Forstærkerpanelet og Jack’en „Volumen Kontrol
rum“; ved denne Snøres Hjælp kan Volumeninstrumentet 
paa Kontrolpladsen ved Studiet forbindes parallelt med 
Kontrolrummets Instrument.

Signalanlægget ser ved første Øjekast lidt indviklet ud, 
men det har i Praksis vist sig at fungere udmærket. I 
Kontrolrummet findes umiddelbart over Indgangspotentio- 
metrene ti Omkastere med to Stillinger; hver Omkaster 
svarer til eet bestemt Studie og har over sig en grøn og
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en rød Signallampe. I Speakerstudiet findes paa tilsvarende 
Maade anbragt ti Omkastere med tre Stillinger, ligeledes 
med hver sin grønne og røde Lampe, og endelig findes i 
hvert Studie een eller flere større grønne Lamper og til
svarende røde Lamper, hvormed der gives Signaler til de 
Optrædende. De sidstnævnte grønne og røde Lamper fø
des fra Lysnettet igennem Relais’er, og disse samt Signal
lamperne i Kontrolrum og Speakerstudie drives af et 24 
Volts Akkumulatorbatteri. I Studierne betyder grønt Lys 
„Giv Agt” og rødt Lys „Begynd"; samtidig med disse røde 
Lys tændes udenfor Dørene til Studiet røde Lysskilte 
mærket „Udsendelse", og Dørene til Speakerstudiet paa
tænkes tillige forsynede med elektriske Laase, saaledes at 
de ikke kan aabnes i Utide, hvorved Annonceringen kunne 
blive forstyrret.

Fremgangsmaaden ved en Udsendelse er nu den, at 
Speakeren et Øjeblik førend han (eller hun) ønsker Ud
sendelse fra et bestemt Studie stiller sin Omkaster for det 
paagældende Studie i den ene Yderstilling; herved tændes 
der grønt Lys tre Steder, nemlig: 1) udfor den Omkaster 
som Speakeren netop har betjent (til Kontrol), 2) udfor 
den tilsvarende Omkaster i Kontrolrummet, og endelig 3) 
i selve Studiet. Kontrolpersonalet og de Optrædende er 
dermed blevet adviserede. Naar Udsendelsen skal begynde, 
slaar Speakeren sin Omkaster over i den modsatte Yder
stilling; derved slukkes alle de grønne Lamper, og der 
tændes i Stedet rødt ved Omkasteren i Kontrolrummet, 
hvorefter Kontrolassistenten slaar sin Omkaster ned og 
dernæst drejer op for det Indgangspotentiometer, som han 
i Mellemtiden har forbundet til det paagældende Studies 
Indgangsjack. Idet Omkasteren i Kontrolrummet betjenes, 
tændes der rødt Lys ved Speakerens Omkaster samt i og 
udenfor Studiet, og Udsendelsen begynder; naar den er 
sluttet, stiller Speakeren sin Omkaster tilbage i Midterstil
lingen, hvorved det røde Lys i Kontrolrummet slukkes, 
hvorefter Kontrolassistenten drejer ned for Indgangspoten- 
tiometret og dernæst stiller sin Omkaster tilbage i Midter- 
stillingen. Vi er nu tilbage ved Udgangstilstanden ; det 
vil ses, at medens det er Speakeren, der bestemmer, hvad 
der skal gøres, er det det tekniske Personale, der udfører 
Omstillingerne. Speakerstudiet er ganske ligestillet med 
de øvrige Studier, blot findes der ikke andre Signallamper 
end de ved Omkasterne anbragte. Naar Kontrolrummet 
tænder rødt for Speakerstudiet (giver „Begynd“ til Speake
ren), blokeres Kontrolhøjttaleren herinde automatisk, da 
man naturligvis ikke i samme Lokale samtidig kan have 
en aaben Mikrofon og en aaben Højttaler paa samme For
stærker, da hele Systemet herved vilde begynde at hyle 
paa Grund af akustisk Tilbagekobling. Det er bl. a. af 
denne Grund, at Kontrolrummet først skal tænde rødt i 
Studiet og derefter dreje op for Potentiometret.

Til Afslutning vil næste Nr. bringe en Beskrivelse af 
Grammofonanlæget samt nogle Billeder fra Kontrolrummet.

Vort Blad.
Redaktøren af „OZ4 rettede i sidste Numer af Bladet 

en Forespørgsel til Læserne, om „OZ“ skal være et Fag
skrift for de faa indviede som hidtil, eller om Stoffet skal 
tilrettelægges for et større Publikum med Henblik paa et 
eventuelt Løssalg.

Dersom det sidste bliver Tilfældet, vi! det betyde, at den 
kammeratlige Aand, der præger „OZ“, nu vil forsvinde og 
give Plads for en mere reserveret Udtryksmaade. „OZ‘ 
er E. D. R.’s Organ, og E. D. R.,s Medlemmer er Ama
tører og Kammerater. Derfo, bør „OZ“ udgives for dem 
og i den Aand, der præger Forholdet mellem dem og ikke 
for et udenforstaaende Publikum. Naturligvis bør der agi
teres for E. D. R. Det er ogsaa berettiget at ofre en hel 
Del derpaa. Men ikke alt maa ofres for at trække Med
lemmer og forøge Publikums Kendskab til Kortbølgeama
tørernes Virken. Alt drejer sig jo dog ikke om at faa 
saa mange Medlemmer som muligt i E. D. R. Det er 
langt vigtigere at opretholde og forbedre den Kammerat- 
skabsfølelse og Samhørighed, der nu hersker blandt danske 
Kortbølgeamatører.

Lad det være nok med at uddele E. D. R.s fortrinlige 
Brochurer ved enhver gunstig Lejlighed, deltage i Udstil
linger m. m. og agitere Mand og Mand imellem. Lad os 
ikke faa vort kære „OZ“ ødelagt ved Afskaffelse af alle 
Fagudtryk. Det er jo netop dem — det, at de er ufor- 
staaelige for andre end Kortbølgeamatører — der giver 
„OZ“ sin egen store Charme. OZ2P,

Odense.

Lykønskning!
Nu har jeg ikke set „OZ“ i 4 Mdr., og saa faar jeg 

pludselig 3 Nr. paa een Gang. Hvor det frydede mig atter
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t æse Bladet, for jeg havde ærligt talt gaaet og 
savnet det.

Hvilken Fremgang, der er sket med EDR paa den korte 
Tid! Det tror jeg først, man rigtig lægger .Mærke til, 
naar man har været „lukket ude“ et Stykke Tid.

Med Forbavselse ser jeg Resultatet af Generalforsam
lingen. Jeg havde ærligt talt ventet mig et helt andet Resultat, 
men efter „OZ“ at dømme, tror jeg alligevel, at Resul
tatet er blevet, som det skulde være. (Det Telegram, jeg 
sendte til Generalforsamlingen, er ikke blevet modtaget, 
som jeg afsendte det; thi mit lød saaledes:

God Generalforsamling DR OBS og paa Gensyn!
OZ7GL = TF3B.

Det er en god Idé hver Maaned at behandle et Emne. 
Derfor Bravo OZ7F for „Maanedens Emne“. OZ2C egner 
sig til at sætte Humør i Bladet, hvilket gentagne Gange 
har vist sig. Jeg morede mig over „Foneamatørernes Be
gravelse“. Traffic Notes er redigeret udmærket.

OZ2P’s Indlæg om Forsøgskredse skulde vi OZ-Hams 
lægge nøje Mærke til.

OZ5Q’s Forslag, der omhandlede Oprettelse af flere 
meteorologiske St. var o. k. og maa kunne føres ud i 
Livet.

Mange flere Ting kunde jeg omtale, men det vilde føre 
for vidt her. Til Slut: Til Lykke E. D. R. og Held og 
Lykke OZ7F med det store Arbejde, du gør for os alle
sammen. P o u l  J .  J e n s e n ,

TF3B = OZ7GL.

Calls heard.
For at spare mange DR-Amatører for den Ærgrelse, 

det er, ikke at faa et Rapportkort besvaret, foreslaar jeg, 
at der i „OZ“ sættes en Spalte til Raadighed for DR- 
Amatørerne. Her kan de saa i en Liste bringe Kalde- 
signalerne paa de OZ-Stationer, de har hørt. Hvis saa 
en Senderamatør i den forløbne Tid har foretaget Æn
dringer ved sin Stn., hvis Resultater han gerne vil kon
statere, kan han jo blot sende sit Kort til den paagæl
dende DR-Amatør, som saa ved, at han skal sende en 
Rapport til OZ-Stationen over Aflytningerne i dette Tids
rum. Nu kan Senderamaløren imidlertid ræsonere, at 
maaske har DR-Amatøren slet ikke hørt noget af Interesse, 
men dette kan klares ved, at man paa en eller anden 
Maade mærker Kaldesignalet.

Skulde ovenstaaende kunne føres ud i Virkeligheden, 
vilde Tilfældet, OZ-DR076 omtalte i sidste „OZ“, ikke 
længer kunne forekomme. OZ-DR064.

Udenlandske Hilsener.
Under QSO i den sidste Tid har jeg modtaget 73 fra 

EU2QG til OZ1I, 2E, 2H, 2W, 2WX, 3J, 5D og 7PG. 
Desuden 73 fra OH3OD til OZ9A. OZ9D.

OZ7AC - Assistent Arne E. O■ Christensen,
Schubertsvej 11, København. 

OZ7AG - Mekaniker Andreas Christensen,
Perlegade 96, Sønderborg. 

OZ7PH - Lærer Peter Emil Haugaard, Sdr. Vilstrup. 
OZ7TH - Automekaniker Thorvald Josephsen,

Holstebrovej 25, Skive.

Paa OZ5MK’s Initiativ er Forsøgskreds 3 (Antenne
forsøg) nu dannet, og man er allerede i Gang med 
Eksperimenterne. Vi haaber i næste Numer at kunne 
meddele, hvem der er blevet Kredsens Leder samt yder
ligere Detaljer.

I 4. Artikel af Serien „Begynderen spørger" stod an
givet, at MC er Forkortelse af Micro Cycles, men det 
er forkert. Der skulde staa Mega Cycles.

For et Par Maaneder siden bragte Ugebladet „Hjem
met“ en udmærket Beskrivelse af OZ4H's Station. Dette 
har bevirket, at E. D. R. - -takket være en udstrakt 
Imødekommenhed fra „Hjemmets" Side - er kommet i 
Forbindelse med en hel Del kortbølgeinteresserede Men
nesker, der ikke har haft Anelse om Foreningens Eksi
stens.

Under Udsendelsen af Julehilsener til Grønland 
gennem Statsradiofonien blev der ogsaa - takket være 
OZ7WH’s Initiativ - sendt en Hilsen til OZ2Z i Thule 

fra de danske Kortbølgeamatører.

Fra OZ7GL kommer den sørgelige Meddelelse, at de 
tre Reykjavik-Amatør er TF3TP, 3GB og 3EA har faaet 
deres Sendetilladelse inddraget, fordi de har besørget 
Radiobreve for ham, NX1XL og OZ2Z. Samtidig har 
Telegraf direktøren i Reykjavik sendt 7GL en skrap Skri
velse, der vidner om, at man paa „de højere Steder" 
ikke forstaar at vurdere Amatørernes Hjælp under van
skelige Forhold. Imidlertid har 7GL nu sendt et Svar,
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EDR’s Salgsafdeling.
Fritz Flensborg, Ringsted.

Postkonto 5939

Ny QSL=Kort i EDR’s Standard Udførelse
paa hvid eller gul Karton, 100 Stk. 1,00

EDR=Emblem.......................................................  1,50
EDR-Brevpapir med EDR’s originale Cliché

ulin. eller lin, 100 Ark 2,00
EDR-Konvolutter..................  .............................. 100 Stk. 2,00
EDR=Logbog med Plads til ca. 800 QSO 1,00

Kortbølgeliteratur:
Bramslev & Qerh. Hansen: Kortbølge

telegrafi og -telefoni 6,00 
Kurzwellentechnik, udg. 1931 af DASD, Berlin ca. 16,50 
Radio Amateurs Handbook, udg. af A. R. R. L. ca. 6,75
v. Ardenne, Empfang auf kurzen Wellen ..................... „ 5,50
Jauer: Kurzwellen Bastelgeräte....................................  „ 2,50

der forhaabentlig klarer Begreberne hos Sagaøens tjenst- 
ivrige Telegraf direktør.

N. R. R. L. meddeler, at den norske Riiser-Larsen 
Ekspedition til Sydpolen nu er startet. Man har en 
80 Watts Sender med, som arbejder hver Søndag fra 
Kl- 7-8 og 19-20 OMT paa 14 MC. Kaldesignalet er 
LMZ, og det bemærkes, at Ekspeditionen søger Forbin
delse med Amatører over hele Kloden. N. R. R. L. 
modtager meget gerne Rapporter og øvrige Meddelelser 
vedrørende LMZ.

Under Overskriften „Mesopotamisk“ fremkommer i 
disse Dage en Notits i den socialdemokratiske Provins
presse, hvori det hedder: „Der udkommer i København 
et Blad „OZ“ for Radioamatører. At det ikke er helt 
nemt for andre Mennesker at følge med, fremgaar af 
følgende Notits i Bladets sidste Nurner: — — —“ 
(Derpaa følger et Citat af OZ2P's udmærkede Oplys
ninger under Tips-Rubrikken i Decbr. Nr.). Dette kom
mer meget a propos til vor ledende Artikel i samme 
Nr. af Bladet.

Andet Sted i dette Numer omtaler vi Planerne om at 
skabe en E. D. R.- Sommerlejr, naar vi atter skal iil 
at holde Sommerferie. Som et Eksempel paa den Op
timisme, der præger flere af vore Medlemmer, kan vi 
nævne, at Eksplosionsmotoren, der skal trække Høj- 
spændingsdynamoen til Lejrsenderen, allerede er købt.

Efter hvad der meddeles os, er der flere af vore 
Medlemmer, der har faaet Ubehageligheder med de lo
kale Lyttere paa Grund af Luxembourgs Prøveudseudel- 
ser. I den sidste Tid har Stationen ikke været i Drift, 
men hvis, den atter kommer med forøget Energi, bliver 
her ikke hyggeligt at være. Vi vil imidlertid stadig 
være paa vor Post og varetage Amatørsendernes Inter
esser. Slut derfor op om E. D. R. stadigvæk og gør 
vor Forening stærk! H. F.
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Pris 50 Øre.

Alle Oplysninger om Foreningsforhold faas ved skriftlig Hen
vendelse til Sekretæren: Ahrent Flensborg, Postboks 11, Ring
sted. E. D. R.s Salgsafdeling er samme Sted.

Al Korrespondance vedrørende indholdet af „OZ“ sendes tit 
Redaktøren: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St.

QSL-Kort sendes til Postboks 79, eller direkte til Lederen af 
QSL-Centralen: Ernst Eliasen, Livjægergade 42, København Ø.

Kassereren: Henry Larsen, C. J. Brandtsvej 23, København N. 
træffes personlig hver Mandag Kl. 19-21 Pengebeløb bør 
sendes til Postkonto Nr, 22116. Klager vedrørende Tilsendelsen 
af „OZ“ rettes til Postvæsenet.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse. 

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard. 

Afleveret til Postvæsenet Lørdag den 14. januar.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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