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Efter OZ7KG’s store fb Station kommer saa min lille 

beskedne.

Jeg startede med det store Maal at faa WAC første 

Aar, jeg var Senderamatør.

Den første QSO havde jeg 26. April 1932 med OZ9U, 

der meddelte mig, at jeg laa i Hovedet paa en kommer

ciel Station og ganske øde

lagde ham, hi! Senderen var 

TP-TQ med 8 Watts Input.

Den 13. Juli fik jeg Licens, 

og saa begyndte det egentlige 

Arbejde.

Stationsudviklingen afviger 

ikke meget fra andres, saa 

jeg gaar derfor over til at 

beskrive min nuværende Sen

der.

Som ses af Billedet, er Sen

deren i Laboratorieopstilling.

Der er rigelig med Plads mellem Kredsene.

Der anvendes nu eet Krystal til 7 MC og 14 MC og 

til specielt OZ er der 3,5 MC Krystal.

Styrerør er RE134, der faar 300 Volt. PA-Trinet faar 

550 Volt paa S412, hvilket giver et Input paa 45 Watts.

Fordoblertrinet i Midten anvendes endnu ikke noget 

videre, da der først skal anskaffes S412 til Fordobling

paa 14 MC til DX-Jagten. Jeg har gjort den Erfaring, at 

dette Rør egner sig fortrinlig til FD-Trin.

Alle Forbindelser i Senderen er udført af 5 mm Kobber

rør. Det giver gode Resultater og ser godt ud, naar 

Rørene altsaa ikke er irrede, hi! Gitterdroslerne er viklet 

paa Prøveglas. Anodedrosler anvendes ikke.

Spolen i CO-Kredsen pas

ser til baade 3,5 og 7 MC og 

udskiftes ikke. Der udskiftes 

heller ikke i FD, men kun 

i PA, hvis der skal sendes 

paa 3,5 MC.

Antennen til Sender er Zepp. 

20,2 m flang, 24 m over 

Jorden og fri for al Afskærm

ning. Fra Antennens Ende

punkter er der yderligere 10 

m til hvert Ophængningspunkt. 

Efter min Mening maa der 

være et kritisk Punkt i Feederafstemningen, hvor Resulta

terne er bedst. Jeg faldt over det en Aften, og har siden da 

haft meget DX. Hvad mener Antenneforsøgskredsen ? 

Feederne er 9 m lange hver.

Modtageren er nu 0-SG-1. Skærmgitter som Detek

tor. Der anvendes speciel Modtagerantenne 29 m lang. 

Resultater til Dato: Der er nu (11 Maaneder efter første
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QSO) opnaaet WAC, idet Chile kom ind som Nr. sidst. 

CE blev wkd med kun 18 Watts Input (R4-5). Mine bedste 

QRK-Rapporter er W R7, KA R7-8, TF3B R7, ZL R6 og 

CER4-5.

Input har endnu ikke været over 45 Watt til disse DX- 

Resultater. Jeg tror. nu nok, at min gode Antenne skal 

have Hovedæren for Resultaterne.

Disse Resultater er alle fra 7 MC. Paa 14 MC er der 

arbejdet lidt med CO-FD. Der er wkd flere W’er og 

YI6.

Nu skal der være Hovedeftersyn, da meget trænger til 

Reparation efter WAC-Arbejdet, hi!

Mit Motto er, som saa mange andre Kortbølgeamatørers: 

„Forandring fryder."

OZ4H.
Paul Heinemann.

Lejlighed: Senderen var en Hartley, HT 220 Volt RAC og 

Røret B406. Det var anbragt i et Vindue paa 1. Sal hos 

DR064. DR096, DR073 og DR064 spadserede saa 

rundt paa Villavejene i Skovshoved og vakte vild Opsigt, 

naar de stillede sig op og begyndte at lytte. DR073 fun

gerede som Mast for en 2 m iang Antenne.

Senderen svingede uden Antenne med en Pladestrøm 

paa ca. 40 MA og hørtes paa 0-V-0 i en Afstand af ca. 

21/2 km med QRK R2-3. Det viste sig et andet Sted, 

at et højt Hus skærmede saa meget, at QRK faldt fra R3 

til RI. Der var meget kraftig QRM fra Bilernes Tænding.

OZ2P.

Danske Hams,
V, — OZ2F.

Forsøgskreds 2.

Forsøgskredsen er i jævn Fremgang. Medlemstallet 

stiger Maaned for Maaned. Det er rart at opdage, at der 

trods alt er Interesse for andet en „QRU cul QSOer' 

herhjemme. Nu er Sommeren snart over Landet, og vor 

Sæson er inde. Saa maa vi yde vort bedste og vise, at 

ogsaa vi formaar lidt. I næste „OZ“ skal jeg fremkomme 

med en Beskrivelse af en meget enkel Modtager for 56 — 

112 MC’s.

DR096, som bl. a. har meldt sig til Forsøgskredsen, 

fortæller følgende om sine 56 MC Forsøg ved en enkelt

OZ2F har været ivrig Radioamatør siden 1922. Som 

Senderamatør startede han i Begyndelsen af 1931 med en 

20 Watts Hartley. Efterhaanden er næsten alle Kredsløb - 

CC inklusive - prøvet, men 2F sværger til det gode, gamle 

Hartley, som han derfor er vendt tilbage til.

Stationen er beliggende Vangedevej 33, Gentofte, og 2F 

gør opmærksom paa, at alle danske Hams er hjertelig 

velkomne, naar deres Vej falder der forbi.
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Maanedens Emne.

Naar Amatørerne forstyrrer 
Radiofonien.

Der har i Tidens Løb været skrevet meget om BCL- 

Forstyrrelser i „OZ“s Spalter, og Spørgsmaalet er sta

dig lige aktuelt. Det bliver heller ikke anderledes, fer 

vi faar en rimelig Ordning, der sikrer Amatørerne taale- 

lige Tilstande. At det har vakt et vist Røre, at vi er 

begyndt at tage mere haandfast paa Tingene, kan kun 

glæde os. Meget har været forsømt hidtil.

Enkelte af vore Medlemmer, som bor paa Landet, hvor 

der er langt til nærmeste Lytter, vil maaske mene, at vi 

gør for meget ud af denne Sag. Men hvis de kendte 

de virkelige Forhold, saa vilde de mene noget andet. 

Redaktionen faar mange Breve fra Læserne og ved, hvor 

f o r t v i v l e d e  K a a r  Amatørerne har i Byerne. Der 

meldes om Fornærmelser, paatrængende Klagerier — ja 

endog om Sabotage foraarsaget af vrede Lyttere.

En licenseret Amatør i en af de sjællandske Kystbyer 

fik forleden Besøg af en Udsending fra Statstelegrafen. 

Det var en overordentlig elskværdig Herre, og det er os 

en Glæde at fremhæve, at det er den enstemmige 

Mening blandt de af vore Medlemmer, der har haft et 

saadant Besøg. En nærboende Lytter havde klaget til 

Generaldirektoratet over, at vort Medlem brugte Senderen- 

mellem Kl- 14 og 15 paa Hverdage og derved umulig

gjorde Aflytning af Koncert fra Tyskland.

Dette Tilfælde var nu saa oplagt, eftersom den paa- 

gældende Amatør kun havde sendt i den lid, hvor der 

var Pause i dansk Radiofoni. Sagen kunde følgelig 

nemt have været ordnet med en Skrivelse, der gjorde 

opmærksom paa, at Lytterne selvfølgelig _ ikke har 

mindste Krav paa at modtage udenlandsk Radiofoni 

forstyrrelsesfrit, eftersom de kun betaler for den danske. 

Men Telegrafvæsenet fandt det altsaa nødvendigt at ofre 

Rejsepenge paa Sagen, og det var naturligvis heller 

ingen Skade til, at Amatøren fik Lejlighed til at fere 

Bevis for, at ogsaa han har Ret til en Plads i Solen.

Programbladenes Korrespondancerubrikker giver et 

udmærket Spejlbillede af den særlige Mentalitet, der 

præger mange Lyttere. De klager over Forstyrrelser fra 

Amatørsenderne, den nye Luxembourgstation og Store

bæltsfærgernes Telefonisendere. Man k r æ v e r  rask 

væk Forstyrrelserne fjernet og kan ikke et eneste Øje

blik tænke sig, at Fejlen er at søge hos dem selv. 

H v o r n a a r  b e k v e m m e r  S t a t s r a d i o f o n i e n  

s i g  t i l  a t  g ø r e  o p m æ r k s o m  p a a  d e  v i r k e 

l i g e  F o r h o l d ?  ,OZ“ læses jo ikke af almindelige 

Lyttere og kan derfor ikke rette dem i deres Vildfarelser.

Vi er forberedt paa at blive præsenteret for velmente 

Udtalelser om, at den fattige Mand med den simple 

Modtager ogsaa har Krav paa at modtage Radiofonien 

ligesaa forstyrrelsesfrit som den velhavende, der maaske 

har to Trin HF-Forstærkning. Det lyder meget kønt, 

og det var glædeligt, om det kunde praktiseres uden at 

krænke andres Rettigheder. Men heller ikke her kommer 

vi udenom de Uretfærdigheder, Tilværelsen tilsyneladende 

byder paa. Lad os tage et sammenlignende Eksempel.

Amt og Kommune stiller som bekendt nogle ypperlige 

Veje til Befolkningens Raadighed. Det er fuldkommen, 

ens for Fattig og Rig. Dette svarer til, at Radiofonien 

fra Senderstationerne spredes over hele Landet i nøjag

tig ens Kvalitet. Alle har de samme Muligheder 

for at modtage den samme klangskønne Gengivelse. Men 

da der er Lyttere, som ikke ofrer det nødvendige paa 

en ordentlig Modtager, kan de selvfølgelig heller ikke 

kræve at modtage Radiofonien saa godt som den, der 

anskaffer tidssvarende Materiel. Det svarer nøjagtig 

til, at den, der køber en 10 Aar gammel „Ford", ikke 

kan forlange af Vejvæsenet, at han skal køre ligesaa 

godt og behageligt som den, der anskaffer en ny 8-cy- 

lindret Bil.

Det er muligt, at man i visse Kredse ikke ser med 

blide Øjne paa, at vi skaanselsløst fremfører vor Kritik. 

Men det bliver nu ikke anderledes af den Grund.. Det 

er ikke Lytterne eller Radiofonien som Helhed, vi har 

noget imod. Men vi mærker, at Amatørbevægelsens Liv 

er i Fare, og under saadanne Omstændigheder vil det 

være meget naivt at vente nogen Blødhed fra vor Side.
H. F.

Antennesystemet og QSX.

Ved den selvsvingende Sender har det stor Betydning 

at bruge en Antenne, som ikke giver en ustabil Bølge i 

Blæsevejr, da det jo saa kan være svært eller umuligt at 

læse Signalerne. Antennen kan gennem sin Kobling til 

Senderen godt variere Bølgelængden noget, naar Feederen 

i Blæsevejr svinger frem og tilbage.

Hvis det er muligt at ophænge Feederen stramt, og man 

bruger løs Kobling, kan det ofte lade sig gøre at faa et 

nogenlunde godt Resultat under de nævnte Vejrforhold med 

en Antenne, hvor hele Systemet er afstemt. Men kan det ikke 

lade sig gøre, maa man gaa over til at bruge 1/3 Hertz, 

der jo har uafstemt Feeder og derfor ikke paavirker Bølge

længden selv ved meget store Svingninger af Feederen.

Jeg har selv prøvet med strøm- og spændingsfødet 

L-Antenner og med Zeppelin, men det bedste Resultat fik 

jeg med Hertz, hvor jeg kunde koble ret fast, uden at Sig

nalerne blev unsteady. Det nævnte gælder jo stadig kun 

for selvsvingende Sendere. Er Senderen styret, kan man 

se bort herfra. OZ5G.
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Etankeromformer med Synkronensretter.
Af OZ2P.

For de Amatører, som er saa uheldigt stillet, at de kun 

har Jævnstrømsinstallation, er det i Almindelighed ret be

kosteligt at lave Højspændingsanlæg. 1 hvert Fald naar 

Spændingen skal overstige 300—400 Volt. Med Jævn

strømsinstallation mener jeg i dette Tilfælde normal Lys

netspænding -- 220 eller 110 Volt.

Udgifterne til selv et større Højspændingsanlæg kan dog 

bringes ned under ca. 100 Kr., naar man køber rigtigt. 

Denne Sum kan ikke anses for fabelagtig, naar Ydeevnen 

skal være 100 — 150 Watts. I det følgende skal jeg be

skrive en egentlig Etankeromformer med Synkronensretter.

Omformeren bestaar simpelthen af en Jævnstrømsmotor, 

hvor der ved Hjælp af et Par Slæberinge aftages Veksel

strøm fra 2 diametralt modsatte Lameller i Kommutatoren. 

Paa en Elektromotorfabrik eller hos en Forhandler købes 

en shuntviklet Jævnstrømsmotor i normal Udførelse med 

Ringsmøringslejer og fri Akseltap. Maskinen kan passende 

være paa 1/i—Va HK ved ca. 3000 Omdrejninger pr- 

Minut.

Serieviklet eller compoundviklet Motor bør til denne 

Anvendelse undgaas, da baade Spænding og Periodetal 

ved Serievikling vil variere en Del ved Belastning. Om 

helt det samme gælder for Compoundmotoren skal jeg ikke 

med Bestemthed kunne sige, men Spændingen vil i hvert 

Fald variere ved Belastning. Ligeledes bør foretrækkes 

Ringsmøringslejer fremfor Kuglelejer, da de sidste — hvor 

gode de end ellers er — frembringer temmelig megen 

Støj, saaledes at Maskinen bliver uegnet til Stuebrug.

Endelig er der Omdrejningstallet. Det maa ved en to

polet Motor være 3000, for at Periodetallet i Sekundær 

kan være 50. Periodetallet kan iøvrigt beregnes ud fra 

Forholdet:

Slæberingene, som skal overføre Vekselstrømmen til Kul

lene, anbringes bedst i Baglejesiden, d. v. s. Remskive

siden. Ringene drejes i passende Størrelse, f. Eks. 

50 mm i Diameter og 8 mm i Bredden. De skal an

bringes paa et Rør el. lign. af Isolationsmateriale. Det 

hele behøver blot at presses haardt paa Akslen.

Det vanskeligste Arbejde ved Omformeren vil ubetinget være 

de to Ledninger fra Lamellerne til Ringene. Paa den der

til indrettede Flange paa Kommutatoren lodder man om

hyggeligt to godt isolerede Ledninger fast. Disse føres 

derfra .gennem de to nærmeste Noter (Riller) i Ankeret 

hen til Ringene. Noterne kan „aabnes“ ved at man for

sigtigt trækker de Fiberstrimler ud, som holder Ankervik

lingen paa Plads. Ledningen til den yderste Ring føres 

igennem en isolerende Bøsning i den inderste. Forbindel

serne fastgøres lettest ved et Par korte 1/8" Skruer, men 

Lodning er absolut at foretrække. Man maa omhygeligt 

fastbinde Ledningerne til Ankeret, for at de ikke skal 

slynges ud ved Centrifugalkraften.

Kulholderne anbringes paa en i Lejeskjoldet fastspændt 
1/4“ Skrue, overtrukket med 8 mm Pertinaxrør. Dette Rør 

maa bores op til ca. 6 mm, inden det presses paa Skruen. 

Bemærk, at Hullet til Fastspænding i alle smaa moderne 

Kulholdere passer til 8 mm rundt Materiale. Ledningerne 

til Kulholderne føres ud gennem et Hul i Lejeskjoldet.

Ved Prøvekørsel kan man forvisse sig om, at alt er, 

som det skal være. Sekundærspændingen skal ved 220 

Volt Primærspænding være ca. 156 Volt. Jeg skal her 

gøre opmærksom paa, at Spændingen ikke falder ved Be

lastning, saafremt Byens Elektricitetsværk da ikke er meget 

lille.

Dersom Omdrejningstallet ligger under 3000, hvad det 

normalt gør, maa man indskyde en Modstand i Serie med 

Shuntviklingen. Dette kan næsten altid gøres i Klem

kassen, hvor man af andre Hensyn gerne fører baade For

bindelsen til Shunten og Ankerkablerne ud. Modstandens 

Størrelse kan findes ved Forsøg. For at give et Finger

peg kan jeg oplyse, at jeg ved en 0,2 HK Thrige-Motor, 

hvor Modstanden i selve Shunten var ca. 1500 Ohm, for

øgede Omdrejningstallet med ca. 1000 ved at indskyde 

en 1200 Ohms Modstand („Neutrofon“, viklet paa Por- 

cellæn). Man maa dog passe paa, at Maskinen ikke løber 

løbsk, hvilket vil ske, dersom Shuntviklingen bliver helt 

afbrudt.

Synkronensretterens Konstruktion vil forhaabentlig frem- 

gaa ret tydeligt af mine Tegninger. Jeg skal dog for at 

undgaa Misforstaaelser tilføje et Par Ord til Forklaring.
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Samlingstegningen, som viser Omformeren fuldt monte

ret — dog uden Kulholdere — svarer i Positionsnumre til 

Detailtegningerne. . Pos. 1 er to Stk. glatte Messingringe 

for Tilførsel af den optransformerede Vekselspænding. 

Pos. 2 er en Ring, hvori der er foretaget to Udfræsninger. 

De derved fremkomne Mellemrum udfyldes med to koniske 

Stykker af Isolationsmateriale. Stykkerne skal paa Banen 

være noget længere end de anvendte Kul af Hensyn til 

Bue o. lign. Stykkerne er koniske for ikke at slynges ud 

under Farten, og for at de kan presses fast. Pos. 3 er 

to Ebonitringe. Maalet paa Recessen maa ved Fladen 

være ca. 50,05 mm og i Bunden — altsaa 1 mm læn

gere inde —• ca. '49,95 mm. Disse Ringe skal ved Sam

menspændingen holde Pos. 2 i Stilling.

Pos. 4 er en Skive af Aluminium eller et andet let 

Metal. Den neddrejede Kant passer fast i en Udboring i 

Ebonitcylinderen, hvorpaa det hele monteres. Hullerne i 

Skiven passer for 3/ia“ undersænkede Skruer. Pos. 5 er en 

Messingskive med Udboring ca. 0,02 mm under Akseltappens 

Diameter. Skiven er forsynet med et 1/8“ Qevindhul for 

Pinolskrue til Fastspænding af hele Ensretteren paa Akslen. 

Ligeledes er den forsynet med tre 3/16“ Gevindhuller.

Pos. 6 er to glatte Ebonitringe, som ingen Kommen

tarer behøver. Pos. 7 er den Ebonitring, som skal holde 

Børstepindene, d. v. s. to 1/4“ Skruer overtrukket med 

Pertinaxrør som ovenfor beskrevet. De skal holde Kul

holderne, tre i den ene Side og en i den anden. Ud

skæringerne i Ringen er foretaget, for at den kan indstil

les paa det Sted, hvor Ensretteren virker bedst. Ringen 

fastspændes med to 3/16“ Bolte i Lejeskjoldet.

Sidst, men ikke mindst, er der den Ebonitcylinder, hvor

paa alt roterende fastgøres. Forbindelsen mellem den in

derste hele Messingring og den ene Halvring kan neinmest 

laves ved, at man fører en Tap fra Halvringen gennem 

Ebonitringen ind i den hele Ring. Forbindelsen mellem 

den yderste Ring og den anden Halvring lægges i en Ud

boring i Cylinderen og loddes meget omhyggeligt. Paa 

Tegningen er vist nogle smaa Huller hertil.

De opgivne Maal maa naturligvis — hvis dette følges 

nøjagtigt •— overholdes meget nøje, ligesom det hele maa 

udføres med den største Omhu, hvis man skal have virke

lig Glæde deraf. Naar det hele er samlet paa Ankeret, 

som er udtaget af Maskinen, maa det drejes fint af og 

ikke „kaste“ mere end ca. 0,01 mm.

Indstillingen af Børsteapparatet behøver jeg ikke at ofre 

mange Ord paa. Kullene skal blot indstilles, mens Om

formeren kører, til de arbejder med mindst Gnist. Der

efter spændes Børsteapparatet fast, og Slæberingene og 

Kullene slibes og poleres med fint Sandpapir, til de gaar 

lydløst og nogenlunde gnistfrit. Kullenes Overflade maa 

ligge fuldstændig til paa Ringene.

Dén største Del af Arbejdet ved en saadan Omformer 

maa man nødvendigvis lade en Mekaniker udføre. Men 

det lønner sig absolut ogsaa at ofre en Snes Kroner for 

at faa ordentligt Arbejde, som det skal være ved disse 

Omdrejningstal. Materialerne kan allesammen købes paa 

en Elektromotorfabrik, maaske undtaget Ebonitcylinderen. 

Ingeniørfirmaet Christiansen & Bjarnø fører saa vidt vides 

Ebonit af anvendelige Dimensioner. Af Kul bør man til 

Halvringene foretrække Børster af Kobbermasse, de saa- 

kaldte „Kobberkul". Størrelsen 6,5 X 6,5 mm vil vistvære 

passende. Hvilken Kvalitet man anvender til de glatte 

Ringe, er omtrent ligegyldigt.

Til Slut vil jeg for mit Rygtes Skyld gøre opmærksom 

paa, at Tegningerne ikke er fuldtud fagmæssige, af Hen

syn til Forstaaelse for Ikke-Fagfolk.
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E t  n y t  F o r s tæ r k e r p r i n c i p  
f o r  QRO  Sen d e r e .

(A f  C .  J .  Paddon i  T.&.R. Bu l le t i n ) .

Det selvneutraliserende, selvensrettende PA-Trin er en 

kommerciel Finesse, som ikke har været videre kendt 

blandt Amatører. Det fortjener imidlertid Omtale, da det er 

langt billigere at bygge end et normalt Forstærkertrin, 

særlig naar det drejer sig om en QRO-Sender. Der er to 

Rør i Forstærkeren, (naturligvis_ af samme Type, og helst 

til en vis Grad afpasset efter hinanden) med Parallel-feed 

til Anoderne og disse forbundet til Anodespolen i samme 

Punkt. Gitrene er forbundet i Push-Pull og styret af en 

Krystal Oscillator eventuelt fulgt af Frekvensfordoblere, 

der faar Strøm fra en DC-Højspændingskilde.

Det er af underordnet Betydning, hvordan, man kobler 

Styrespændingen til Forstærkeren, saalænge denne er Push- 

Pull. Anoderne faar raa AC direkte fra Nettransforma

torens Sekundær gennem de nødvendige HF-Drosler. Det 

er tilraadeligt, men ikke strengt nødvendigt at bruge de 

viste Modstande, og Midtpunktsudtaget paa Sekundærvin

dingen er ført til Jord gennem en LF-Drossel. Man nøgler 

i Nettransformatorens Primærside, og i Stedet for et Anode- 

milliamperemeter bruges et AC-Amperemeter af passende 

Størrelse i Serie med Transformatorens Primær. Dette er 

lige saa godt som et Milliamperemeter, snarere bedre, og 

den. mindste Forskel i Forstærkerens Strømforbrug er straks 

paafaldende.

Man kan maaske gøre sig en Forestilling om den Tone, 

et saadant Apparat vilde frembringe, hvis det var en Selv

svinger. Men Krystal- Styrebølgen bevirker, at det resul

terende Signal kommer meget tæt op til DC; der er kun 

en ubetydelig og egentlig ganske behagelig Brummetone 

med en Frekvens, der er det dobbelte af Nettets.

Der er to vigtige Forholdsregler at iagttage. For det 

første maa Transformatoren afgive nøjagtig lige store 

Spændinger paa hver Side af Centertappen, og for det 

andet maa HF-Droslerne være gode. Disse fremstilles paa 

den sædvanlige Maade ved at opvikle en Traad paa 1/4 

Bølgelængde paa et ½“ eller 1 “ Rør.

(Kommentar af „T&R’s Redaktør: To Rør med Pladerne 

i Parallel og Gitrene i Push-Pull arbejder udmærket som 

Frekvensfordobler.)
Oversat af OZ5MK.

Højfrekvens-Droslen.
Af OZ7WB.

1 nedenstaaende skal angives Retningslinier for Begyn

deren angaaende HF-Drosselspolen. Dennes Opgave er at 

holde Højfrekvensstrømme borte fra elektriske Kredse eller 

at hindre højfrekvent Energi i at slippe bort fra Svingnings- 

kredse.

Der gives to Maader at spærre paa. Enten kan man 

koble en- Spole parallelt med en Kondensator paa det Sted, 

hvor Spærringen, ønskes foretaget og afstemme Systemet 

til den ønskede Frekvens, eller man benytter en HF-Dros- 

sel.

Mens HF-Droslen skal yde stor Modstand mod højfre

kvent Vekselstrøm, skal Jævnstrømsmodstanden eller Mod

standen mod lavfrekvent Vekselstrøm være lille. Jo større 

Forholdet mellem disse to Størrelser er, desto bedre er 

Spolen.

En god Drosselspole lader sig nemt fremstille, idet man 

paa Isolationsmateriale med 1,5 - cm i Diameter paa

vikler isoleret Kobbertraad af en Længde, der er 1/4 af 

Bølgelængden. For 82 m bliver det altsaa 20,5 m Traad. 

En saadan Drossel kan bruges baade for Grundfrekvensen 

og for de Harmoniske - altsaa baade paa 82, 41 og 20,5 m.

To Metoder at afprøve Droslen paa skal herefter om

tales. Er Droslen allerede monteret i Senderen, sættes 

denne i Gang. Hvis Droslen nu er rigtigt dimensioneret, 

saa maa der — hvis det drejer sig om en Anodedrossel — 

ikke være nogen Højfrekvens tilstede paa Plussiden af 

denne. Fører man en Glimlampe langs Droslen, lyser den 

stærkt op paa Minussiden nærmest Senderrørets Anode. 

Den lyser svagere, jo nærmere man kommer Plussiden og 

skal ved rigtigt dimensioneret Drossel ikke lyse, naar man 

naar helt hen til Enden.

Da en 110 Volts Glimlampe allerede slukkes ved ca. 

70 Volt, giver denne Metode ikke særlig nøjagtigt Resul

tat. Forbinder man derimod en Blikstrimmel med Jord og 

kontrollerer Gitter- eller Anodestrømsinstrumenterne, idet 

man bevæger Strimlen hen over Spolen, vil Udslagene æn

dres stærkt ved Minussiden — altsaa nærmest Senderrøret 

— og maa ikke ændres i den modsatte Ende. Er dette 

alligevel Tilfældet, maa der et andet Vindingstal paa Spo

len.

Ved ganske smaa Sendere er det lettere at betragte et 

i Primær- eller Sekundærkredsen anbragt Højfrekvensinstru

ment. Drejer det sig om større Sendere, kan man i Rege

len nøjes med at føre en Finger langs Spolen.
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Vil man kontrollere Droslen, inden den indbygges, for

bindes dens ene Ende til Jord, og Droslen nærmes til en 

paa den ønskede Frekvens indstillet Oscillator, eventuelt 

den forhaandenværende Sender. Er Droslen nu rigtigt 

dimensioneret, maa der ikke afledes nogen Energi, og Ud

slaget paa Instrumenterne i Oscillatoren maa ikke ændre 

sig.

Ved Indbygning af Spolerne, der maa vikles med lille 

Diameter for at faa saa lille Felt som muligt, maa man 

sørge for korte Ledninger fra Droslerne til det Sted, der 

skal blokeres, ligesom man ikke skal „placere Droslerne 

inden i Svingningsspolerne“, men i passende Afstand fra 

disse.

At adskillige Amatører kunde forbedre deres .Senderes 

Effektivitet ved at dimensionere og afprøve deres HF-Dros- 

ler rigtigt, tror jeg sikkert og haaber, at denne Artikel maa 

give Stødet til Undersøgelse af Forholdene.

Frekvenskons tans uden Krys ta l .
Af OZ7WB.

Der er angivet flere Metoder, hvorved man kan holde 

Frekvensen konstant. Push-pull Opstillinger og Styring 

ved Hjælp af Rør eller Krystal er de mest kendte. „Radio 

Corporation of America“ har angivet følgende Metode, 

som fremgaar af Diagrammet.

Til en almindelig selvsvingende Sender kobles en skarpt 

afstemt Kreds, der bestaar af en Dobbeltledning. Koblingen 

kan foretages induktivt eller kapacitivt. Ved Hjælp af den 

forskydelige Traad T indstilles Systemet paa den ønskede 

Sendefrekvens.

I de to Ledninger L opstaar staaende Bølger, der kun 

er afhængige af Længden af Ledningerne og af den paa

trykte Frekvens og derfor uafhængige af Tilbagevirkninger, 

som kunde opstaa gennem ydre Belastningsændringer ved 

Senderen. Ledningerne virker dog ikke alene som Reso

nanskreds, der ligefrem tvinger Oscillatoren i Takt, men 

har ogsaa en anden Virkning.

Fra Senderen bliver der sendt Bølger ud ad Ledningerne 

L, som ved Broen T reflekteres til Senderen. Bølgerne 

ankommer med en Fase, som selv hurtigt ændrer sig med 

Frekvensændringen, saaledes at der bliver Faselighed mellem 

de udsendte og reflekterede Bølger ved Koblingsspolen.

Ledningerne søger altsaa at bringe Senderen i Fase med 

dens egne Svingninger i det Øjeblik, der er opstaaet en

Faseændring som Følge af en Frekvensændring foraarsaget 

af ydre Ændringer og garanterer saaledes en meget høj 

Frekvenskonstans.

Dette Stabiliseringssystem egner sig først og fremmest 

for ultrakorte Bølger, hvor Længden af Ledningerne ikke 

er stor, og Systemet saaledes lader sig stabilt opbygge.

Bort med de forældede Modtagere!

Her i „OZ“ har vi i det sidste halve Aar ført en Kam

pagne mod de forældede Radiofonimodtagere. Det er sket 

baade gennem Artikler og Tegninger, og ingen af vore 

Læsere kan være i Tvivl om Hensigten. Amatørbevægelsen 

kan selvfølgelig ikke i Længden lade sig underkue, fordi 

en Part af Lytterne ikke følger med i Teknikens Udvikling.

Vi har ikke for Vane at tage paa en Sag med Fløjls

handsker, naar Amatørernes Interesser er ved at komme i 

Klemme. Derfor har vi ogsaa uden Skaansel draget Sand

heden frem: De skandaløst daarlige Modtagere, som endnu 

benyttes af mange Lyttere.

Den skarpe Form, vi har givet vor Kritik, har vakt en 

vis Opmærksomhed. Ikke blot har vi modtaget anerken

dende Udtalelser fra flere af vore aktive Amatører, fordi 

vi saa resolut har „taget Tyren ved Hornene“. Vor Kam

pagne har nu ogsaa bevirket, at „To-R Radio,, tager 

Spørgsmaalet op til nærmere Behandling. Dette Blad, som 

udgives af A/S To-R Radio, har altid været præget af en 

kvik og vaagen Redaktion, og som eneste specielle Branche

blad maa man tillægge det en ikke ringe Indflydelse.

I sin Spidsartikel, der fremkommer med samme Over

skrift som denne Artikel, citerer „To-R Radio“ os udfør

ligt og skriver derefter: „Ydermere har vi fra Radio OZ8J 

Hr. Knud Langaa-Jensen i Faaborg, modtaget et Indlæg, 

hvor nogle ganske lignende Synspunkter gøres gældende.

— Vi takker for de venlige Ord om A/S To-R Radio, og 

skønt vi naturligvis er angerfulde over at have været for 

hurtige i Vendingen med Riset, glæder det os alligevel, at 

vi har taget fat paa Spørgsmaalet — særlig fordi Sagen 

efter OZ-Folkenes Redegørelse er kommet i en helt ny og 

ganske interessant Belysning. Det er ikke, fordi vi vil 

drille, men vore Kammerater fra Sender-Lejren har kun red

det sig ud af et Stridsspørgsmaal for at dumpe ned i et 

andet — vi har faaet noget nyt at diskutere om! Nu si

ger OZ-Bladets Redaktion ganske vist, at vor Radiobranche 

er dygtig — men det skjuler jo ikke det skarpe Angreb 

paa de Modtagertyper, der er i Brug herhjemme, Spørgs

maalet er saa: er der mange „skandaløst daarlige Mod

tagere“ — saa mange, at der kan være Tale om at ruske 

Teknikerne op til Daad, eller mener „OZ“, at det er 

Radioforhandlerne der — ved at arbejde mere ihærdigt for 

at faa Folk til at udskifte deres Modtagere med nye Mo

deller — skal klare Ærterne?“
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Svaret er nemt at finde. Naar der er saa mange for

ældede Modtagere i Brug, saa skyldes det i første Række 

Lytterne selv. I Stedet for at kassere dem raser de over 

Forstyrrelser fra Amatørerne, Storebæltsfærgerne og Luxem

bourg, skønt Fejlen alene ligger i deres egen mangelfulde 

tekniske Udrustning. I denne Forbindelse er det jo kun 

Selektiviteten, der har Interesse, men det er ellers ingen 

Hemmelighed, at Gengivelsen mange Steder er rædselsfuld. 

Der er saamænd nok for en vaagen Radiobranche at tage 

fat paa.

Imidlertid maa det ikke glemmes, at ogsaa Radiofor

handlerne har et Ansvar. Naar vi hører, hvordan det kniber 

for mange Lyttere at høre Kalundborg uafhængigt af Luxem

bourg og Oslo, saa er det paa Tide at holde op med at 

sælge de simple Detektorapparater. I en Tid, hvor der 

kaprustes i Æteren er det temmelig samvittighedsløst at 

sælge saadanne Modtagere til teknisk ukyndige Lyttere. 

Hvad skal vi med de simple Opstillinger, naar den danske 

Radioindustri kan levere tidssvarende Modtagere med god 

Selektivitet?' Det er jo ogsaa Detektorapparaterne, der er 

Skyld i Hyleriet. Hvorfor ikke simpelthen forbyde dem?

I et Blad af „OZ“’s Art \ilde det føre for vidt at gaa 

endnu nærmere ind paa disse Spørgsmaal. Men det er med 

Glæde, vi ser „To-R Radio“ tage sig af Sagen, som sikkert 

derved bliver fuldt belyst. Det var Amatørerne og Branchen, 

der i Forening skabte den danske Radiofoni i sin Tid, og 

det vil fra vor Side blive hilst med Glæde, om der endnu 

10 Aar efter stadig er Basis for Samarbejde paa visse Om- 

raader. Iøvrigt henviser vi til vor ledende Artikel.

Red.

han nu A og B Sættet, skal han intet kassere, naar han 

gaar over til styret Sender, og denne Forandring bliver 

altsaa mindre bekostelig og mindre besværlig.

Endnu en Fordel skal jeg pege paa. B Sættet kan man 

til enhver Tid bruge selvstændigt, og dette kan f. Eks. faa 

Betydning, om man en Dag skal bruge en transportabel 

Sender.

TPTG Senderen med f. Eks. 10 Watts Output giver en 

udmærket Rækkevidde, og jeg har hermed haft Telefoni 

QSO med det meste Europa. Den ligger med god Styrke 

over hele Europa med Telegrafi, og den vi! kunne give 

DX-Resultater ogsaa.

Fordelene ved at gaa over til en krystalstyret Sender 

er flere. Vi faar egentlig ikke en forøget Rækkevidde, 

men vi opnaar en adskillig bedre Telegrafitone—det gør 

f. Eks. DX lettere at gennemføre, vi faar en finere Tele

foni og altid en konstant Bølge.

Vi optykker Diagrammet for TPTG Senderen for lettere

Hvorledes man gør TPTG Senderen 

krystaIstyret.

Af OZ1D.

Fig. 1

at se de faa og smaa Forandringer, vi skal gøre ved Til

koblingen af C-Sættet.

I EDR’s Haandbog beskrev jeg en lille Sender, bestaa- 

ende af A og B Sættet, nemlig Afstemningsenhed og 

Oscillatorenhed. Nedenfor beskrives en tredie Enhed, der 

kan kobles til A og B Sættet, hvorved B Sættet ikke 

mere bliver Oscillator, men sidste Forstærkertrin i en 

styret Sender.

Formaalet med at bygge en Sender i disse Sæt, er særlig 

det, ved A og B Sættet at danne en Sender, der kan 

bygges selv af en Begynder, og at den samme Begynder 

nu efter en Tids Arbejde med denne Sender kan gaa vi

dere, d. v. s. bygge C-Sættet og blive krystal styret. For

delene ved denne Fremgangsmaade er indlysende. At bygge 

en CC Sender straks gør enhver Begynder bange; han vil 

altsaa altid gaa om Bord i en selvsvingende Sender. Bygger

Der bliver kun Tale om at bygge en Neutrodyn Kon

densator ind og føre den ud til en Klemme, der f. Eks. 

kan sidde paa Overpladen af B Sættet. Fra Klemmen 

forbindes saa en Ledning til PA2’s Plade.
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Gitterspolen benyttes ikke, naar „C" er tilkoblet, og der 

bliver kun at forbinde d til Neutrokondensator og e til 

Gine-klemmen paa den ikke benyttede Spoleholder.

Vi kommer nu til Bygningen af „C“. Den foregaar 

efter samme Linier som før. Maalene for Forplade er

115 x 350 mm, Overpladen 130 x 350 mm og Bundpladen, 

der er af Træ, er 230 x 350 mm. Paa Forpladen mon

teres Kondensatorerne og Milliamperemeteret, paaOverpladen 

Spolerne, Lamperne og Neutrodynkondensator NC1. Paa 

Bundpladen monteres Drosselspolerne, samt paa et Par 

Isolatorer Krystalholderen.

Diagrammet (Fig. II) forklarer Forbindelserne.

CO

Fig II.

Drosselspolerne kan f. Eks. være 150 Vindinger paa et 

250 mm Glasrør, Kondensatorerne kan være alm. Modta

gerkondensatorer og behøver ikke at være mere end paa 

250 cm. Koblingskondensatorerne maa være Glimmer- 

isolerede og være af godt Fabrikat, da de skal staa for 

Anodespændingen. Vi arbejder overalt med Serie-feed, 

hvorved Drosselspolerne i Anodekredsen undgaas. En For

andring frem for TPTG Senderen har vi i Forholdet Spole- 

Kondensator. Vi arbejder nemlig her efter Systemet 

„Low Cap.“ d. v. s. stor Selvinduktion og liile Kapacitet. 

Dette giver største Effektivitet, og vi behøver her ikke at 

anvende den store Kapacitet for at stabilisere Tonen; det 

det besørger Krystallet. Den Spole, vi tidligere benyttede 

til 40 m, bliver nu 20 m Spole o. s. v. Spolestørrelse bliver 

altsaa for 20 m: 8 Vindinger, for 40 m: 12 Vindinger og 

for 80 m: 20 Vindinger. Rørerne afhænger af den Energi, 

man ønsker. Følgende Typer kan anbefales ved en Ud

gangseffekt af sidste PA paa ca. 15 Watts:

CO (Krystal Oscillator) RE134, Anodespænding 150 

Volt, PA1 (Power Amplifier) RE134, Anodespænding 

200 Volt. PA2 (Power Amplifier) TC04/10 eller S412, 

Anodespænding 300 a 500 Volt. TELEFONI ved denne 

Sender anvendes bedst paa sidste PA. Lettest bliver det 

at benytte Schåffer Modulation; dog kan man med endnu 

bedre Resultat benytte Klasse B Anodemodulation, som 

har været beskrevet i „OZ“. TELEGRAFI. Her indsættes 

Nøglen i X i sidsie PA.

Afstemning.

Alle Anodespændinger tages fra. Glødestrøm tilsluttes 

CO, og man anlægger en Gitterforspænding, som giver 

Anodestrømmen 0. Nu tilsluttes Krystallet, Anodestrøm

sættes paa, og C4 drejes igennem. (Spole 20 Vindinger).

Ved Resonans med Krystallet giver Milliamperemeteret 

f. Eks.- Udslag til 40 MA. Man maa her være sikker paa, at 

det ikke er et Resonanspunkt med Drosselspolen, man har fun

det, og det undersøges bedst ved at lytte i en Modtager, hvor 

Krystaltonen er let at skelne. CO gaar nu paa 80 m. 

Ønsker vi nu at arbejde paa 20 m med Senderen, bliver 

der ikke Brug for Neutrodynkondensatorerne, og Clipen 

derfra tilsluttes ikke. I PA1 indsættes Spole 12 og i PA2 

indsættes Spole 8. PA1 Røret indsættes, en passende høj 

Gitterspænding anlægges, hvorpaa Anodespændingen tilsluttes. 

C5 drejes igennem, og med en Neon Lampe konstaterer 

man, hvor Resonanspunktet er. Dette PA Trin virker nu 

som Fordobler, idet vi har Kredsen afstemt til 40 m. Vi 

gentager nu denne Fremgangsmaade for sidste PA Trins 

Vedkommende. Dette kommer ogsaa til at arbejde som 

Fordobler, idet dets Anodekreds afstemmes til 20 m.

Skal Senderen gaa paa 40 m, bliver Fremgangsmaaden 

denne: CO indstilles som før, PA1 forsynes med Spole 12 

og indstilles som før. Naar Resonanspunktet paa C5 er 

fundet, afbrydes Anodespændingen til PA1, og Indstillingen 

af PA2 kan begynde. Gitterspændingen maa denne Gang 

være lavere, idet Røret skal arbejde som Forstærker. Nu 

tilsluttes Anodespænding, og Cl drejes igennem. Vi finder 

ogsaa nu et Resonanspunkt. Dette betyder dog her, at 

PA2 selv svinger. Dette maa ikke ske, idet vi ikke kan 

have andre Styrefrekvenser end Krystallets. Derfor maa 

vi have afbalanceret den Rørkapacitet, der foraarsager 

Selvsvingningen. Det sker ved Hjælp af NC1. Vi drejer 

den igennem, indtil Neon Lampen ikke mere kan indikere 

Resonans. Saa kan Anodespændingen paa PA1 tilsluttes, 

og Neon Lampen vil tydeligt vise, at der overføres Energi 

til PA2’s Anodekreds. Nu er vi kommet til Antennekredsen, 

og denne afstemmes ganske som sædvanlig, og viser en 

Stigning i MA-Meteret, naar Antennens Resonanspunkt falder 

sammen med PA2’s Frekvens.

Skal Senderen gaa paa 80 m, maa begge PA Trinene 

stabiliseres, og begge Neutrodynkondensatorer maa tilkobles.

Til Slut skal jeg blot anføre en god Maade til at kon

statere, om der overføres Energi gennem PA Trinene. En 

eller to Viklinger isoleret Traad forbindes over en Lomme

lampepære. Disse Vindinger kobles til Spolerne, ganske 

løst, og vil vise, selv naar smaa Energimængder bliver 

overført. Dette Hjælpemiddel er sammen med Neonlampen 

praktisk talt uundværligt ved Afstemning af en CC Sender.

Hvad savner  De  i  „OZ“?  

Send Redaktøren et Par Ord derom!



En Penthode Sender.
Af VS6AH, Hongkong (Efter „DX").

Med alle de gode Sendere, der er i Brug hele Verden 

over, kunde det synes, som om der ikke var nogen særlig 

Grund til at fremkomme med en Beskrivelse af en speciel 

Sendertype. Men i Betragtning af den Kendsgerning, at 

den her beskrevne Sender forener den størst mulige Øko

nomi med stor Effektivitet, er jeg overbevist om, at det 

rigeligt er Umagen værd at gøre den til Genstand for en 

nærmere Omtale.

Forfatteren har tilbragt det meste af Sommeren med at 

undersøge Problemet: Billig og effektiv Krystalstyring. 

Dette betyder, at hver Komponent skal bringes til at ar

bejde med den størst mulige Effektivitet uden at blive over

belastet. Diagrammet taler forasig selv, og iøvrigt vil jeg 

behandle hver Detalje for sig.

Der er ingen Tvivl om, at Penthoden er det ideelle Rør 

som Krystal-Oscillator. Dens store Stejlhed og høje For- 

stærkningsevne bevirker, at den yder et langt større Out

put for et givet Input end nogen anden Rørtype. Den her 

anvendte Penthode er den amerikanske Type 247*), som 

er i Stand til at taale 500 Volt paa Pladen med største 

Lethed. De af os, der er skeptiske med Hensyn til at 

sætte 500 Volt paa Pladen af det Rør, der skal arbejde 

med vort bedste Krystal, vil det interessere at høre, at 

det er fuldkommen sikkert. Forfatteren havde et Par ekstra 

Krystaller og besluttede derfor at prøve, ved hvilken 

Spænding det vilde gaa i Stykker, naar man brugte Pen

thode.

Med et 3,5 MC Krystal satte jeg gradvis Spændingen 

op til 600 Volt, og ved denne Spænding viste Røret Tegn 

paa Overbelastning, men Krystallet forblev fuldstændig 

koldt. Output var da 14 Watts. Da Spændingen blev for

højet til 700 Volt, brændte Røret sammen, og Sikringen 

gik, men Krystallet var fremdeles o. k. Jeg prøvede der

næst, om et 7 MC Krystal kunde ødelægges paa samme 

Maade. Da Pladespændingen var 600 Volt, og Output 

denne Gang var naaet op paa 15L/a Watts, begyndte Røret 

at blive rødt og „uroligt“, men baade det og Krystal 

holdt.

Bare for at vise, at det kunde lade sig gøre, koblede 

jeg Antennen til Oscillatoren og fik Forbindelse med 2 

W7-Stationer. De meldte begge to QSA 5 R6. Senderen 

blev nøglet i Højspændingsledningen til Skærmgitteret. Den 

Spacewave, der derved opstod, var saa lille, at der ganske 

kunae ses bort fra den. Det næste Skridt var at udskifte 

7 MC Krystallet med et, der var slebet til en fundamental 

Frekvens af 14100 KC. Her fik jeg Forbindelse med Java 

og Australien. Output var 9 Watts.

*) Denne Rørtype svarer nogenlunde til Philips C443, men er konstrueret til
en Qlødespændin^ af 2,5 Volt. Den koster i „Ceco“ Fabrikatet 15 Kr,

Hensigten med alt dette er at vise, at naar man bruger 

en ’47 Penthode som CO, dikteres den maksimale Plade

spænding ikke af Krystallet, men ene og alene af Røret 

selv. Rørets Gitterforspænding er nemt klaret. Man an

bringer bare en 2 Watts 50,000 Ohms Modstand over 

Krystallet. Saa sparer man Gitterdroslen. Skærmgitteret er 

afkoblet til Jord gennem en Glimmerkondensator paa 2000 

cm. Som CO skal Røret have en Skærmgitterspænding 

paa 100 Volt, men denne Spænding er iøvrigt ikke kritisk. 

Gaar man under denne Værdi, falder Output, og forøger 

man den, sker der ikke andet, end at Pladestrømmen 

stiger, uden at Output følger med opad. De 100 Volt 

faas nemmest ved at anbringe en 40,000 Ohms Modstand 

mellem + 500 Volt og Skærmgitteret.

Oscillatoren er shunt feed, og HF Droslen bestaar i 

dette Tilfælde af en 1/2“ Ebonitstang med 3/16“ dybe Ril

ler og 45 Vindinger af emaljeret Traad. Rillerne har en 

indbyrdes Afstand af ca. 1/i“. Anodestopkondensatoren er 

ligesom Afkoblingskondensatoren en almindelig 2000 cm 

Glimmerkondensator, som er i Stand til at staa for 

Arbejdsspændingen 500 Volt.

I den Sender, der benyttedes i de foregaaende beskrevne 

Eksperimenter, bestod Anodespolen af et Ribberør, beviklet 

med blank Kobbertraad, spaced 3/i6“, og med det Antal 

Vindinger, der var nødvendigt for at opnaa Resonans med 

Krystallets Frekvens. Dette vil variere noget, alt efter 

Størrelsen af den anvendte Afstemningskondensator. I 

denne Sender besørgedes Afstemningen af en Neutrodyn- 

kondensator paa 50 cm, og paa 7 MC skulde der 15 

Vindinger til.

Den vigtigste Grund til, at Neutrodynkondensatoren blev 

valgt, var først og fremmest dens lave Pris. Men eftersom 

dens elektrostatiske Felt er meget lille paa Grund af dens 

ringe Størrelse, og den ogsaa som Følge af dens lille 

Maksimum-Kapacitet nødvendiggør Anvendelsen af en Spole 

med mange Vindinger, er den ogsaa medvirkende til, at 

Effektiviteten bliver stor. I den færdige Sender blev Spo

len reduceret til 13 Vindinger til 7 MC og viklet paa en 

Spoleholder med UY-Sokkel, som er IV2" i Diameter.
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Der er ingen Spacing mellem Vindingerne, og Midtpunktet 

er ført ud til et af Benene paa Soklen. Herved undgaar 

man fuldstændig Clips, og man kan saaledes meget nemt 

skifte fra et Baand til et andet, dersom man har mere 

end eet Krystal.

PA-Rørets Gitter er forbundet direkte til Midtpunkts

udtaget paa CO- Spolen. Dette er den gunstigste Kob

lingsmetode med denne Rørtype, og hertil kommer endnu 

et Par gode Grunde for Anvendelsen af denne Forbindel

sesmetode. For det første forbinder den Forstærkerrørets 

Gitter til Jordpotential uden Gitterkondensator, Gitter

drossel eller Gittermodstand, idet den nødvendige Spæn

ding opnaas automatisk ved Spændingsfaldet over 400 

Ohms Modstanden til den midtpunktsaftappede Modstand 

over Glødetraaden. For det andet bliver Stabiliseringen 

betydelig lettere at foretage.

Forstærkerrøret er ogsaa en ’47 Penthode med samme 

Pladespænding som Oscillatoren, men med 200 Volt paa 

Skærmgitteret, idet der nemlig herved kan opnaas et større 

Output i Forstærkeren paa Grund af den forhaandenvæ- 

rende store Gitterstyrespænding. Dog er det ikke til- 

raadeligt at gaa ret meget højere end 200 Volt. Denne 

Forstærker gav et Output paa 35 Watts med lidt over 40 

Watts Input — altsaa en Virkningsgrad paa over-80%! 

Jeg gad nok se den Triode, der kan præstere noget til

svarende! Forstærkeren er series feed, og baade Afstem- 

ningskondensatoren og Neutrodynen er paa 50 cm. Plade 

by-pass Kondensatoren er paa 2000 cm ligesom de andre.

Spolen bestaar af blank Kobbertraad, og der er akkurat 

saa megen Spacing mellem Vindingerne, at der kan blive 

Plads til de Clips, der skal bruges til Stabiliseringsvin- 

dingerne og Tilkobling af Antennen. Efter at man har 

faaet Senderen til at virke, bør man indskyde Vindinger i 

Spolen ved at flytte Clip’en, indtil Kondensatoren skal 

drejes næsten helt ud for at opnaa Resonans. Paa denne 

Maade arbejder Penthodeforstærkeren forbavsende effektivt, 

og paa Grund af den store Spole og lille Kondensator 

bliver Strømmen i Svingningskredsen meget lille, og det 

gør derfor ikke noget, at Traaden i den er forholdsvis 

tynd.

Der er faktisk kun eet Sted, hvor man maa være ekstra

vagant med derine Sender, nemlig med Glødestrømsforsy

ningen. Det er her nødvendigt at have to Glødestrøms

transformatorer, men det maa kunne overkommes, naar 

man tager den store Effektivitet i Betragtning, Denne 

Sender er ved at blive Standardtypen her i det fjerne 

Østen, og Forfatteren anser den for at være det mest 

effektive Apparat i sin Klasse set fra et „Output pr. Dol

lar-Standpunkt.

Naar man brugeret 7 MC Krystal, er det blot nødvendigt 

at skifte Forstærkerspolen for at QSY til 14 MC, hvor 

Output er ca. 30 Watts, hvad der er fænomenalt for en 

Fordobler, naar man husker dens Output som Forstærker.

Medmindre man har en Bølgemaaler ved Haanden, skal 

man være forsigtig med at indstille Fordobieren til den 

første den bedste Harmoniske, man træffer paa. Den giver 

nemlig over 8 Watts Output paa 21 MC og 4 Watts paa 

28 MC!

Nøglingen foregaar i Glødestrømskredsen; og man vil 

sikkert paaskønne, at Nøglen har den ene Side forbunden 

til Jord. Den først omtalte Nøglemetode (i HT-Ledningen 

til Skærmgitteret) bør ikke anvendes i Forstærkertrinet, 

fordi Forstærkerens Følsomhed er saa stor, at selv den 

svage „Bagbølge“ fra Oscillatoren vil frembringe en ret 

kraftig Output Bagbølge, mens den paa Diagrammet viste 

Metode kun frembringer en ganske svag Bagbølge.

De Amatører, der bruger strømfødede Antenner, er 

naturligvis klar over, hvorledes Antennen tilkobles. Men 

de, der bruger Antennen koblet direkte til Spolen, maa 

gøres opmærksom paa, at det største Output ikke vil 

opnaas med Antennen koblet direkte til Pladeenden. Det 

rigtige Sted er ca. 3- Vindinger fra det Punkt, hvor Neu- 

tralisator-Clip’en er anbragt i Retning af Pladeenden.

Skulde der være nogensomhelst Vanskelighed ved Neu

traliseringen, vil det hjælpe, hvis man gør Antennekob

lingen fastere, idet Antennedæmpningen da vil forhindre 

Forstærkeren i at starte Selvsvingninger. Men i Reglen 

vil der ingen Vanskeligheder være, og i saa Tilfælde er 

det bedre at bruge en lidt løsere Kobling.

(Oversat af OZ5MK).

Morseprøven ved Licensansøgning.

En Del af vore Medlemmer, som har ønsket at aflægge 

Morseprøve paa en Telegrafstation, har været udsat for 

Overraskelser af forskellig Art. En Amatør ringede til en 

af de nærmeste Telegrafstationer og spurgte, hvornaar det 

var belejligt, at han kom og aflagde Prøve. Man vilde nu 

have oplyst, hvor han havde lært at telegrafere. Amatø

rens Svar, der gik ud paa, at han seiv havde lært sig det, 

affødte en Bemærkning om, at det kunde han ikke selv 

gøre, men man havde en Telegrafist, der vilde hjælpe ham.

Mens det allerede nævnte kun skal opfattes som et lille 

pudsigt Eksempel paa, at mange uddannede Telegrafister 

er forbavset over, at „almindelige Mennesker" kan lære dem 

Kunsten af ved Selvstudium, saa er der ogsaa mere alvor

lige Episoder, der bør nævnes. Vi har modtaget Klager 

over, at man paa visse Telegrafstationer forlanger, at 

Amatøren skal aflæse Morse efter de Klik, Skriveappara

terne giver.

For den øvede Kabeltelegrafist er det en nem Sag at 

aflæse disse Klik, Men det maa erindres, at der er en 

væsentlig Forskel mellem Kabel- og Radiotelegrafisters 

Arbejdsmetoder. Amatøren, der arbejder paa samme Maade
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som Radiotelegrafisten og har foretaget sin Træning med 

dette for Øje, kan ikke være tjent med at skulle aflægge 

Prøve efter „Klikmetoden“.

Vi vil derfor anbefale vore Medlemmer at medtage Bat

teri og Summer, naar de skal aflægge Prøve. Dette Ma

teriale kan anskaffes for nogle faa Kroner og kan senere 

finde Anvendelse paa anden Maade. Vi kan da ikke tænke 

os, at der vil være noget i Vejen for at komme til at af

lægge Prøve efter denne meget mere retfærdigeMetode. Skulde 

der imod Forventning vise sig Vanskeligheder, beder vi 

Medlemmerne skrive til os om det, hvorefter E. D. R. vil 

tage sig af Sagen.
Red.

En nem Maade at
forhøje Anodespsendingen paa.
AF OZ2F.

For de Amatører, der gerne vil have Input lidt i Vejret 

uden at skulle bekoste ny Højspændingstransformator, er 

her angivet en Maade, hvorved man - hvis man har 

220 Volt AC - kan hæve Spændingen ca. 200 Volt. Der 

behøves kun et af de billige amerikanske Ensretterrør 

af 80 Typen og lidt Ringeledning samt en Kondensator 

(f. Eks. en elektrolytisk Kondensator paa 8 MF).

Paa de fleste Nettransformatorer kan man nemt komme 

til at vikle en Snes Vindinger udenpaa de andre. Dette 

vil som Regel være tilstrækkeligt ti! at give de 5 Volt, 

som nævnte Enretterrør fordrer paa Glødetraaden. Iøvrigt 

fremgaar Forbindelserne af Diagrammet.

Til Slut vil jeg for en Ordens Skyld bemærke, at An

ordningen ikke kan approberes af Elektricitetskommissionen, 

men det er vist de færreste Amatørstationer, der kan det.

Ursigrammer.
Meddelelse fra Forsøgskreds 1.

Hvis man interesserer sig for de korte Bølgers Udbre

delsesforhold, kan det være højst lærerigt at aflytte de 

Meldinger, der dagligt udsendes over FYB (ca. 28,5 m.) 

Kl. 2115 — Hver Meddelelse indledes med et Kodeord:

1) Bar :  Meteorologisk Beretning

2) Mag:  Jordmagnetisk Beretning

3) Elc  : Jordens elektriske Tilstand

4) S o l  :  Solaktiviteten

5) Ats  :  Atmosfæren

6) Khl :  Heaviside-Lagets Højde.

M a g :  Jordmagnetisk Beretning; denne bestaar af to 

Talkolonner:

A B C D E  F G H I K

A=Ugedagen (l=Søndag, 7=Lørdag)

B=Dagens Karakter.

(0=absolut Ro, l=næsten roligt, 2=noget uroligt, 

3=uroligt, 4=meget uroligt, 5=moderat Forstyr

relse, 6=stærk Forstyrrelse, 7=meget stærk Forstyr

relse, 9=ingen Iagttagelse.

C=paafaldende Enkeltheder i Registreringskurven (1-4 

for Deklinationen, 5-8 for den horizontale Komponent)

1 el. 5—enkelt Udsving

2 el. 6=hurtige Svingninger

3 el. 7=langsomme Svingninger 

0=ingen paafaldende Enkeltheder

9=ingen Iagttagelse.

DE FG=Time og Minut (G. M. T.)

(8=Fænomenet begyndt allerede Dagen i For

vejen, 9=ingen Forstyrrelser el. ingen Iagttagelse)..

H=Begyndelsesmaaden (1 =pludselig Begyndelse, 2= 

ubestemt Begyndelse, 3=ingen synlig Begyndelse, 

8=begyndt Dagen i Forvejen, 9=ingen Forstyrrelse 

el. ingen Iagttagelse.

IK=Omtrentlige Tid for Fænomenets Slutning, angives,

00—24 G. M. T.

(88=ophører tilsyneladende ikke Iagttagelsesdagen* 

99=ingen Iagttagelse).

Forklaring til Khl følger.

Elias  Hansen.
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T R A F F I C  NOTES.

Siden sidst.

Forholdene har i Marts Maaned været omtrent som i 

Februar. Paa 14 MC var der i Midten af Maaneden en 

livlig DX-Trafik, da der jo som bekendt afholdtes en inter

national Test. Det vrimlede bogstavelig talt med Amerika

nere, men heller ikke med stort andet. Sidst paa Maaneden 

forsvandt Amerikanerne, og til Gengæld dukkede Syd

amerika, Afrika samt Øer i det sydlige Atlanterhav op 

med god QRK. Men Forholdene paa 14 MC er i det hele 

taget meget skiftende fra Dag til Dag.

7 MC har haft en Del gode Dage med DX. Især er 

Amerikanerne gaaet igennem med god QRK. Men ellers 

er det jo som sædvanlig det bedste Bølgebaand til Eu- 

ropa-QSO.

Paa 3,5 MC har der været stort „Rykind“ af OZ-Sta- 

tioner, især Søndag Morgen. Det kan nu atter lade sig 

gøre at høre OZ om Natten, og der vil sikkert blive liv

ligt paa 3,5 MC de Aftener, hvor Statsradiofonien under 

os at sende fra Kl. 23. Nord- og Mellemeuropa gaar som 

sædvanlig godt igennem paa dette Bølgebaand efter Mør

kets Frembrud.

OZ8J.

OZ5BK har nu bygget om til Push-Pull Hartley, og 

Modulationen er Schäfer. Resultaterne var bedre med Hei

sing, men denne Metode er ogsaa dyrere, da 5BK føder 

Senderen udelukkende fra Batterier. I den forløbne Maaned 

har han haft flere vellykkede Fone-QSOer med udenlandske 

Amatører.

OZ5MK arbejder paa 7 og 3,5 MC med sin nye styrede 

Sender og er specielt interesseret i at faa Rapporter paa 

Tonen. Paa 3,5 MC bruges afvekslende CO-PA og MO-PA.

OZ5VG opnaar udmærkede Resultater paa 7 MC med

4 Watts paa en TPTG. Fra Polen har han faaet en Fone- 

Rapport paa R6 F8.

OZ2P arbejder daglig paa 7 eller 3,5 MC. Som sæd

vanlig er det særlig Rag-chewing, han gaar op i.

OZ3PA er i Gang næsten daglig paa 3,5 MC. Han 

træner iøvrigt med Morse for at faa Licens.

XOZ3W er atter paa Vej fra Skotland over Atlanten. 

Han meddeler, at han med kun 3,5 Watts Input har haft 

QSO med OZ, EU m. fl. Omkring 1. Juni kommer han 

en Tur hjem.

OZ5M er blevet forflyttet til Arden i Jylland fra Slut

ningen af April. Odense mister saaledes atter en god 

Kortbølgeamatør.

OZ5X bygger stadig QRO-Xmtr. Hvis Input staar i For

hold til Tiden, der gaar med Bygningen, bliver der ikke 

godt at være i Odense, mener OZ2P. Hi!

OZ8J har som sædvanlig arbejdet meget paa 14 MC, 

og i den forløbne Maaned har han haft QSO med følgende 

Lande: W1 og 3, FM4, CT3, ZC6, UN og YI. Inden 

længe venter OZ8J at komme i Gang med transportabel 

Sender.

OZ5H er meget aktiv paa 3,5 og 7 MC. Senderen er 

nu MO-PA med et Input paa ca. 26 Watts. Der bruges 

Gitterspændingsmodulation,ogAntennen,der er en spændings- 

fødet Hertz, er 11 m høj. Paa Stationen benyttes en 

Akkumulator med en Kapacitet paa ikke mindre end 162 

Ampere-Timer. Hvem kan stikke den?

OZ9D sender mest paa 7 MC. Han mener, at hans 

Hartley giver mere „Sovs i Antennen" end CO-PA. Den 

17. Marts havde han QSO med XOZ3W hvis QRA var i 

Nærheden af Skotland. 3W sendte 73 til alle OZ-Hams. 

9D meddeler, at man af og til hører OZ meget kraftigt 

paa 7 MC særlig mellem Kl. 14 og 16.

OZ7PG var forleden Søndag blevet „fordrevet* fra 

Augustenborg af BCL. Derfor optraadte han i Æteren med 

et X foran Kaldesignalet. QRK var udmærket, skønt Input, 

kun var ca. 3 Watts.

OZ7PH har nu CC paa 3,5 — 7 og 14 MC. Den 10. 

Marts havde han QSO med OZZ Kl. 20 DNT paa 7 MC. 

Ogsaa TF3B er wkd nogle Gange i Marts, men i den se

nere Tid har han været tavs.

Det er blevet lidt sløjt med Traffic Notes i den sidste 

Tid. Fra store Dele af Landet har vi ingen Rapporter faaet. 

Aktiviteten er der dog ellers intet i Vejen med. Red.
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7 MC-Fone.
Naar man kun har faa Øjeblikke til sin Raadighed ved 

Modtageren og derfor gerne vil have det mest mulige ud 

af dem, da føler man Mordlysten komme op i sig, naar man 

sidder og hører f. Eks. EAR227 de W2A og bliver afbrudt 

af en Larm som af en Motor, der breder sig over næsten 

en Femtedel af 7MC Baandet, og ved nærmere Efterlytning 

opdager, at dette skyldes en „Fone-Ham“, som forsøger 

at udsende Grammofonmusik. Endnu værre maa det selv

følgelig være for den, der har QSO med Amerikaneren.

Selvfølgelig kan Fonen have sin Berettigelse, men naar 

der er saa gode DX-Forhold, som nu paa 7 MC, bør 

Fone-Amatøren holde sig derfra - navnlig under W/VE 

Contest’en. I Aften d. 11/3 var der saaledes Kl. 22,00 

DNT to Stationer saa slet moduleret, at det var umuligt 

at høre andet af dem end Hvæsen og Susen med forskellig 

Klang. Disse to fyldte tilsammen næsten Halvdelen af 

7 MC med deres infernalske Larm.

Jeg vil ikke antage, at det er Danskere, da det er et 

Par Aar siden, jeg har hørt dansk 7 MC Fone, men jeg 

vil blot minde de Herrer, som kunde tænke sig at starte 

7 MC Fone, om de utallige Forbandelser, som DX-Ama- 

tørerne vil udgyde over deres syndige Hoveder, hvis deres 

Modulation ikke er nogenlunde fb.

OZ-DRO 96

S M X.
En af den svenske Hærs transportable Stationer er for 

Tiden stationeret paa Nordenskjolds Bjerg paa Spitsbergen 

under Kaldesignalet SMX.Modtageren, der benyttes, er

l-V-2, og Senderen er en Hartley med 30 Watts Input. 

Det er af særlig Interesse, at der i Senderen anvendes to 

parrallelkoblede B409, der med ca. 500 Volts Anodespæn

ding giver 30 Watts Input. Glødestrømmen, der bliver 

relativt lille i Forhold til, hvad man venter sig hos en 30 

Watts Sender, tages fra en alkalisk Akkumulator. De 

500 Volts Anodespænding tages fra en haanddrevet Gene

rator.

Jeg har selv haft QSO med SMX paa 14 MC. Den er 

gerne i Luften Søndag Formiddag og er let kendelig paa 

sin RAC-Tone. Den ligger højt i Baandet.

O Z 8 J .

Nævn Kaldesignalerne 
under QSO!

Der er en hel Del Senderamatører, der fra Tid til anden 

har beklaget sig over, at de ikke faar DR-Rapporter. Og 

der er ogsaa til dels Grund til det. Der er nemlig kun 

faa af DR-Amatørerne, der sender Rapporter til OZ-Stns.

Men en Del af disse har maaske selv Skylden, da det 

mange Gange hænder, at en Senderamatør undlader at 

benytte sit Kaldesignal. Som oftest hører man ikke Be

gyndelsen af en QSO, og saa venter man til den ene Part 

skal til at slutte af for at faa dennes Kaldesignal. I Mellem

tiden gør man saa sine Notitser i Logbogen. Naa, saa 

er den ene Part blevet færdig og siger saa f. Eks.: „Naa, 

jeg skifter lige over til dig for at høre, om du har mere til 

mig; dar di dar“. Saa venter DR-Amatøren, til han kommer 

igen for saa at faa den samme Smøre i Hovedet en Gang 

til. Og saa gider han ikke mere, medmindre han da be

slutter sig til at give Senderamatøren en Omgang pr. Brev. 

Brug derfor hellere Kaldesignalet; saa undgaas ovenstaaende 

let.

OZ-DR 064

„Dødsstraaler“ i Korsør?

I „Korsør Avis’“ Referat af den lokale Radioklubs 

Generalforsamling finder vi nogle Bemærkninger, der er 

egnet til at vække en vis Uro. Nu skal De bare høre: 

„Maskinmester Modell fremdrog et Rygte om en . Sender“ 

paa Mathiesensvej. Formanden udtalte, at „Senderen“ endog 

ifølge en Lytters Udsagn skulde have slaaet hans Lamper 

i Stykker!“

Begrebet „traadløs Kraftoverføring" eller „Dødsstraalerne“ 

maa altsaa være blevet ti! Virkelighed i Korsør, og det er 

Sikkert Grunden til, at Ordet Sender bliver sat i Gaase- 

øjne. De gode Borgere i Korsør mener formodentlig Mord

maskine — eller i hvert Fald Begyndelsen til en saadan. 

OZ1L har i,Sandhed Grund til at føle sig smigret over 

den Magt, man tillægger ham! Er det ikke det, vi siger: 

For den jævne Befolkning vil Kortbølgeamatøren altid være 

en Troldmand.

Under visse Forhold synes det at være en Fordel at 

kunne variere Kapaciteten af Koblingskondensatoren mellem 

Styresender og Forstærkertrin. Der har været forsøgt 

med en 300 cm Glimmerkondensator i en MO-PA. Paa 

14 MC viste det sig, at Senderens Stabilitet forøgedes 

betydeligt, naar Kondensatorens Kapacitet formindskedes.

OZ5G.

Ved Schåfermodulation er der som bekendt den Gene, 

at Modulatorrøret fordrer særskilt Glødestrømskilde. Hvis 

man vil spare en særskildt Akkumulator, kan det gøres 

ved at bruge et Modulatorrør med inddirekte opvarmet
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Glødetraad. Har man Vekselstrøm, er det ogsaa nemt at 

føde Røret fra Lysnettet gennem en Transformator.

OZ7F.

Det er i den senere Tid blevet meget moderne i Udlan

det at anvende en stor og en lille Afstemningskondensator 

i Parallel. Den store anvendes til grovere Indstilling og 

dækker som Regel mindst to Bølgebaand. Den lille har 

en Kapacitet paa ca. 15 cm og bruges kun som „band 

pass“ Kondensator. Naar man afmærker Indstillingerne 

paa den store Kondensator, kan man saaledes meget be

kvemt skifte fra Baand til Baand og dog have en ret bred 

Afstemning paa den lille Kondensator.

OZ2P.

Hvis Milliamperemeteret er uroligt, naar Senderen staar 

og svinger, skyldes det ofte en daarlig Kontakt. Ofte 

findes Fejlen ved Glødestrømsafbryderen, der fører den 

stærkeste Strøm.

OZ2P.

Nyt paa alle Frekvenser,

Den portugisiske I. A. R. U.-Afdeling meddeler, at dens 

Adresse for saavel QSL som Korrespondance er ændret 

til: Rede dos Emmisores Portuguezes, Rua Primeiro de 

Dezembro 33-30, Lisbon, Portugal.

OZ1M - Immanuel Jensen, Korsbrødregade 355a, Ribe. 

OZ5JN - Johannes Haugaard, Højgade 12, Skive.

OZ-DR124 - P. Hansen, Baggersgade 4, Nyborg 

OZ-DR125 - Andr. Kjøller, Jernbanevej 2, Rønne. 

OZ-DR126 - S. Svendsen, Gabelsgade 1, Aalborg. 

OZ-DR127 - Odolf E. Aasted, Gustav Bangsgade 3,

København V. 

OZ-DR128 - Niels P. Hansen, Nørrebro 34, Odense.

Hakon Anthony, Nytorv 15, Randers.

F. R Christensen, Godthaabsgade 30, Odense.

Axel Troulsen, Skive.

N. P. Hansen, Nørrebro 34, Odense.

C. L. Hansen, c/o Brødr. Wiggers, Svendborg.

Magnus Nielsen, Christiansfeldt.

C. J. Roersen, Vestergade 1, Skive.

Odolf E. Aasted, Gustav Bangsgade 3, København V. 

Niels Gustaf Johnson, Kung Oskarsväg 4, Lund, Sverige. 

Martin Brogaard, Langelinie 107, Odense.

Børge Kristensen, Naaege, Silkeborg.

S, Svendsen, Gabelsgade 1, Aalborg.

Andr. Kjøller, Jernbanevej 2, Rønne.

S. Jensen, Thorupsgade, Skive.

I Diagrammet til 0Z7Z’s krystalstyrede Sender i Marts 

Numeret var ingen Neutrodynkondensator indtegnet. Den 

skal forbindes som vist i Artiklen „Undgaa Gennemslag i 

Neutrodynkondensatoren“ i samme Numer.
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H. Christensen, Himmerlandsgade 56, Aars. 

S. Christensen, Frejlev pr. Aalborg.

Desværre var DX-Forholdene ikke saa gode i de Dage, 

hvor OZZ og TF3B holdt Test. Der er ingen Rapporter 

indløbet til „OZ“, og det kan saaledes ikke meddeles, hvem 

der er blevet Ejer af Hvalrostænder og Faareskind.

De to stridende spanske Amatørorganisationer EAR og 

RE er nu blevet sammensluttet til en „Union de Radio- 

emisores Españoles“. Man kan sikkert gaa ud fra, at det 

er et Resultat af Mr. K. B. Warners Ophold i Madrid 

under Konferencen i Efteraaret.

I den forløbne Maaned har der været afholdt Kortbølge

demonstrationer i Viborg og Skive. Efter Avisreferaterne 

at dømme har Demonstrationerne samlet et interesseret 

Publikum.

Hvem kender 0Z4G? Hvis han er blandt vore Læsere, 

beder vi ham melde sig til Redaktionen. En engelsk Ama

tør i Windsor har sendt ham et Brev med Rapport og 

ønsker gerne QRA opgivet.

For et Par Uger siden bragte „Viborg Stiftstidende“ et 

fornøjeligt Interview med OZ1CC, Vi ønsker gerne her 

at give ICC vor bedste Kompliment. Flan naaede nemlig 

at faa E.D.R., „OZ“ og „Kortbølgeamatøren“ omtalt paa 

en udmærket Maade. Et Eksempel til Efterfølgelse!

OZlK hsr fornylig aflagt Besøg hos PAOASD. Det var 

Natten mellem 4. og 5. April, at 1K vakte Opsigt blandt 

OZ-Hams paa 3,5 MC ved at komme til Mikrofonen paa 

den kendte hollandske Station. Der opstod et sandt Kap

løb for at faa fat i ham, og der gennemførtes flere vellyk

kede QSOer. PAOASD’s Telefoni var R8-9.

Hermed en lille QRA- Liste: OZ^Z’s Adresse er ændret 

til: H. TSCHERNING PETERSEN, Postboks 45, Nørre

sundby. Han er atter licenseret. OZ8KIS’ QRA er æn

dret til: Gersonsvej 77, Hellerup. OZ3H, som ikke var 

med i Listen over de licenserede Amatører, beder os med

dele, at han har Licens. QRA er: HANS HANSEN, 

Bakkevej 2, Svendborg.



Landsstævnet i Fredericia 1933 (1. og 2.  Paaskedag).
Mødested-. Hotel Victoria, Vendersgade 20 (1. Gade ved Banegaarden).

1. Paaskedag.
1. KL. 14,30. Stævnet aabnes af E. D. R.s Formand.

2. Valg af Dirigent.

3. Deltagerne præsenteres for hinanden.

4. FOREDRAG aj Ing. cand. polyt. Gerh. Hansen-. „Erfaringer med Kortbølgemodtagerens Konstruktion.“

5. Forslag til Deling af den jyske Afdeling i en sønderjysk, midtjysk og nordjysk Afdeling. Indledes af OZ1D,

6. Valg af 3 Distriksrepræsentanter og Ledere af de nye Afdelinger.

7. Kaffepause og Omdeling af QSL Kort.

8. Hvad faar vi for vore Licenspenge? Diskussionen indledes af OZ7F.

9. Diskussion af de rejste Spørgsmaal og eventuel Vedtagelse af Resolution.

10. FÆLLESSPISNING.

11. FOREDRAG af H. Tscherning Petersen. OZ1Z.

12. Drøftelse af alle andre aktuelle Forhold indenfor Kortbølgeverdenen samt Spørgetime og kammeratligt Sam

vær. Indledes af OZ2E.

2. Paaskedag-
1. KL. 9,30. Udflugt til Lillebæltsbroen i Rutebiler. I Tilfælde af daarligt Vejr kammeratligt Samvær.

2. FÆLLES FROKOST (Bedes anmeldt Dagen forud).

3. Afslutning.

„Kortbølgeamatøren“.
3. Udgave er udkommet.

Omarbejdet - moderniseret - udvidet. 

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

COrdren kan anføres bag paa Kuponen).

Ahrent Flensborgs Boghandel,
Ringsted.

„OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE 
DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard pr. Skrøbe- 
lev St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing. 
Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.

Sekretær: Ahrent Flensborg, Postboks ll, Ringsted. Hertil 
sendes al Korrespondance vedrørende Foreningsforhold. 

Kasserer: Henry Larsen,C. J. Brandtsvej 23, København N. 

QSL-Manager: Ernst Eliasen, Postboks 79, København K.

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

Afleveret til Postvæsenet Onsdag den 12. April.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

RADIO 
MAGASINET
REDAKTØR: GEORGE W. OLESEN

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

R a d i o  M a g a s i n e t  er 

Skandinaviens største Fag

bladfor Radiointeresserede. 

Bladet forden kræsne Ama

tør. HvertNumer indeholder 

flere Konstruktioner og en 

Masse Oplysninger om Ra

dio-Branchens Nyheder. — 

Enhver bør læse Bladet for 

at være fuldt orienteret.

Pris 50 0re.
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