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Kortbølgestation OZ7KG, København.
Mine første Forsøg med traadløs Telegrafi gjorde jeg i
1919. Det var med et Marconi-Cohereapparat, bygget af
Dele fra Ringeapparater og „Den lille Ingeniør". Rækkevidden
var ikke overvældende. Jeg opnaaede efter mange An
strengelser og søvnløse Nætter QSO med
en Kammerat paa den anden Side af Ga
den. Afstanden var ca. 30 m. Chancerne
for at faa DX var ikke store. Hi!!
I 1928 blev jeg Medlem af E. D. R.
Efter i Aarenes Løb at have foretaget
forskellige Senderforsøg gik jeg i Foraaret 1931 over til at bygge min nu
værende Station, men kort efter Fuld
endelsen blev jeg syg og har været-det
indtil nu. Jeg har dog ikke været helt
udenfor, hvad der er foregaaet i den for
løbne Tid, idet jeg har haft Modtageren
med paa Hospitalet, og havde jeg maattet,
havde jeg taget Senderen med, men det
gik ikke. Hi!
Jeg er nu atter aktiv, og Senderen
er en CO-FD-FD-PA indbygget i et
Egetræsskab i 3 Etager med Glasdøre
i Siderne, saa det er nemt at komme
ind og foretage Forandringer. Nederst
staar Krystal-Oscillatoren med et Philipsrør T.-C. 03 / 6 med 220 Volt paa
Pladen, samt Akkumulatorer for Glødestrøm til CO-FD-FD.
I Midten har jeg Fordoblerne. Rø
rene er Philips T. C. 04/10 med 400
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Volt Pladespænding, som fremskaffes ved Anodeakkumu
latorer i Serie med 220 Volt DC fra Husinstallationen.
Nøglerelaiset, shuntet med 2 MF i Serie med en
Modstand paa 50 Ohm, er indskudt i begge Fordobleres Anodeledning. Øverst kommer
saa Udgangsforstærkeren, med et Métal
E. 4M., med AC paa Glødetraaden og
med en Pladespænding paa 1500 Volt
dobbelt ensrettet AC paa en Etankeromformer, hvis Maximalbelastning skulde
være 100 Watts, men til Tider maa staa
for det tredobbelte, men saa har Kommutatoren ogsaa „Mavebælte“ paa.
Da Omformeren er for lille, opstaar
der et temmelig stort Spændingsfald, op
til ca. 20 Volt, naar Nøglen er nede.
Dette Spændingsfald udlignes ved Hjælp
af en variabel Modstand og et Relais,
anbragt paa Panelet til High Power
Anlæget og er i Forbindelse med
Nøglen. Som Ensretterrør anvendes 2
Stk. Métal Senderør E4M. med Gitter
og Plade forbundet med en Modstand,
da Gitteret ellers bliver betænkeligt
hvidglødende. Filtreringen foregaar igen
nem et Filter bestaaende af 2 Drossel
spoler med en Jernskærm 30x30 mm
beviklet med 0,35 mm emailleisoIeret Kobbertraad anbragt i Anode,
ledningen. Spændingsfaldet i disse
er kun 60 Volt ved 100 MA Belast-

ning. Yderligere er anvendt 12 MF. i T.C.C. Blokkonden
satorer beregnet for en Arbejdsspænding paa 2500 Volt
DC.
Som det fremgaar af Fotografiet, er Spoler og Konden
satorer monteret paa Porcelainsisolatorer, som LA2B i sin
Tid skaffede mig. Alle Afstemningskondensatorer er an
bragt 100 mm fra Forpladen, saa Akslerne er forlænget
med Ebonit. 1 Forstærkeren anvendes en Stopkondensator
paa 1000 cm med Flinteglas som Dielektrikum, saa Gennem
slag er udelukket selv ved meget høje Spændinger. De
øvrige Stopkondensatorer er paa 5000 cm og prøvet ved
10,000 Volt AC, saa heller ikke der, skulde der være no
gen Fare for Gennemslag.
Gitterdrosselspolerne er viklet af 0,08 mm 2 X silkeomspunden Kobbertraad, ca. 800 Vindinger paa et 9 mm
Glasrør. Jeg har fjernet alle Anodedrosselspoler, da jeg
er kommet til det Resultat, at de er til mere Skade end
Gavn.
Input i den store Forstærker kan bringes op til Tal,
jeg ikke vil nævne, da alle Komponenter er dimensioneret
saa rigelige. Jeg arbejder dog kun sjælden med den store
Forstærker, da jeg har erfaret, at en Fjerdedel af Ener
gien giver omtrent lige saa gode Resultater. For Eks. har
jeg gjort en Del Forsøg med et T. C. 4 / 10 som Forstær
ker. Røret har arbejdet med et Input af 70 Watts ved en
Pladespænding paa 400 Volt.
Jeg opnaaede en Antennestrøm paa 1 Amp. (Jeg an
vender nu Zepp).
Der fremkommer kun en ganske svag Antydning af
Rødme paa Pladen, naar Nøglen holdes konstant nede.
Min QRK under disse Forsøg har været fra R7—R9 for
Europas Vedkommende.
Senderen arbejder paa 1,7 - 3,5 - 7 og 14 MC. I den
senere Tid har jeg kun arbejdet paa 7 MC, da det er det
Omraade, jeg er mindst forstyrret af Motorstøj. Sending
paa 3,5 og 7 MC sker uden Spoleskiftning, da alle Afstemningskredsene dækker over to Omraader, CO tillige
1,7 MC. Jeg anvender 5 Krystaller i Oscillatoren, der
skiftes efter Behag ved Hjælp af en 5-polet Omskifter,
anbragt paa Senderens Forpanel. To Krystaller paa 1,7,
to paa 3,5 og et paa 7 MC. De er slebet Parvis med
kun ringe Forskel i Frekvensen, saaledes at jeg har hur
tig QSY i Tilfælde af stærk QRM. Omskiftning til de for
skellige Omraader sker ligeledes paa faa Sekunder.
Modtageren er der ikke meget at sige om. Det er en
Schnell 0-V-1 Pentode, saa den trænger til en lille For
bedring ved Lejlighed.
Installeringen af Stationen fremgaar af Billederne. Den
lange Kasse paa Væggen over Bordet er High-power-Anlæget, hvorfra alle Spændinger til Senderen kan tilsluttes
ved de 6 Kontakter, som er anbragt til højre. Det lille
Apparat til højre for Anlæget er en Martley, den bruges
dog ikke mere.
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Det andet Billede giver et godt Helhedsindtryk af Sen
deren.
Jeg omgaas med Planer om i nærmeste Fremtid at gøre
Forsøg med Fone paa 3,5 MC.
Som Regel er jeg at træffe paa Stationen Hverdage
mellem 14-16 og efter 19, saa hvis nogle Hams har
Interesse af at se Stationen, er de velkomne.

OZ7KG.

Danske Hams.
IV. — OZ7HL.

OZ7HL begyndte som Radioamatør i 1923. Senere omkring

1927-28

forsøgte

han

sig

lidt

paa

de

korte

Bølger. Der var dog først lidt YL-QRM, som skulde overstaas, saa „Bacillerne“ var ikke saa livskraftige i første
Omgang. Det gik bedre, da 7HL i Februar 1931 blev
Medlem af E. D. R,, og hans CC-Signaler er nu kendt af
de fleste OZ-Hams.
Som bekendt er 7HL E. D. R.s Kasserer, og det er
særlig aktuelt nu ved Kvartalskiftet. Vil Medlemmerne
gøre ham Hvervet let og spare ham for mange unødven
dige Ærgrelser, saa indløser de hans Opkrævninger i Stedet
for at vente med Kontingentindbetalingen til midt i Kvartalet.

Hvad savner De i „OZ“?
Send Redaktøren et Par Ord derom!

Maanedens Emne.
Trafikken paa Amatørbaandene.
I ethvert velordnet Samfund, foregaar al Trafik efter
faste
Regler,
som
nødvendigvis
maa
overholdes.
Det
gælder ogsaa i „Æteren“. Amatørerne har her først og
fremmest deres Licensbestemmelser at rette sig efter,
men tillige gælder visse uskrevne Love.
Hvad Licensbestemmelserne angaar, da vil det sikkert
være ret omsonst at indlade sig paa en Kritik af disse.
Vi maa tage dem, som de er, og iøvrigt trøste os med,
at de paa mange Punkter kunde have været en hel Del
værre, fa — hvis der ikke var Lytterne at tage Hensyn
til, saa vilde Forholdene næsten være ideelle. Med Hen
syn til de uskrevne Love og den Form, hvorunder en
QSO bør føres, kan der nok herske en Del Uenighed,
og det er dette, vi i det følgende skal se lidt paa.
Der maa være absolut Enighed om, at det er en For
nærmelse at svare en nærboende Amatør, som kalder
CQ DX. Han maa med Rette kunne vente, at kun DXStationer svarer. Paa samme Maade maa det natur
ligvis respekteres, hvis en Amatør kalder f. Eks. CQ
PA.
Ligesom det er forkasteligt at kalde op med Nøgle
hvis man kun er i Stand til at føre en Fone-QSO, maa
det betragtes som daarlig Opførsel at kalde CQ i flere
Minutter paa et overfyldt Bølgebaand. Og særlig irri
terende er det, naar Kaldesignalet kun bliver givet med
lange Mellemrum. Som Modsætning hertil kan nævnes
at enkelte Amatører er saa hensynsfulde, at de indflet
ter deres Kaldesignal en Gang imellem, naar de svarer
paa en CQ.
Mens der sikkert hersker nogenlunde Enighed om det
allerede nævnte, saa er Idyllen forbi, naar den rette
Form for en QSO skal drøftes. Gennemsnitsamatøren
med sin skematiske rnw QRUgb"-QSO er alt andet end
anset blandt „Rag-Chewing“ Folkene. Sidstnævnte holder
jo af at opretholde Forbindelse med en og samme Ama
tør i timevis og er derfor tilbøjelige til at raabe Rap
port- og QSL-Jæger efter dem, der hurtigt melder QRU.
Vi for vor Part er af den Formening, at begge For
mer for QSO har lige stor Berettigelse. Tilhængere af
den korte QSO er først og fremmest Begyndere, der
ikke er udpræget Specialister i Morse og som derfor
ikke ønsker at vove sig for langt ud. Deres Syn paa
Sagen
er
forstaaeligt.
Ogsaa
manglende
Sprogkund
skaber maa tages i Betragtning, idet man maa erindre,
at de internationale Forkortelser ikke slaar til i en time
lang QSO. Endelig er der den udprægede Eksperimen
tator, som nærmest kun „gaar i Luften* for at faa Rap
porter paa sine mange Forsøg. Ingen kan med Rette
bebrejde ham, at han ønsker at gøre sin QSO kort.

Som
en
Modsætning
hertil
staar
„Rag-Chewing“
Amatøren. Med gode Sprogkundskaber og stor Morsefærdighed har han mere end nogen anden Forudsæt
ninger for at arbejde for noget af det værdifuldeste
indenfor Amatør-Radio: Oparbejdelsen af Venskaber og
international
Forstaaelse.
Denne
Amatørgruppes
Blad
„Rag-Chewing“, bærer ogsaa Vidne om det smukkeste
Kammeratskab i internationalt Format.
Omgangstonen paa Amatørbaandene har altid været
af en særlig Art, præget som den er af „Høflighedsfraser“ og gode ønsker. En Simplificering kunde uden
Skade indføres i Tilfælde, hvor en QSO f. Eks. slutter
saaledes: Nw vy tnx fr QSO dr OB. Hpe cuagn vy
soon. Vy 73 es fb DX dr Ob. Nw gb es gn. Men
helt at bortskære det, som enkelte Reformatorer prædi
ker for, vil være Synd. Noget værdifuldt ved AmatørRadio kunde nemt gaa tabt derved, og vi er mange, der
vil protestere imod, at vore gode Ønsker karakteriseres
som Talemaader.
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H. F.

Skærmgitterrør i Sendere.
Mens det blandt vore hjemlige Amatører er saa godt
som ukendt at benytte Skærmgitterrør i Sendere, er det
meget almindeligt i U. S. A. Vi skal i følgende Numre
af „OZ 4 komme nærmere ind paa dette og indleder i Dag
med nogle Oplysninger fra . CQ“ og en Philips-Brochure.
Af tyske Penthoder, der egner sig som Forstærker i
styrede Sendere, kan nævnes Valvo L495d. Den kan taale
et Anodetab paa 25 Watts og er saaledes et udmærket
Rør til Slutforstærkeren i en middelstor Sender. Foruden
det lille „Gennemgreb" og den store Stejlhed er det værdi
fuldt, at Røret er solidt opbygget og kan taale saa stor
Belastning. Glødespændingen er 4 Volt.
Hos D4AAR har følgende Rør i længere Tid arbejdet
med gode Resultater i en tretrins Opstilling: RES664d i
CO, RES664d i FD og L495d i PA. Takket være den
høje Styrespænding, som RES664d leverer, kan man nemt
aftage en Højfrekvensenergi paa 50 Watts, naar der er
700 Volt paa Pladen i PA-Trinet. Herved bliver Virk
ningsgraden 60—70 %. Skærmgitterspændingen er 2,70
Volt, hvorved Skærmgitteret belastes med 8 Watts.
Naar Røret faar saa høj Pladespænding, maa man være
meget omhyggelig med Afstemningen, da hele Belastningen
ligger paa Pladen, saalænge Anodekredsen er uafstemt, og
det kan bevirke, at Røret bliver luftholdigt. (Man mærker
Luftens Tilstedeværelse ved, at Gitterstrømmen vendes.
Ved L495d bliver eventuelt optrædende Luftrester genop
taget af Gitteret, naar Røret ligger i Hvile et Stykke Tid).
Det anbefales at begynde med !en Pladespænding paa 300400 Volt, indtil Afstemningen er i Orden og saa først
bagefter sætte fuld Spænding paa.

Man bør „nøgle“ i Udgangstrinet for at skaane L495d
for den temmelig store Anodehvilestrøm, der ellers flyder
i Tegnmellemrummene, og som kan give Anledning til
uønsket Luftudvikling. Bedst bryder man Forbindelsen ved
minus Glødetraad, saa Plade og Skærmgitter samtidig bliver
spændingsløse, naar Nøglen ikke er nedtrykket.
Philips fremstiller 15 og 75 Watts Skærmgitter-Senderrør
specielt beregnet for Amatører. Disse Rør har betydnings
fulde Egenskaber, som bevirker, at Konstruktionen og Ind
stillingen af Senderen kan simplificeres en hel Del. Kapa
citeten mellem Styregitteret og Pladen er her reduceret til
et Minimum ved Hjælp af det indsatte Skærmgitter.
Naar saadanne Rør bruges som Højfrekvensforstærker
eller Frekvensfordobler i styrede Sendere, er der praktisk
talt ingen Tilbagekobling fra Pladekredsen til Gitterkredsen,
og ved udvendig Afskærmning bliver Selvsvingning umu
liggjort. Neutrodynstabilisering er unødvendig, og det kan
saaledes lade sig gøre at skifte Bølgelængde i Løbet af
et Øjeblik. Disse Skærmgitterrør giver større Forstærk
ning end Trioder, som arbejder under de samme Betin
gelser.
Første Tabel viser de forskellige Data for Philips Skærm
gitter-Senderrør til Amatørbrug.
QC 05/15 QB 2/75
Type.........................................
10,0
Glødespænding...................... . 4,0
3,25
Glødestrøm............................. . 1,0
Mætningsstrøm...................... . 400
2000
Pladespænding....................... . 400-500
2000
Skærmgitterspænding . . . . . 75-125
300-500
75
Maksimalt Anodetab............ . 15
100
Afprøvet Anodetab.................. 20
Maksimalt Skærmgittertab . 3
15
Forstærkningsfaktor............... 225
200
Stejlhed..................................... 1,4
1,4
Indre Modstand....................... 160000
150000
Plade-Gitter Kapacitet. . . . 0,001
0,02
100
Rørets maksimale Diameter 50
Længde 160
210

MA/V
Ohm.
cm.
mm.
mm.

2000
2000
2000
2000
1500

Blandt Senderamatørernes største Vanskeligheder er Fjer
nelsen af de berygtede Nøgleklik. Intet Under at man der
for overalt arbejder paa at finde effektive Metoder til at
undgaa dem. Herhjemme er vi kun kendt med en lille Del
af disse Metoder, og da jeg forleden i „DX“ (The Hong
Kong Amateur Transmitting Society’s Tidsskrift) fik Øje
paa en ny, klikfri Nøglemetode, tænkte jeg, den maaske
kunde være til Gavn for flere af de danske „Hams“, og
jeg oversatte den derfor.
Metoden gaar i Korthed ud paa at indskyde en Spole
mellem Senderens Svingningskreds og Antennespole. Over
denne Spole forbindes en variabel Kondensator og i Serie
med sidstnævnte en Nøgle. Her skal bemærkes, at det
er Nøglens Bagkontakter, man skal anvende. Over Kon
densatoren forbindes en Glimlampe. Hele Arrangementet
ses af Figuren.

Spolerne kan til 80 m Baandet være paa 6 Vindinger^
til 40 m 4 Vindinger og til 20 m 2 Vindinger.
Afstemningen er meget enkel. Først afstemmes Antennespolen som sædvanlig, og dernæst indsættes Absorbtionsspolen forbundet med Nøglen. Det følger af sig selv, at
Absorbtionsspolen skal være saa kort som muligt, for at
undgaa, at Antennekoblingen bliver for løs. (Den kan vik
les af almindelig Spoletraad paa Paprør). Nu afstemmes
Absorbtionsspolen, til Glimlampen lyser kraftigst, og An
tenneamperemeteret (hvis man er saa velhavende at eje et
saadant) viser Nul. Alle Kredsene er nu i Resonans med
hinanden. Da Antenneamperemeteret viser Nul, er der altsaa ingen Strøm i Antennen. Den absorberes af den nylig
indsatte Svingningskreds. Men trykker man paa Nøglen,
er der fri Bane for Strømmen til Antennen.
Til Slut skal lige nævnes, at man ikke bør lade Sende
ren staa for længe med Strømmen tilsluttet, naar Nøglen
ikke er trykket ned. Den konstante Belastning vil bevirke,
at Senderrøret bliver varmt.

Bølgebaand QC 05/15 QB 2/75 Virkningsgrad.
500
500
500
500
400

Af OZ8J.

Volt.
Ampère.
MA.
Volt.
Volt.
Watts.
Watts.
Watts.

Næste Tabel viser de maksimalt tilladte Pladespændinger
paa forskellige Bølgebaand. For at opnaa den angivne
Virkningsgrad, maa Selvinduktionen i Pladekredsen være
saa stor som mulig og Kapaciteten saa lille som mulig,
saa Kredsens Impedans bliver et Maksimum.

80 m
40 m
20 m
10 m
5m

En klikfri Nøglemetode.

60 %
55 °/ 0
50%
40%
30%

Disse Rør frembyder et nyt Felt for Eksperimenter, som
vi haaber vil interessere danske Amatører.

Faradius.
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Begynderen spørger — VII.
Efter hvilke Retningslinier
bør Kortbølgemodtageren bygges?
Da den første Beskrivelse af en Kortbølgemodtager frem
kom i dansk Radiopresse for ca. 8 Aar siden, var det en
ret vanskelig Sag at tilfredsstille de Krav, man dengang
mente var nødvendige for at fremstille noget brugeligt.
„Low-loss Epidemien" herskede, og det gav sig bl. a. Ud
slag i en overdreven Skræk for alt, hvad der hed Metal i
Modtagerne. Det betragtedes saaledes som en overordentlig
stor Fejl at bruge Messingvinkler til Fastgørelse af For
pladen paa Bundbrædtet. (!)
Nu ser vi anderledes paa det. Mange Amatører bruger
i Dag Kortbølgemodtagere, som med deres Metalindkaps
ling er fuldkommen i Strid med de tidligere Teorier, og
det gaar udmærket. Det regnes ikke længer for en Kunst
at bygge en almindelig Kortbølgemodtager, men det bety
der naturligvis ikke, at man maa være skødesløs med
Konstruktionen. Den store Forskel paa Modtagere - skønt
bygget efter samme Diagram - viser det.
Her i Landet er det sjældent at se Kortbølgesupere
anvendt. Saadanne Modtagere har naturligvis en meget
stor Ydelse, og Ejere af saadanne bør gøre opmærksom
paa det, naar de giver Rapport. Ellers er det Modtagere
med Skærmgitter-Højfrekvens og navnlig det nemme Schnell
Diagram, der benyttes.
I Almindelighed kan man ikke tilraade en Begynder at
give sig i Lag med en Kortbølgemodtager, der har HFForstærkning. Saa skal han i hvert Fald høre ti! de videre
komne blandt de „almindelige" Radioamatører. Konstruk
tionen maa udføres omhyggeligt, naar man skal have de
Resultater, der naturligt ventes af en saadan Opstilling.
Mens mange Amatører er begejstret for HF-Forstærkning
paa korte Bølger, er der ogsaa et ikke ringe Antal, der
er skuffet. Men en uomtvistelig Fordel er der ved disse
Modtagere: Betjeningen er meget nem og behagelig. Det
skyldes bl. a., at der ingen „Huller“ er i Afstemningen.
Men samtidig faar man en Kondensator mere at stille paa.
Det mest populære Diagram er dog Schnell, som med
Detektor og et Trin LF yder det tilstrækkelige. Til DXModtagning kan et Trin LF yderligere gøre god Virkning,
men til almindeligt Brug vil Baggrundsstøjen som Regel
blive forstærket i uforholdsmæssig Grad. En Fordel ved
Schnell er - i Modsætning til Reinarz - at Drosselspolens.
Kvalitet ikke er særlig kritisk. Det er nemt at opnaa en
blød Tilbagekobling.
Her er vi ved noget af det vigtigste naar det gælder
Kortbølgemodtagere: Tilbagekoblingens Godhed. Af den
afhænger Modtagerens Brugbarhed. Som Regel er det at
foretrække at regulere Tilbagekoblingen kapacitivt fremfor
induktivt. Man kan ogsaa foretage Reguleringen med en
variabel Højohmsmodstand i Detektorens Pladespænding,
og man opnaar herved den Fordel, at Tilbagekoblingen
ikke kommer til at indvirke saa meget paa Modtagerens
Afstemning.
For at faa blød Tilbagekobling er det ogsaa af stor
Betydning at finde det rette Detektorrør, og det bør ikke
have for høj Pladespænding. Rør af A425 Typen er at
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foretrække fremfor f. Eks. A415. Gitterafledningens Værdi
har ogsaa meget at sige, og man bør prøve sig lidt frem.
Det kan anbefales at sætte et Potentiometer over Glødespændingen og forbinde den bevægelige Arm til Gitteraf
ledningen. Her har man et virksomt Middel til af frem
skaffe blød Tilbagekobling.
Selvfølgelig maa alle Drejekondensatorer forsynes med
Mikroskalaer, og for at undgaa Haandkapacitet er det af
Betydning, at Tilbagekoblingskondensatoren - der mest
praktisk kan være af Glimmertypen - er forsynet med iso
leret Aksel. Er det ikke tilstrækkeligt, kan man bruge
Mikroskalaer af Metal eller indsætte et Skjold af Staniol
bag Forpladen, som saa jordforbindes.
Enhver Antenne kan med godt Resultat bruges i Forbin
delse med en Kortbølgemodtager. Jordledning viser sig i
Reglen at være betydningsløs. I nogle Modtagere kobles
Antennen ti! Gitterkredsen gennem en lille Kondensator
paa 25-100 cm. Andre Steder bruges aperiodisk Antenne
kobling med Anvendelse af Antennespole. Det sidste giver
vist de bedste Resultater, uden at det dog med Bestemt
hed kan paastaas.
Spoler vikles nemt paa gamle Lampesokler. Et Spørgsmaal er det dog, om ikke større Spoler, viklet paa f. Eks.
Ribberør er mere effektive. Gitterkondensatoren bør være
af Luftbloktypen. Selv om man i sin Tid gik over Gevind,
saa er det dog en Kendsgerning, at Low-loss Princippet
mere end andre Steder har Berettigelse, naar det gælder
Kortbølgemodtagere. Af samme Grund bør de benyttede
Lampesokler bestaa af saa lidt Isolationsmasse som mu
ligt. Der bør vælges solide Drejekondensatorer uden Slør
i Lejerne, og de bør skærmes mod Støv, som ellers kan
give Støj.
Da det hører til Sjældenhederne, at man bruger Højt
taler i Forbindelse med Kortbølgemodtagere, er der ingen
Grund til at bruge store Rør i LF-Trinene. Man opnaar
herved at kunne anvende Tørelementer til Pladespænding
og alligevel sikre sig økonomisk Drift. Batterier er at
foretrække, da kun de færreste Eliminatorer kan tilfredsstille
de Fordringer, man maa stille til fuldstændig Frihed for
Netstøj. Det skyldes ikke alene Brugen af Hovedtelefon.
Kortbølgemodtagere er i sig selv meget modtagelige for
Støj fra Lysnettet, hvad Amatører med Vekselstrømsinstallation kan tale med om. Alene ved Induktionsvirkning
kan der under uheldige Forhold opstaa ensaa kraftig Brumme
tone, at Modtagning omtrent umuliggøres.

Faradius.

Nogle Forslag til Opnaaelse af bedre
Nyttevirkning.
Af Fred. H. Schnell, W9UZ („QST“).

Min nuværende Sender har 2 Stk. 250 Watts Rør i Slutforstærkeren, men det behøver ikke at betyde, at Output
er 500 Watts. Det kan være mere, men det er ligesaa
sandsynligt, at det vil være mindre. Naar man har 2 Stk.
250 Watts Rør i Push Pull med et Input paa ca. 1 KW,
kunde man vente en Nyttevirkning paa 50 % — altsaa i
dette Tilfælde 500 Watts. Det er faktisk muligt i et For
stærkertrin at opnaa større Nyttevirkning end 50%, men
saa maa alt i Senderen være udført med stor Nøjagtighed.

Denne Sender havde som nævnt til at begynde med et
Input paa 1000 Watts, og Antenneenergien var ca. 250
Watts. Ved Hjælp af nogle faa Forandringer blev Antenne
energien forhøjet til mere end 500 Watts uden at forhøje
Input. Oprindelig bestod Svingningskredsen i Udgangstrinet af en Spole paa 2,3 Mikrohenry og en Kondensator
paa 210 cm. Højfrekvensstrømmen igennem den var da
28 Ampére ved 7173 KC, og Pladestrømmen var 210 MA
ved 1950 Volt, hvilket gav et Input paa mere end 400
Watts (uden Antenne tilsluttet).
Der blev nu først ændret paa Spole og Kondensator.
Spolen blev lavet af 12 Vindinger 1 / 4 “ Kobberrør med
1 / “ mellem hver Vinding og 3½“ i Diameter. Selvinduk
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tionen steg herved fra 2,3 til 8,8 Mikrohenry. Konden
satorens Kapacitet ved 7173 KC blev derpaa reduceret til
ca. 45 cm. Disse Ændringer bevirkede, at Strømmen i Svingningskredsen faldt til 7,3 Ampére og Input til ca. 78
Watts (stadig uden Antenne tilsluttet). Rørene blev nu ikke
saa varme som før. Moralen er, at man kan opnaa en
betydelig større Nyttevirkning ved at bruge stor Spole og
lille Kondensator i sin Udgangsforstærker.
Ved en selsvvingende Sender vil Forholdet derimod være
et andet, idet der vil foregaa Forandringer med Rørets
indre Kapacitet, efterhaanden som det bliver varmt. Men
naar Afstemningskapaciteten er stor, vil Forandringen i den
samlede Afstemningskapacitet være relativt lille, og derior
vil Bølgelængden ikke have nær saa stor Tilbøjelighed til
at krybe, som naar der bruges en lille Afstemningskapa
citet og en stor Spole. I en Udgangsforstærker vil den
lave Kapacitet imidlertid være at foretrække, naar der skal
opnaas en god Virkningsgrad.

Til at begynde med blev Antennen til 7173 KC gjort
66‘7“ lang i Overensstemmelse med Regler, der gælder
for en Halvbølgeantenne. Feederne var 34‘ lange og var
spaced 6“ med Isolatorer af haardt Træ, kogt i Parafin.
Da alt var rigtigt afstemt og havde været i Anvendelse en
Maaned eller to, syntes Rapporterne paa Signalstyrken at
være betydeligt under det, man kunde vente.
Der blev nu installeret en Modtager med et Galvano
meter og et Par Hovedtelefoner 3 engelske Mil fra Sen
deren. Den i Modtageren opnaaede Signalstyrke gav Ud
slag til Tallet 10 paa Galvanometerets Skala. Sender
antennen blev nu firet ned og skaaret nøjagtig midt over,
hvorefter et 0-3 Amp. Varmetraadsinstrument biev indsat.
Antennen hejstes nu op igen, og Senderen blev afstemt til
Max. af Strøm i Antennen. Kortslut Nøglen, kravl ud paa
Taget, aflæs med en Kikkert Strømmen i Midten af An
tennen. Den er 1,94 Amp. Antennen ned, klip nogle
Tommer af, saa den nu er 66 Fod. Aflæs Ampéremeteret
igen — det viser nu 2,1 Amp. Den samme Fremgangs-

maade igen. Antennen er nu 65‘ 8“, og Strømmen 2,4
Amp. Næste Gang 65 Fod med 2,6 Amp., og ved 64
Fod falder Strømmen til 2,58 Amp. Det kritiske Punkt
er passeret. Saa blev hver Halvdel forlænget 3½“, ialt
7“, og det blev gjort, ved simpelthen at trække i Traaden.
Kobber er som bekendt villigt til at strække sig. Ved en
Antennelængde af 64‘ 7" er Strømmen 2,72 Amp., og
Modtageren de 3 engelske Mil borte faar Galvanometeret
til at give Udslag paa 17 mod 10 før.
Antennens Modstand blev maalt til 68 Ohm, hvilket gi
ver en Antenneeffekt paa mere end 500 Watts. Som en
Basis for Udregning af den omtrentlige Energi ved de tid
ligere omtalte Længder skal anføres, at Antenneenergien
ved 1,94 Amp. er 255 Watts, ved 66‘ og 2,1 Amp. 300
Watts, 65‘ og 2,6 Amp. 459 Watts, 64‘ og 2,58 Amp.
455 Watts og 64‘ 7" og 2,72 Amp. rigelig 500 Watts.
Altsaa er der opnaaet en Forøgelse af Antenneenergien fra
255 til 500 Watts blot ved at klippe ca. 2 Fod af An
tennen.
(Oversat af OZ5MK).

Krystalstyret Sender
til 14, 7 og 3,5 M.C.

Af H. TSCHERNING PETERSEN.
Den krystalstyrede Sender vinder mere og mere Indpas
hos Amatører, der ønsker, at Stationen skal være up to
date; men mange krystalstyrede Sendere bygges saaledes,
at de kun kan bruges i et enkelt Baand. Dette Forhold
er mindre heldigt, for som bekendt varierer de forskellige
Baands Egenskaber ofte, og det er derfor en stor Fordel
at kunne skifte til det Baand, der i Øjeblikket synes mest
interessant.
Vil man bygge en C.C. Sender, gør man derfor klogt
i fra Starten at indrette Senderen med Henblik paa Sen
ding i de flest mulige Amatøromraader. Det er nemlig
ikke ret meget dyrere, naar man straks indretter Senderen
til flere Baand. Skal man senere til at bygge helt om,
vil man ikke undgaa baade forøgede Udgifter og Ulejlig
hed, der kunde være sparet.
Der er saa meget mere Grund til at lave Senderen til
flere Baand, som den største Udgift ikke kommer ved
Senderens Bygning, men senere, naar Krystaller og Rør
skal anskaffes. Man kan da begynde Sending i sit Favoritbaand straks og med Tiden anskaffe flere Rør og Krystaller.
Naturligvis er det heldigt at kunne skifte fra et Baand
til et andet med den mindst mulige Ulejlighed, og det er
netop en Sender, der saa vidt muligt er i Besiddelse af
denne Egenskab, som her kort skal omtales.
Først og fremmest gælder det om at faa saa faa Spoler
til Udskiftning som muligt, og det eneste Trin, hvor ud
skiftelige Spoler er nødvendige, bliver i P.A. Trinet,
medens de andre Trin har faste Spoler.
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Af Diagrammet vil det fremgaa, at Senderen paa 7 og
3,5 MC arbejder som CO—PA Opstilling og paa 14 MC
som C. O. — F. D. — P. A. Paa denne Maade skulde Høj
frekvensenergien i P. A. Rørets Anodekreds blive omtrent
den samme paa alle Baand.
Til Slut en lille Oplysning, som maaske vil kunne gavne
dem, der bruger C.C.
Det kan udmærket lade sig gøre at indskyde en fast
Kondensator mellem Krystal og Minus Glødetraad. Den
skal være paa mindst 3000 cm og med Glimmerisolation.
Med en saadan Kondensator inde er der ingen Fare for
at kortslutte Gitterbatteriet, naar Krystallen tages ud af
Holderen.

C. O. Kredsen er indrettet saaledes, at den kan arbejde
paa baade 7 og 3,5 M. C. uden direkte at skifte hverken
Spoler eller Krystaller.

Som Diagrammet viser, er der to Krystaller. Ved Hjælp
af en simpel Omskifter paa Forpladen kan det ønskede
Krystal indskydes i C. O. Rørets Qitterkreds, og Anodesvingningskredsen skal derfor være saaledes dimensioneret,
at den kan afstemmes til Resonans med baade 7 og 3,5
M. C. Krystallet. Dette kan lade sig gøre ved Hjælp af
en variabel Kondensator paa 450 cm. og en passende
Spolestørrelse. (For Eks. 9 Vindinger blød Kobbertraad
paa 7 cm Ribberør, Vindingshøjde 8 mm). F. D. Trinet
skal have en Spole passende til 14 M. C. (5 Vindinger paa
7 cm Ribberør). P. A. Trinet laves med Spoler af Kobber
rør til Udskiftning. Til 3,5 M. C. kan dog bruges Spole
vundet paa Ribberør som foran omtalt.
Da det gælder om at faa saa stor Effekt i P. A. Tri.
nets Anodekreds som muligt, bør man altid bruge en
forholdsvis lille Afstemningskondensator og stor Spole.
(14 M. C. : 5 Vindinger, 7 M. C. : 8 Vindinger, 3^5 M. C.:
20 Vindinger).
Hvad selve Opbygningen af en saadan Sender angaar
skal nævnes, at en effektiv Afskærmning er om ikke just
en Betingelse, saa dog en stor Hjælp til Opnaaelse af en
Sender, fri for Egensvingninger. Af samme Grund skal
P. A. Trinet neutrodynstabiliseres, og den viste Maade tij
Forbindelse af Neutrodyn-Kondensatoren har vist sig at
være udmærket. Man maa tage i Betragtning, at denne
Kondensator er stærkt udsat for høj Vekselspænding, og
ved større Sendere skal Afstanden mellem Pladerne være
rigelig, hvis man vil undgaa Gnister, naar Senderen nøgles.
Naturligvis kræves der af Neutrodyn-Kondensatoren for
skellig Indstilling for de forskellige Baand, men har man
een Gang fundet denne, mærker man sig Stillingen; f. Eks.
kan Kondensatoren ved Hjælp af en isoleret Aksel staa i
Forbindelse med en mindre Skala paa Senderens Forplade.
For at faa Plustappen paa Anodespolen paa samme Sted
hver Gang, kan en Ledning loddes fast paa selve Spolen,
efter at det rette Sted er fundet ved forudgaaende Forsøg.
Den fatsloddede Ledning ender i et Bananstik, som føres
til en Bøsning med Plus Højspænding.
Da Tappen fra P. A. Trinets Gitterkreds skal kunne
sættes paa saavel F.D. som C.O. Kredsens Anodespole,
vil det være mest hensigtsmæssigt at lægge de to sidst
nævnte Kredse ved Siden af hinanden og PA Trinet oven
over. Derved bliver det ogsaa lettere at udskifte Spolerne
i PA Trinet.

Klasse B Forstærker til
Modulering af Amatørsendere.
Af H. Tscherning Petersen.

I Amerika har Klasse B Forstærkeren været kendt og
anvendt i flere Aar, men først fornylig er de nødvendige
Specialtransformatorer kommet i Handelen herhjemme.
Som bekendt arbejder Klasse B Forstærkeren med 2
Rør i Push Pull i Udgangstrinet paa den særlige Maade,
at det ene Rør tager sig af de „positive“ Strømstød,
og det andet Rør behandler de „negative“. Disse 2 Rør
faar saa høj negativ Gitterspænding, at Anodestrømmen
nærmest er Nul, saalænge Forstærkeren ikke paavirkes.
Sker dette, stiger Anodestrømmen nærmest proporiionalt
med Styrken af den paavirkende elektromotoriske Kraft.
D. v. s., at et ved det med Kryds mærkede Punkt i Dia
grammet indskudt Miliamperemeter vil slaa ud i Takt med
Tale eller Musik. Som man ser netop det omvendte af
Forholdet ved almindelige Forstærkere. Dette i Forbindelse
med den ringe Hvilestrøm ved den ret store negative Gitterforspænding gør, at Forstærkeren arbejder med særlig høj
Virkningsgrad, og den afgivne Effekt er 2 til 3 Gange
større, end naar den sædvanlige Metode anvendes.*)
Det ligger da ligefor at anvende en saadan Forstærker
i Forbindelse med en Telefonisender. Det er, hvad de
fleste Telefoniamatører har Brug for: Stor Udgangseffekt
ved lav Spænding.
Der er her i Bladet blevet paapeget, at Heisingmodulation er at foretrække, men desværre kræver denne Metode
Anvendelse af mindst eet ekstra Rør paa Størrelse med
Senderrøret. Og saa snart det drejer sig om lidt større
Sendere, der kræver særlig Anodespændingskilde, kniber
det ofte med at faa Energi nok til to Rør. Her
er
Klasse
B
Forstærkeren
paa
sin
Plads.
Heisingmodulationens
Princip
(Anodespændingsmodulation)
*) Se iøvrigt „Radio Magasinet“ 1. Decbr. 1932.
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kan bibeholdes uden at aftage Energi fra Senderens Højspændingskilde. F. Eks. vil en Anodeakkumulator eller
220 Volts Jævnstrømsnet kunne forsyne en Klasse B For
stærker til Modulation af selv en større Amatørsender.
Efter Resultatet af de foretagne Forsøg at dømme vil
en Forstærker af denne Størrelse kunne modulere op til et
Input af 40-50 Watts. Der skal da anvendes to RE604,
T34 eller lignende Rør i Udgangstrinet, men selv to Rør af
RE134 Typen eller endnu bedre Oxytron M0402 vil give
ikke saa faa Procents Modulation. Til Modulering af Input
fra 15 til 25 Watts er de mindre Rør særdeles passende.
Til Klasse B Forstærker skal anvendes særlige Transfor
matorer baade til Kobling mellem Rørene og til Kobling
mellem Forstærker og Sender. Udgangstransformatoren er
forsynet med Midtpunktsudtag, saaledes at man kan for
søge med forskellig Belastning og forskelligt Omsætnings
forhold. For at faa maksimalt Output er det nemlig af
Vigtighed, at Forstærkeren belastes med en passende Im
pedans, og dette Forhold vil variere ved de forskellige Rør,
der bruges i Forstærkerens Udgangstrin og i Senderen.
Den særlige Udgangstransformator til Modulation er frem
stillet efter min Specifikation af Firmaet H. & K. Lubcke.

Diagrammet viser, hvorledes en Klasse B Forstærker til
Modulation forbindes. For at undgaa HF-Strømme i ModuIatoren indskydes som vist Drosselspolen mellem Modulator
og Sender.
De to Rør i Udgangstrinet, som arbejder i Push Pull,
skal være ens. Ikke alene i Mærke men ogsaa i Karakte
ristik. D. v. s., at et nyt og et gammelt Rør ikke kan
arbejde tilfredsstillende sammen uden at give Forvrængning.
Om Rørene er ens, kan let konstateres ved Hjælp af et
almindeligt Prøveapparat for Radiorør. Har man ikke selv
et, kan det let sammensættesved Hjælp af et Milliamperemeter,
eller den nærmeste Radioforhandler vil sikkert kunne fore
tage Maalingen.
Da Indgangsrøret er modstandskoblet, skal her bruges
A425, RE034 eller lignende, og som Mellemrør giver A415
eller endnu bedre M0407b bedre Resultat end de i „Ra
dio Magasinet“ opgivne mindre Udgangsrør - i hvert Fald
naar der i Udgangstrinet bruges Rør som RE134 eller
M0402.
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De indledende Forsøg foretages bedst med en - helst
elektrodynamisk - Højttaler, koblet til Sekundæren af Ud
gangstransformatoren. Naar de mest passende negative
Gitterspændinger er fundet, og Forstærkeren giver kraftig
og klar Gengivelse fra Pick-up og Mikrofon, kan den til
sluttes Senderen. Det vil sikkert vise sig nødvendigt at
gøre Brug af Volumenkontrollen for at undgaa Overbe
lastning af Højttaler!

Et Svar til „To=R Radio“.
I sidste Numer af af Bladet „To-R Radio“ finder vi en
venlig og forstaaende Omtale af „OZ" og Senderamatørerne,
som vi skynder os at sige Tak for. Men samtidig bliver
der skudt med skarpt imod os i Anledning af den nu af
sluttede „Krakilius Jochumsen" Serie. Kritikken fremkom
mer imidlertid paa et forkert Grundlag, og vi bliver derfor
nødt til at forklare de virkelige Forhold.
Selvfølgelig betragter vi ikke Lytterne i Almindelighed
som Krakilere. Vi er selv Lyttere og har meget stort Ud
bytte deraf. Den Foragt for Radiofonien, man tillægger os,
gælder kun for „Fyldekalk-Programmerne“, der navnlig om
Søndagen er særlig dominerende. Kvantiteten er her til
syneladende vigtigere end Kvaliteten.
Det, vor Kritik i første Række er rettet imod, er de
antikke Hylekasser af 1923-Model, der endnu anvendes
mange Steder og stadig gaar under Betegnelsen „Radio
modtager“. At det ikke mindst for Lytterne selv er af
Betydning at faa disse Musæumsgenstande kasseret, kan
ingen være i Tvivl om — heller ikke „To R Radio’s“ Re
daktion. Forvrænget Gengivelse og katastrofal Mangel paa
Selektivitet er de værste Fejl et Radioapparat kan være
belemret med,
Vi har Erfaring for, at blot eet Trin HF paa en Mod
tager er fuldt tilstrækkeligt til at udelukke en nærliggende
Amatørsender med 30-40 Watts Input. Det er saaledes
ikke manglende Velvilje fra Myndighedernes Side, men de
mange skandaløst daarlige Modtagere, der er Skyld i, at
vore Sendetider praktisk talt er forsvundet. Et Blik paa
Radioprogrammet er nok til at overbevise enhver Tvivler.
Saadan forholder det sig, og det finder vi ingen Grund
til at fortie. Vi har oven i Købet Grund til at vente, at
den dygtige danske Radiobranche ligesom vi er interesseret
i, at Lytterne bliver forsynet med tidssvarende Modtagere.
Og vi skulde tage meget fejl, om ikke netop Firmaet To-R
Radio A/S, som jo har et godt Navn overalt, skulde være
blandt de første til at give os Ret.
Red.

Undgaa Gennemslag

10 Minutter fra Kl 16,05 den 22. Marts til Kl. 15,10
den 23.
Her er da endelig et Par Tests, som maa interessere
alle OZ-Amatører. Ogsaa DR- Amatørerne kan være med.
Spændende og interessant bliver det, og tillige er der
Chance for at vinde nogle morsomme Præmier. Lad det
saa blive Sukces denne Gang!
Red.

i Neutrodynkondensatoren!

Af OZ5MK (efter „QST').
Naar man anvender høje Anodespændinger, vil der i en
Flertrinssender altid være en Komponent, der er særlig
udsat for Gennemslag, nemlig Neutrodynkondensatoren.
Denne er jo som Regel forbundet til Punkt A paa Dia
grammet, hvorved man faar Anodespændingen + Gitter
spændingen til det paagældende Trin over dens Plader.

QSL=Centralen.
Vi savner denne Gang (d. 7 / 3 ) Kuverter fra: OZ1CC, 1W
2P, 2RS, 3FL, 5TH, og 9XX (?). Der er i Februar
Maaned ekspederet ialt 2234 QSL-Kort, nemlig modtaget
fra OZ: 1315 og til OZ: 919. - Disse to Tal skulde jo
helst være lige store, men det viser i alt Fald, at vi her
hjemme ikke staar tilbage hvad angaar Besvarelsen af QSL.
Vi gør opmærksom paa, at R. S. G. B, iflg. Brev til
QSL-Manager ikke mere befordrer Kort til ikke Medlem
mer af R. S. G. B.Saadanne Kort returneresmed Paaskriften:
Regret unable to deliver. G5KA har meddelt undertegnede,
at Kort til ikke Medlemmer kan sendes via G5KA (QRA
i Call Book). Af Hensyn til Samarbejdet mellem I. A. R. U.s
Sektioner kan E. D, R. ikke paatage sig denne Viderebesørgelse. Det samme gælder Kort til A. E. D. (Arbeitersender, Berlin). Disse maa ogsaa sendes direkte.

Ved at forbinde den til B opnaar man nøjagtig samme
Virkning tillige med den ikke uvæsentlige Fordel, at begge
Pladesæt nu er paa samme DC Potential, hvorved Risikoen
for et Gennemslag formindskes i betydelig Grad. Nu kan
der nemlig højest blive Tale om en Kortslutning af den
Forskel i Anodespænding, der eventuelt er mellem de to
Trin.

OZ2E.

OZZ og TF3B arrangerer Tests.

Naar Krystallet er slebet for tyndt.

Alle OZ-Hams maa i Aktivitet d. 22. og 23. Marts!
Det er nu snart mange Maaneder siden, vore udmærkede
Kolleger, OZ2Z og OZ7GL tog op til det kolde Nord
for at vise, hvad Amatør-Radio dur til i Praksis. Os be
kendt er OZ2E den eneste OZ-Ham, der har haft QSO
med OZZ. Efter nogle daarlige Maaneder gaar det nu be
dre med at faa fat i TF3B. 1 Februar Maaned er der saa
ledes 4-5 OZ-Amatører, der har opnaaet QSO med ham.
Men nu skal der tages fat for Alvor. Vi har modtaget
følgende Telegrammer: „Fra 22 / 3 1 7 00 GMT til 23 /s 0205
sendes hver lige Time paa 42, ulige paa 54 CQ de OZZ.
For første Modtagelse en Hvalrostand, for QSO to Tæn
der. Hilsen alle - OZ2Z.“ Desuden: „Døgnet 22-23 Marts
CQ de TF3B 41 mtr hver Time Min. 05-10 faa 1605 til
1510 GMT. For udførligste Rapport et Faareskind. 73
OBs - OZ7GL.“
Mens OZ2Z’s Telegram er klart nok, synes OZ7GL’s
at være blevet lidt forvansket undervejs. Imidlertid er det
tydeligt nok, at de har aftalt at holde deres Test indenfor
.de samme Døgn. Vi mener at forstaa 7GL’s Telegram
saaledes, at han hver Time -kalder CQ i et Tidsrum af 5-

Hvorledes man atter kan gøre Frekvensen lavere.
Af OZ5MK (efter „QST“).

Kassér ikke det Krystal, De ved et Uheld er kommet
til at slibe til en for høj Frekvens. Dersom det bliver
forsølvet, vil det svinge med en lavere Frekvens end før.
Sølvet paa Krystallets Overflade virker som en Holder med
større Kapacitet end den, der kan opnaas med den almin
deligst benyttede Holder, og naturligvis er Frekvensen
lavere, jo højere Kapaciteten over Krystallet er.
Ved Tilpasning af Sølvlagets Tykkelse paa flere af
W4PAL’s Krystaller blev deres respektive Frekvenser redu
ceret med fra 10 KC ved et Krystal til Radiofonibaandet
til næsten 200 KC ved et 40 m Krystal.
Det Tidsrum, Krystallet forbliver i Forsølvningsvædsken,
dennes Styrke og Kvantitet spiller tilligemed Temperaturen
en stor Rolle m. H. t., hvor meget Frekvensen vil blive
nedsat, idet alle de nævnte Faktorer naturligvis nøje griber
ind i hinanden. Hvis Temperaturen er for lav, vil Opløs
ningen maaske ikke udfælde Sølv, før en højere Varmegrad
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indtræffer. Hvis Krystallet skulde faa for meget Sølv, kan
Frekvensen hæves ved omhyggeligt at slibe noget af Sølvet
af med det allerfineste Slibemiddel, akkurat som naar man
sliber et Krystal. (NB. Forsølvningen er ikke en haard me
tallisk Overflade, men en forholdsvis blød Substans. Vær
derfor forsigtig med den). Har Krystallet faaet for meget
Sølv, og De hellere fuldstændig vil fjerne Forsølvningen og
begynde forfra igen, kan det hurtigt fjernes med Salpeter
syre.
En Glarmester*) kan levere Sølvopløsningen færdigblandet
i de rigtige Forhold. Man sparer herved en Mængde Tid
og undgaar den Risiko, at det hele skulde slaa Fejl paa
Grund af en forkert Blanding. Før De begynder paa For
sølvningen, maa Krystallet være absolut rent. Desuden bør
man vaske det grundigt i en Opløsning af Tinklorid for
at faa Sølvet til at hænge bedre fast.
W4PAL’s Eksperimenter har givet følgende Resultater:
1. Naar et Krystal er forsølvet, vil det svinge en Ube
tydelighed lettere end normalt.
2.
Det vil yde ca. 3% mere Output, end naar det
ikke er forsølvet.
3. Output, Frekvens og den Lethed, hvormed Krystallet
svingede, var nogenlunde den samme, enten Krystallet
brugtes med 2 fine Traade, der berørte dets Overflade,
eller der benyttedes en almindelig Holder.

bekendt er en Egn, hvor mange Danskere er bosat. Han
ønsker at kunne sende Meddelelser til Danmark pr Kort
bølge, og det er Meningen senere at søge gennemført to
vejs Forbindelse med Telefoni eller Telegrafi.
Vi beder alle, der er i Stand til det, lytte paa de an
førte Bølgelængder den 19. Marts. Alt er DNT. W9QC
sender
paa 3950 KC Kl. 6,00 og 7,00.
„ 14200 KC Kl. 9,00, 16,00 og 17,00.

E. D. R.s københavnske Afdeling

Fra E. D. R.s Salgsafdeling v/ OZ1D, Ringsted har vi
modtaget Prøver paa nye QSL-Kort samt en praktisk
Klemmappe. Det er glædeligt, at Standardkortene stadig
ændres, saa for megen Ensformighed undgaas. Mappen,
som kun koster 85 Øre, er udmærket egnet til Opbevaring

har Møde hver Mandag i Marts Maaned. Den 20/3 Kl. 20
er der Foredrag om Telefoni af OZ7T. Fra 1. April holdes
der Møde hveranden Mandag.

Rapporterne bedes sendt til Sekretæren, som saa paa
Grundlag af disse vil arrangere QSO mellem Racine og
danske Hams.
OH7DWS meddeler via OZ8J, at der er flere OH7DWStationer. Det er smaa militære Sendere under en Afdeling,
der kaldes „Skyddskårsorganisationen“. De vil gerne have
QSO med OZ, men da de fleste af dem er Begyndere,,
beder de om QRS.

Saavel i „QST“ som D. A. S. D.s „Mitteilungsblatt“
finder vi følgende om en dansk Skibsstation: OXXE QTH
near Bahama, Operator OZ7AG. .Vi vidste ikke bedre,
end 7AG lever i bedste Velgaaende paa Als. Pse hw?

af „OZ“.

Fra et Møde i den københavnske Afdeling.

Smaat Nyt.
Fra Herr Peder Back, Racine, U. S. A. har vi modtaget
Opfordring til at sørge for Aflytning af en speciel’ Op
kalden paa Dansk fra W9QC. Herr Back har organiseret
Udsendelser for Danske i og omkring Racine, der som
*) Her i Landet vil de nødvendige Kemikalier antagelig nemmest kunne
faas paa Apotekerne. Red.
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SOM EN

KONSTANT ARBEJDENDE LIREKASSE!
Tanker omkring Radiofoniens 10-aars Jubilæum.

Vi, der befinder os mere langs med Jorden, kan imid
Der var en Tid, hvor dansk Radiofoni blev fulgt af be
lertid ikke frigøre os for stadig i Tankerne at se en kon
gejstrede Lyttere. Vi gamle Amatører erindrer endnu tyde
ligt, hvorledes Lyngby Radio med sin „boblende“ Buesender stant arbejdende Lirekasse. Det gælder bare om stadig
væk at holde den i Sving. Pauser er en Forbrydelse. Hvad
præsterede en Times Radiofoni pr Uge. Der var Eventyr
man putter i Kassen, er derimod ofte af mindre Betydning.
glans over det dengang.
Man har paa Fornemmelsen, at det gælder om at faa de
Anderledes nu. Statsradiofonien er blevet en stor,
mange Sendetimer at prale med. Vi har tit nok gjort op
knirkende bureaukratisk Institution med en til Lejligheden
mærksom paa dette Forhold, og det er ikke underligt, at
passende højtidelig Tone. Af de Mennesker, der i Radioens
de mange komplet ligegyldige Udsendelser særlig falder
Barndom haanede Pionererne for deres Tro paa det nye,
Senderamatørerne i Øjnene.
der spirede frem, er der
Det er jo Tid, der bliver
nu opstaaet en mægtig
taget fra os.
Lytterhær, som ikke er til
Heldigvis er ikke alle
freds, uden Højttaleren er
lullet
i Søvn endnu. Saa
i Virksomhed fra Morgen
ledes
slaar „Radio-Maga
til Aften. De har glemt,
sinet“ Hovedet paa Sømmet
hvad de sagde for 10 Aar
i sit Nummer fra 16. Januar,
siden. Og naar den næste
hvori det bl. a. hedder:
store Opfindelse er paa
„I 1933 skal Radiofonien
Trapperne, da vil vi opleve
sende med større Energi.en Gentagelse. Menneske
Vore Antenner skal nyde
nes Børn bliver ikke klo
godt af voksende Feltstyr
gere.
ker.
Hvilke Fremskridt - og
Tiderne skifter. Vi Ama
Følger!
- Følger? Ja, de,
tører arbejder nu med korte
at vi fremtidig maaske kan
Bølger -- hvis vore Nabo
klare os med mindre For
lyttere da tillader det. De
stærkning i vore Modtagere,
samme Mennesker, som lo
naar vi skal benytte dansk
ad os, der for 10 Aar si
Radiofoni til Akkompagne
den spaaede Radiofoniens
ment til Aftenbridgen.
Sejrsgang, har nu i den
De
mange
Sendetimer
Grad annekteret den, at vi,
og
den
forøgede
Antenne
der stadig har Amatørblod
effekt.
Her
rummes
det
i Aarerne, hæmmes i vor
hele
i
en
Nøddeskal.
Det,
Eksperimentering. Lad os
Kortbølgeamatøren: Undskyld, Herr Kammersanger - det
hvorom det hele drejer sig,
kunde vel ikke tænkes, at vi andre snart kunde faa Ørenlyd?
aldrig glemme disse histo
er at forsyne Lytterne med
Nu har den Lirekasse været i Gang uafbrudt 17 Timer i Dag!
riske Kendsgerninger.
det
størst
mulige
Antal
Kammersangeren: Beklager unge Mand - men i min Branche
Den Radiofoni, vi i sin
er det mere Kvantiteten end Kvaliteten, det kommer an paa.
radiofonisk moduleret Ki
Tid - direkte eller indirekte
lowatttimer. At der til- var med til at opbygge,
sikres de licensbetalende Lyttere det størst mulige Kvan
har nu taget et saadant Opsving, at den i højeste Grad
er til Gene for Amatørerne, grundet paa Ledelsens misfor- tum Radiofoni. Hvorledes den forøgede KilowatttimeMængde iøvrigt moduleres, er en anden Sag, og henhører
staaede Beskyttelse af antikke Modtagere. Som en kon
under et andet Departement end det, hvor Kammerherre
stant arbejdende Lirekasse er den danske Radiofoni i
Lerche har det afgørende Ord.“
Gang fra tidlig Morgen til sen Nat. Særlig galt er det
Vi synes her at kunne skimte Redaktør Olesens kendte
om Søndagen. Der findes næppe Sidestykke i noget andet
Pen. Som saa mange Gange før i Aarenes Løb har han
Land. Er det her, Ledelsen finder Grundlaget for sine
her sagt det forløsende Ord. Vi giver ham Ret og smiler
evindelige selvglade Udtalelser om, hvor højt dansk Radio
bittert.
- Imens arbejder Lirekassen videre.
foni staar?
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TRAFFIC NOTES.
Siden sidst.
I Februar Maaned har Forholdene været omtrent som i
Januar. Paa 1,7 MC har kun været hørt et Par OZ Stati
oner de faa Aftener, Radiofonien under os at sende fra
Kl. 23. Hvad er Grunden til, at ikke flere Amatører bru
ger dette Bølgebaand, hvor der er saa dejligt frit og ro
ligt?
7 MC er et udmærket DX Baand. TF3B høres jævnlig
her om Aftenen og er let kendelig paa sin karakteristiske
RAC Tone. Staar man lidt tidligt op om Morgenen, er der
sikkert en Del at gøre for DX-Jægere.
Paa 14 MC er Forholdene meget skiftende. Snart høres
en Masse DX, og snart er det hele væk. I Begyndelsen
af Februar var der en Uge, hvor Amerikanere blev hørt i
Massevis og med god QRK, men senere er der sket en
Afsvækkelse heri. Til Gengæld er der blevet mere Liv fra
de andre Verdenshjørner. Atter et Problem for Forsøgs
kreds 1! Har der mon været Solpletter? Af hørte Stationer
kan nævnes FM8, YI, SU og ZD samt en enkelt Søndag
flere AU.
Vil man have DX paa 14 MC, er der ikke andet at
gøre end at være der paa de rette Tider og stole paa
Lykken, da det er ret tilfældigt, naar DX-Stationerne op
træder.
OZ8J.

OZ3J har været ivrig til at benytte sig af de gode DXForhold. 1 den forløbne Maaned har han haft 5-6 W’er
paa 14 MC med 15-18 Watts paa sin Hartley.
OZ5BK har i den forløbne Maaned opnaaet fine Resul
tater med Fone baade med OZ og D. Input er kun 6
Watts, og for at faa Energien forhøjet, vil Senderen blive
bygget om til Push Pull.
OZ5EK er ved at bygge en SG-V-1 Modtager, og Sen
deren er lavet om til Push Pull T. P. T. G., saa han vil
snart være klar til QSO.
OZ5MK har ombygget Modtageren, og nu venter han
paa godt Vejr for at kunne komme op paa Taget og fort
sætte Antenneforsøgene. Han meddeler, at Stand-off Isola
torer af Ebonit (som fremstilles af 5EK) kan faas gennem
ham for 65 Øre pr Stk.
OZ5R har i Maanedens Løb haft en Del DX: FM, CT2,
Wl, 2, 3, 5, 8, YI, VK, ZL o. s. v. (Vi er ganske duperet,
OB! Red.).

OZ7PH har 3 Gange haft fb QSO med TF3B paa 7
MC Kl. 19,20 DNT. En Aften, da han kaldte TF3B, sva
rede NX1XL. 7PH arbejder med Fone paa 3,5 MC Ons
dag og Lørdag Kl. 14.

OZ1L er en ny Amatør, som vi med Glæde byder vel
kommen. Han er i Gang paa 3,5 og 1,7 MC med en
Push Pull Sender og Heising Modulation.
OZ4H har paa 7_ MC haft KA (R7), flere W samt CN,
SU og FM. Desuden har han haft QSO med TF3B, som sendte
73 til alle OZ-Hams. Paa 14 MC er i Løbet af en Times
Tid „worked“ 2 W og en YI Stn, og det var oven i Kø i
bet kun med CO-FD. Fb, OB! Et 3,5 MC Xtal er ogsaa
anskaffet.
OZ9U er i Gang med sin nye CO-FD-PA paa 7 og 14
MC. Paa sidstnævnte Bølgebaand har han haft Cuba (R4)
samt W3 og 5.

OZ2C har nu ogsaa faaet CC. Han er bl. a. i Gang
paa 3,5 MC med et Input paa 20 Watts.
OZ5M er ogsaa blandt dem, der i den forløbne Maaned
har haft QSO med TF3B.
OZ7F sender stadig kun paa 3,5 og 1,7 MC. Forleden,
fik han QSO med en Amatør, der brugte det „mystiske“
Kaldesignal LY1B, men det var ikke DX. Hi! Det var
old RY1B, og han meddelte paa Forespørgsel, at Lithauens
„Prefix“ er ændret fra RY til LY.
OZ7K, som i længere Tid har været paa Korporalskolen
i Haderslev, venter inden længe at vende tilbage til Odense
igen.
OZ8J har nu faaet CC paa de 3 almindeligste Amatørbaand. Hans DX-Resultater i f ebruar er: SU, ZD* samt
19 W-Stationer fordelt paa 1., 2., 3., 8. og 9. Distrikt.

Stand-off Isolatorer
med Fløjmøtrik kan atter leveres,
H. Tscherning Petersen,
Postboks 208, Aalborg,

Stand-off Isolatorer
til fast Montering af Senderspoler kan nu leveres omgaaende til 1 Kr. pr Stk. Et Parti „Minac" Anodeakkumulatorer
(150 Volt) med Ladeanordning sælges for 25 Kr. pr Stk.

OZ7AG arbejder mest med Fone paa 3,5 MC. Han er
ved at bygge MO-PA og agter ved samme Lejlighed at
sætte Energien en Del op.

V. Christensen.
Raadmandsgade 19, nth., Kbhvn. A r _
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Det vides ganske bestemt,

Belastning i Nøglepauserne.
(Tysk Patent Nr. 538841, Marconi Wireless Tel. Co. Ltd).

Ved større Telegrafisendere er man nødt
Sendeanlæget aftage saa konstant Belastning
af Hensyn til Maskiner eller Ensrettere. I
bruger man derfor Belastningsmodstande eller
anordninger af anden Art.

til at lade
som muligt
Nøglepausen
Belastnings-

at Heising Modulation giver bedst Resultat, naar man
spiller ,Droslen slog i Skov sin klare Trille“.

OZ-Hams ved,

------------------------------at de kan risikere at faa Resonanskurve, hvis de frier
pr. Kortbølge.

industriens Mænd paastaar,
at Danmark mangler Kapaciteter. Se efter i Rode
skuffen !

OZ7WB.

Mikrofonundersøgelse.
Af OZ7WB.

1 det her omtalte Patent bliver selve Senderrørene be
nyttet som Belastningsrør. Nøglen er lagt parallelt med
en Modstand R, som giver de forskellige Rør en saa høj
negativ Qitterspænding, at Rørene bliver blokerede, naar
R ikke er kortsluttet - altsaa i Nøglepauserne. Rørene fører
kun Hvilestrøm i Pausen. Trykkes Nøglen ned, kortsluttes
R, og Rørene virker normalt I Diagrammet er Svingningskredsene for Tydelighedens Skyld udeladt.

I det følgende skal omtales Undersøgelsen af en Kulmi
krofon, idet Talevekselspændingen Uw bestemmes i Forhold
til Mikrofonjævnstrømmen Im.
I Mikrofonkredsen I flyder kun Jævnstrømmen Im, idet
Vekselstrømmen er afspærret ved Hjælp af Droslen DR.
Talevekselspændingen paatrykkes gennem Kondensatoren
K Telefonen F. Kondensatoren afspærrer Mikrofonstrømmen.
Paa Mikrofonen, der er yderst stabilt opstillet, da Ryst
elser forandrer dennes Modstand, er anbragt Telefonen Fm.

OZ7WB.

Det siges,
at flere Manufakturhandlere er begyndt at sælge 10
og 20 m Baand. Man bør lægge Baand paa dem!

Mikrofonjævnspændingen Ug aflæses samtidig med Im
til Kontrol af Mikrofonens Modstand. En Vekselspænding
U’ paa f. Eks. 500 HZ paavirker gennem Fm Mikrofonen,
der for en bestemt Jævnstrøm Im afgiver Vekselspændingen
Uw. Tonen aflyttes i F i Omskifterens Stillig II.
Stilles Omskifteren paa I, og indregulerer man RI og
R2 saadan, at Tonestyrken er den samme som i Stilling II,
har man samme Spænding Uw over RI som over Mikrofonen.

Der kan menes,
at Statsradiofoniens næste Skandalestudie bør hedde
LERCHEKASSEN. Noget Pip maa der i alt Fald være.

Forøvrigt mener jeg,
at YL-QRM bør indføres som Forkortelse for daarlig
gennemført QSO paa Grund af løse Forbindelser.

Ligeledes mener jeg,
at Viborg-Opfinderens Ide maa være grebet ud af
Luften. Der er i hvert Fald ikke gaaet noget Lys op
for ham.

Maalingen gennemføres saaledes, at Uw bestemmes for
flere Værdier af Im.
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Undersøgelse af Modstande.
Megen Baggrundsstøj kan fjernes fra Modtagere og For
stærkere, Højohmsmodstande, Gitterafledninger og Anode
modstande kan give en stærk Støj. Hvis nogen af E. D. R.s
Medlemmer ønsker det, paatager undertegnede, der har
Adgang til Maaleapparater, sig gerne gratis at konstatere,
om Modstande er helt støjfrie. De kan sendes til mig
sammen med en frankeret Kuvert til Returneringen.
Jeg kan iøvrigt anbefale B&O’s nye Homogen-Modstande
som værende fuldstændig støjfrie og desuden meget billige.

OZ-DR120 - Henning Laursen, Priorgade 14, Nibe.
OZ-DR121 - Kay Cilius Petersen, Gørlev, Sj.
OZ-DR122 - Knud M. Nielson, Jernbanevej 5, Kgns.
Lyngby.
OZ-DR123 - Peter Jørgensen, Hørup, Als.

OZ7HB,
R. P. Hansen, Baggersgade 4, Nyborg,
johs. Haugaard, Højgade 12, Skive. '
Paul Andersen, Gerthasminde 29, Odense.
Henry Larsen, Tøxensvej 16, Køge.
C. Lorentzen, Lærdalsgade 12, København S.
K. Cilius Petersen, Østerled, Gørlev Sj.
Karl Larsen, Nærumvej 312, Nærum.
Henning Andersen, Guldbergsgade 96, København N.
Henning Laursen, Priorgade 14, Nibe.
H. J. Smith, Mejsevænget 16, København N.
J. M. Carlsen, Thorsgade 48, København N.

Herluf Hansen, Vester Allé 24,
Holstebro.

I Diagrammet over OZSR’s Schafermodulation i sidste
Numer var der desværre glemt en Ledning. Vi bringer her
det rettede Diagram og beder Læserne undskylde.
Red.

OZ1L - Maskinarbejder Eigil Jørgensen, Elmeallé 19,
Korsør.
OZ1X - Mekaniker Volmer Romme, Kartofte
pr. Sakskøbing.
OZ7TH - Radiotelegrafist Th, M. Hansen,
Graadyb Fyrskib, Esbjerg.
OZ7X - Distriktsmontør H. P. Nielsen, Præstøvej 20,
Fakse.

Fra QSL-Centralen kan der faas
hvilke Kaldesignaler der er i Brug.
anbefales Amatører, der ansøger om
et bestemt Kaldesignal tildelt.
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Oplysninger om,
Dette kan bl. a.
Licens, og ønsker

I Serien
amatørerne
licenserede
(Pasbillede)
arbejde.

„Danske Hams" kunde vi godt ønske Provinslidt stærkere repræsenteret. Vi beder derfor
Amatører sende os Fotografi af dem selv
samt de vigtigste Data for deres Kortbølge

Vi henleder Opmærksomheden paa, at vi fra og med
næste Nummer maa ophøre med at optage gratis Annoncer
fra vore Medlemmer. Bestyrelsen har været nødt til at
tage denne Beslutning af Hensyn til vore betalende
Annoncører. Smaa Annoncer faas dog til meget billige
Priser.
Stationsbeskrivelserne bør først og fremmest indeholde
Teknik. Dette beder vi Amatørerne erindre, naar de
sender os Beskrivelser. Hellere en kort Artikel end for
meget Udenomssnak.
I Januar „OZ“ staar angivet, at Automekaniker Thor
vald Josephsen, Holstebrovej 25, Skive er licenseret som
OZ7TH. Det skal være OZ5TH.

H. F.

Licenserede danske Amatørstationer.
OZ1B—Lindahl, Erik, Skotterup pr. Snekkersten.
OZ1CC—Angkjær, C. Christian, Holstebrovej 38, Viborg.
OZ1D — Flensborg, Fr. J. A., Sorøvej, Ringsted.
OZ1E- Rudholt, Rasmus, Raadhusstræde 6, København K.
OZ1F—Bramslev, Q. E. R., Nitivej 9, København F.
OZ1H—Johannsen, C. S., Stationen, Langeskov.
OZ1I—Graff, Sv. Aa., Holsted St.
OZ1K —Hansen, H. Aa., Nygade 21, Ringkøbing.
OZ1L-Jørgensen, Eigil, Elmealle 19, Korsør.
OZ1N—Kjøbenhavns Navigationsskole, Ny Toldbodgade 3,
København K.
OZ1NW—Christiansen, N. A., Andelsmejeriet, Vaarst.
OZ1X—Romme, Volmer, Kartofte pr Sakskøbing.
OZ2A—Schiellerup, C. Chr., Hoskiersvej 31, Nakskov.
OZ2C—Clausen, H., Danmarksgade, Marstal.
OZ2E — Eliasen, E. A. B., Holev pr Marslev.
OZ2F—Scharff, Arne, Vangedevej 33, Gentofte.
OZ2H —Berthelsen, Haldor, Ulfborg.
OZ2K—Bork, Otto Egon, Tagensvej 112, København L.
OZ2NF—Jessen, Frederik, Vesterskovvej 37, Nykøbing F.
OZ2P—Poulsen, Poul, Thorsgade 54 2 , Odense.
OZ2Q —Steffensen, James, Ehlersvej 8, Hellerup.
OZ2VH—Hansen, H. V.. R., Byskov pr Thureby,
OZ3C—Jarle, H. Jørgensen, Tværgade 14 2 , Aarhus.
OZ3FL—Eriksen, O. H., Faxe Ladeplads.
OZ3J—Jacobsen, Aage, Vorupkær, Randers.
OZ3NN—Nielsen, Niels, Frederiksberg, Vorup, Randers.
OZ3V—Fibiger, Bent, Set. Knudsvej 16, København V.
OZ3W—Madsen, Svend Ove, Skibhusvej 29, Odense.
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OZ4A—Andersen, Axel, Apoteket, Nysted.
OZ4C- Christensen, Niels Malling, Kirkestræde 38, Marstal.
OZ4H — Heinemann, Paul, Vanløse Allé 138 U1 , Vanløse.
OZ4W—Töyberg-Frandzen, Kastelsvej 8, 3, tv. Københ. Ø.
OZ5B—Jensen, Preben Bilberg, Gl. jernbanevej 26,4 Valby.
OZ5G—Andersen, Georg, Hundslev Mark pr Kølstrup.
OM5H — Herden, A. H. W., Elektricitetsværket, Lønborg.
OZ5M—Jensen, H. E., Trafikassistent, Odense.
OZ5MK—Kunst, M. T. H., Thorsgade 25, Silkeborg.
OZ5Q -Olsen, Anders Bang, Wilkensvej 1,3, Københ. F.
OZ5R—Rostgaard, Emil, Rødsten, Vorupkær, Randers.
OZ5TH —Josephsen, Thorvald, Holstebrovej 25, Skive.
OZ5VG—Nielsen, Vagn Garner, Kyhnsvej, Ry.
OZ6A-OZ6Z—Radiokorpset, Artillerivej 5, København S.
OZ7AC—Christensen, Arne E. O., Schubertsvej 11, Københ.
OZ7AG—Christensen, Andreas, Perlegade 96, Sønderborg.
OZ7DV—Valbjørn, Ditlev F., Langelinie 121, Odense.
OZ7EL—Larsen, Erik, Enggaardshus 1, th, Herløv.
OZ7EU—Størner, P. C. E., Strandvej 2, Struer.
OZ7F—Fogedgaard, Helmer, Skrøbelev.
OZ7FK—Christiansen, K. F., Fjordvej 9, Nyborg.
OZ7FN—Novella, F. J., Kirsteinsgade 6,1, København Ø.
OZ7FP—Philip, Find, Berggreensgade 12, Københ. Str.
OZ7HB — Hansen, Herluf, Vester Allé 24, Holstebro.
OZ7HL—Larsen, Henry W., C. 1. Brandtsvej 23, Københ. N.
OZ7HS —Hansen, H. V., Enighedsvej 7, Lendemark, Stege.
OZ7KG—Groot. K. S., Mariendalsvej 35, Københ. F.
OZ7IM—Prior, J. Kornerup, Soldalen 24, Københ. Str.
OZ7KIS-Schmidt,Knud Ivar, Navigationsskolen, Nordby Fanø
OZ7KN — Knudsen, Laur., A/S, Haraldsgade 43,Københ. Str.
OZ7LK—Kyster, J. L., Chr. Winthersvej 20, Aabyhøj
OZ7LP—Skakke, E., Faxe Ladeplads.
OZ7N—Jørgensen, Hans Chr., Vejrøgade 4, St. Københ. Ø.
OZ7ON—Nielsen, Niels O. P. A., Realskolen, Dronninglund.
OZ7P—Pedersen, P.C. V., Perlestikkergade 14, Nakskov.
OZ7PG—Griinert, Paul, Kastanieallé 9, Augustenborg.
OZ7PH—Haugaard, Peter Emil, Sdr. Vilstrup.
OZ7PU- Hansen, Gunnar J., Kartofte pr Saxkøbing.
OZ7Q—Christensen, C. G., Kronprinsensgade 4, Nyborg.
OZ7SS—Ibsen, N. L., Skolevangen 24,1, Brønshøj.
OZ7SCH — Hinrichsen, S. Chr.,Østerbrogade 56 B 2 Københ.Ø
OZ7SV—Svendborg Navigationsskole, Svendborg.
OZ7TH —Hansen, Th. M„ Graadyb Fyrskib, Esbjerg.
OZ7TJ—Jensen, Thorkild, Østerfarimagsgade 57,Kbhvn. Ø.
OZ7VE—Eithz, Viggo J., Vestergade 21, Storehedinge.
OZ7VP—Petersen, A. V., Radiotekniker, Mern.
OZ7W—Pedersen, Erland, Nørreriis, Tretommervej Riisskov
OZ7WH—Hammerich, M. W., Lundsgade 8,3,tv. Købhv. Ø.
OZ7X—Nielsen, H. P., Præstøvej 20, Faxe.
OZ8A—Nielsen, A. K., St. Viby, pr Mesinge.
OZ8J—Langaa-Jensen, Knud, Jernbanepladsen, Faaborg.
OZ9A—Nielsen, Herman, Villa „Hi“, Vejlby pr Riisskov.
OZ9U—Olsen, Walter S., Turøvej 12,1, København F.

Til Landsstævne i Fredericia.
E. D. R. afholder atte, Aar Landsstævne i Fredericia 1. og 2. Paaskedag 06 og 17 April), Mødested: Hotel „Victoria1', Vendersgade 20 0- Gade
ved Banegaarden).
Stævnet aabnes Kl. 14,30. Den 1. Stævnedag bliver der Foredrag,
Diskussion, Spørgetime, Fællesspisning, kammeratligt Samvær m. m,, og 2.
Stævnedag: Udflugt tll Lillebæltsbroen, fælles Frokost og Afslutningshøjtidelighed.
Cirkulærer med udførligt Program tilsendes alle Medlemmerne i Be
gyndelsen af April. Med sidste Landsstævne Sukces i Erindring venter vi, at
Medlemmerne ogsaa denne Gang møder op i stort Tal. Stævnet vil da blive
en Oplevelse for alle Parter.
B E S T Y R E L S E N.
.

,

NB! Værelser kan ligesom sidste Aar bestilles forud ved Henvendelse
til Sekretæren og Redaktøren.

„Kortbølgeamatøren“.

RADIO
MAGASINET

3. Udgave er udkommet.

Omarbejdet - moderniseret - udvidet.

Pris: 1 Kr. + 10 Øre i Forsendelse.
Indbetales nemmest paa Postgiro-Konto Nr. 5939.

REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN

COrdren kan anføres bag paa Kuponen),

Ahrent Flensborgs Boghandel,

UDKOMMER D. 1. OG D. 15. HVER MAANED.

Ringsted.

R a d i o M a g a s i n e t er
Skandinaviens største Fag
blad for Radio interesserede.
Bladet forden kræsneAmatør. Hvert Numer indeholder
flere Konstruktioner og en
Masse Oplysninger om Radio-Branchens Nyheder, —
Enhver bør læse Bladet for
at være fuldt orienteret.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.
Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbelev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.
Ekspedition: Langeiands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet
Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks ll, Ringsred. Hertil
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.
Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N.
QSL-Manager: Ernst Eliasen, Postboks 79, København K.

Pris 50 Øre.

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse,
Afleveret til Postvæsenet Tirsdag den 14. Marts.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.
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