
RADI

En Haandbog {or Kortbolgeamatorer
udgivet af



-LTortbolgeamatorer, og srerlig
N $gn6g2rn atorer,har ofte over-
tor os udtalt Onsket om en Pen-

thode i Lighed med 18 Watt-
Penthoderne AL 5 og EL6, men

med Fanggitteret fort ud. Dette

Onske har vi nu efterkommet.
Den nye Penthode, TyPe 4654,

vil teknisk set opfylde alle For-
dringer, og Prisen er tillige saa

lav, at enhver Kortbolgeamatar
kan overkomme Anskaffelsen.

NY PHILIPS
PENTHODE Type 4654

af serlig Interesse for Kortbolgeamatarer

EtvDe 4654 er en Penthode nred 18 watt Anodetab. Roret er lorsynet med P-

I'^Sokk.l, men al Hensyn til den ret hoje Anodesprending, er Anoden fsrt ud

i Toppen. Dette giver samtidig Mulighed lor kort Ledningsioring til svingnings-

kredsen.

I Kortbolgesendere kan Roret anvendes:

l) som Modulatorrsr i Klasse A, A/B eller B
2) som ECO i StYresendere

3) som HF-Forstarker eller Fordobler i Klasse C

4) som Sluttrin i Telegrafisendere (Klasse C)

5) som Sluttrin i Teleionisendere (Klasse C)

Anvendt som Forsterker er Neutralisering overllodig. Vi henviser til Oversigten

Side 138 angaaende fuldstendige tekniske Data. At nogle enkelte Tal vil det irem-

gaa, hvor elfektivt Roret arbejder:

Ved 250 Volt Anodespending og 275 Volt Skarnrgitterspending er

Stejlheden 8,5 mA/V'
Som Sluttrin i en Modulator vil to Ror ved 600 Volt Anodespanding

og 300 Volt Skarmgitterspending afgive en maximal Udgangseflekt

al 55 Watt ved l,3o/o Forvrangning.
som sluttrin i en Telegrafisender er to Ror i Klasse c i stand til at

afgive 59 Watt Output paa 80, 40 og 20 m (Virkni4gsgrad ?00/6)'

Paa l0 m synker Outputtil 46,5 Watt ved en Virkningsgrad paa 53,50/0'
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Forord.

AAR E. D. R. kan give denne Udgave af Haandboqen Beteg-
neken ,5. Udgave" i Lobet af knap 8 Aar, viser dette netop,
rivende Udviklingen af Radioen, specielt Kortbolgeradioen, har

veret. Hver Udgave er blevet fuldstendig omarbejdet, saaledes ogsaa
denne 1938 Udgave.

Det har ogsaa ved Tilretteleggelsen af denne Lldgave veret til-
strebt at bringe de tekniske Oplysninger" en Kortbolgeamator behover
i kort men instruktiv Form. Man vil finde alle de Oplysninger Be-
gynderen krever, men tillige bringer denne lJdgave meget nyt Stof for
den viderekomne Amator. Vi bringer Kanstruktioner som er det nyeste,
der overhovedet er fremme, og det kan vi i Aar for forste Cang gore,

fordi det endelig er muligt frit at importere Radioror, hvorfra i Verden
man onsker. Den danske Amator kan nu blive paa Hoide med Tiden
lige l.il det sidste Minut, og det skal nok prcpge Lldviklingen herhiemme
i de kommende Aar.

Yi anbefaler den, der onsker at sette sig ind i Kortbolgeradio,
at lese de forskellige Afsnit i den Rekkefolge, de kommer. Det kan

for Eksempel ikke nytte straks at begynde med Modtagerafsnittet, de
manqe Sider foran er Forberedelsen til at Lere at betiene Modtageren -
og faa Udbytte af den.

For den, der onsker at folge med i Kortbolgeradioens IJdvikling,
anbefabr vi Tidsskriftet "O2", der er Danmarks eneste specielle Kort-
bolgetidsskrift. Det kommer hver Maaned og udgives af E. D. R.

De mange Medarbeidere, Radioingeniorer, Teknikere og Radio-
amatorer, som har bistaaet ved Udarbeidelsen af denne Bog, og her
nedlagt manqe af de Erfarinqer, som Aars praktisk Arbeide med Kort-
bolgeradio giver, takker vi paa det bedste.

EXP ERIMEN IERENDE
DANSKE RADIOAMAT@RER

Eltertryk forbudt. Eneret: Ahrent Flensborgs Forlag, Ringsted.



Indledning.

Amatsrradioen gennem Tiderne.

Det er en enorm Udvikling, der er sket i de godt fyrre Aar, man
har kendt Radiotelegrafien. Og det er overmaade interessant at betragte,
hvilken Rolle Bolgelangdefordelingen og Anvendelsen af de forskellige
Bolgebaand har betydet, og det er vrerd at se, hvordan Amatorerne har
klaret sig gennem Tiderne.

I dette Afsnit bringer vi en kort Oversigt over Amatorradioens
Historie, om den tekniske Udvikling der har fundet Sted, og om det
Verdensbroderskab der er skabt af Kortbolgeamatorerne.

Radioamatsren kom ikke til Verden, da Radiofonien begyndte, som
mange tror, men var med helt fra de fsrste Dage. Derfor maa vi se til-
bage paa de allerfsrste Forsog med traadlos Telegrafi for at finde den
forste Radioamatsr.

I Midten af forrige Aarhundrede arbejdede Skotten Maxwell paa
Faradays Teori om Sammenhangen mellem Lysstraaler og elektriske
og magnetiske Frenomener og opstillede sin Teori, ,,at Lys er elektro-
magnetiske Bolgebevagelser" og paaviste det matematisk. I 1887 gen-
nemlorte den tyske Student Heinrich Hertz en eksperimental Bekraftelse
paa Marwells Teori, bl. a. ved Hjelp af den nu historiske Induktions-
spole og Gnistgab og blev herved Opfinder af den elektriske Bolge.

Men ingen at disse Mand forstod at drage nogen praktisk Nytte
af deres Udforsken. Det blev Italieneren Marconi, der uden selv at opfinde
noget forstod at anvende, hvad andre havde opfundet og at kombinere
disse Opfindelser paa en saadan Maade, at der skabtes et praktisk Kom-
munikationsmiddel. Marconi er derfor ikke den traadlose Telegrafs Op-
finder, men kan med Rette kaldes dens Fader. Og han kan med nogen
Ret kaldes den farste Radioamator, idet han startede med rent ekspe-
rimentalt at samarbejde tlertz' Gnistgab, Branlys Coheredetektor og
Loomi's Antenne for at skabe sit Telegraferingssystem.

*
Marconis forste Forsog i England og hans Telegraferen over Ka-

nalen vakte naturligvis en kolossal Interesse baade i Europa og U.S.A.,
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og da det i l90l lykkedes at oplange hans svage Signaler i U.S.A., da

kendte Begejstringen ingen Granser. I de Aar begyndte Radioamato-
rerne at stige i Tal. Man arbeidede efter Marconis System og forbed-
rede efterhaanden serlig Modtageren og Antennen, og man blev klar
over, at der maatte en bedre Afstemning til; det var saaledes en stor
Forbedring, da man naaede dertil at anvende en lsst koblet Afstem-
ningsspole.

I Danmark var man med fra de forste Dage, og Valdemar Poulsen
gik endda andre Veie end Marconi ved Frembringelsen af Hoifrekvens-
energi. Han opfandt Buesenderen, og for forste Gang i Verdgn lykkedes
det at sende brugbar Telefoni, fordi Poulsen Senderen frembragte kon-
tinuerlige Svingninger, som det var muligt at modulere. En dansk Amatar,
Einar Dessau, lykkddes det i samme Aar selv at bygge en Poulsen
Buesender og modulere den, og han blev derfor Verdens forste Telefoni-
am4tar. Vanskeligheden ved at bygge Buesenderen gjorde dog, at Des-
sau maaske var den eneste Amatar i Verden, der brugte denne Sender-
type. Den var ubestridt effektiv ogsaa til Telegrafi, men var bl. a. van-
skelig at taa til at arbeide paa kortere Bolgelengder end ca. 2000 m.
Og Amatortrafikken kom til at foregaa vasentlig paa 250-1000 m, igen
foraarsaget af Vanskeligheden, der laa i at bygge de meget store An-
tenneanlag, som den lange Bolgelrengde kraver.

*
Amatortrafikken blev dog forelobig noget, som kun fandt Sted inden

for hvert Lands Grenser. Rakkevidden var endnu meget kort. Men trods
dette kom Udviklingen til at gaa ad omtrent samme Vej i de forskellige
Lande. Men Amerikanerne gik i Spidsen. I 1909 dannedes i Amerika den
forste Radioklub, bestaaende af ganske unge Studerende, og Tiden viste,
hvor kolossalt meget Amatorerne kom til at betyde for hele Radioud-
viklingen, og hvor meget Radioorganisationerne kom til at betyde for
Amatorerne selv.

I l9l1 kunde man allerede i U.S.A. udsende et Radiotidsskrift i
det kolossale Oplag af 50.000 Ekspl.; det viser hvor enormt Interessen
for Radio var steget, og man regnede endda, at der i U. S. A. fandtes
henimod 10.000 Modtagerapparater og flere Tusinde amatorbyggede Sen-

dere. Det er klart, at det Land, der i den Grad straks greb den ny Op-
findelse og med en glodende Interesse sogte at udforske Radiobolgernes
Vasen og Virkemaade, det Land ntaatte blive forende. Og fra den store

Skafe af Radioamatsrer skulde komme mange verdifulde Impulser.

Bolgelangderne, man anvendte i Amerika omkring l9l I var
200-1000 m overalt Gnistsendere med op til flere KW Input, og man
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Radio OZTGL i Funktion

En verdenskendt Amatsr
er den svenske Apoteker
Karlsson, Station SM6UA

Typisk Amatorsender
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fik her en Rakkevidde paa flere Hundrede km, Modtageren forbedrede
man ogsaa paa i de Aar, og her var det serlig Krystaldetektoren, som
kom til at spille en stor Rolle. Audionroret blev opfundet allerede i 1905,
men der gik henved l0 Aar, inden det kom i praktisk Anvendelse.

Ved en Verdenskonference i London i l9l2 vedtog man en Bolge-
langdeplan, som blev internationalt anerkendt. Men i U. S. A. gik man
endnu videre og forbod Amatsrerne at arbejde paa hojere Bolgelangder
end 200 m. For den almindelige Opfattelse, som deltes baade af Ama-
torer og Professionale, var Bolgelengder paa 2OO m og derunder uan-
vendelige, fordi Erfaringen viste dengang, at jo hoiere Bolgelangde, jo
stsrre sikker Rekkevidde. Denne ny Bestemmelse var tilsyneladende
katastrofal for Amatsrerne, men den fik en ganske uanet Betydning for
hele Udviklingen.

I l9l2 skete der en Begivenhed, som skulde laa gennemgribende
Betydning Jorden over: En ung Student, Edwin Armstrong, lige kommet
Ira Amatsrernes Rekker, eksperimenterede med Audion Roret og opfandt
Tilbagekoblingsprincippet, der giorde Modtagerne mange Gange mere
tslsomme. Men det varede en Tid, inden denne Opfindelses enorme
Betydning gik op for Verdens Teknikere - og imidlertid kom Krigen.

*
I Europa betod Krigen, at alle private Forsog med traadlos Tele-

grafering blev standset selv i neutrale Lande, hvor man frygtede Spio-
nage. I Amerika havde man, kort for Krigen begyndte, dannet ,,American
Radio Relay League", og denne Forening har gennem Aarene betydet
overordentlig meget for Radioamatorerne ikke blot i U. S. A., men over
hele Verden. Man begyndte dengang at forme Rele-Kader over hele
U. S. A. og satte det hele i et saa udmerket System, at man allerede i
l9l5 kunde sende en Meddelelse fra CIstkyst til Vestkyst paa I Time.
Da Amerika blev inddraget i Krigen, blev ogsaa der al Amatsrtrafik
standset, og A. R. R .L. blev opfordret til at skaffe Radiotelegrafister til
Flaade og Her.

Ornsider sluttede da Krigen og etterhaanden, som Krigsskyggen
lettede, saa'man hvilken Udvikling, den enorme Kraftanstrengelse som
Krigen var, havde foraarsaget. Det var paa alle Felter, Flyvemaskinen,
Automobilet, Radio. Og Amatorerne kunde atter give sig i Lag med
deres Pionerarbejde. Takket vrere A.R.R.L. s Aktivitet lykkedes det alle-
rede i 1920, at laa Amatarsending tilladt igen i U. S. A. Her i Europa
gik der endnu adskillige Aar, inden det blev lovligt at benytte private
Senderstationer, og i Danmark naaedes det forst i 1926.

I U.S.A. benyttede man i den forste Tid efter Krigen stadig Cnist-
sendere, men vasentlig forbedrede Modtagere, n&sten overalt Rormodtagere
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med eller uden Tilbagekobling og Ror-Forstrerkere. Men Forstyrrelserne
var grufulde. En Gnistsender paa 175 m kunde hsres fra 150-200 m.
En Del Anratorer, der i Frankrig under Krigen havde lart, hvad der
kunde naas med smaa 5 Watt Rorsendere, begyndte nu at prove dette i
U.S.A. Vanskeligheden laa i at skaffe brugbare Ror, men efterhaanden
som det blev muligt at faa Senderor at kobe, gik flere og {lere over til
Rorsendere. Men der opstod nye Vanskeligheder; den knivskarpe CW-
Tone var vanskelig at ,,holde" paa de Modtagere, man kendte den Gang.
Der var Haandkapacitet, Variationer for en svingende Antenne, Tilbage-
koblingshyl og m. m. Der maatte en bedre Modtager til, og den kon-
struerede Amatoren Reinartz.

>t<

I 1922 arrangerede A.R.R.L. to store ,,Transatlantic Tests", og den
sidste gav et straalende Resultat, idet mere end 30 U.S.A.-Amatarer blev
hort i England. Man brugte stadig Bolgelangder omkring 175 m, og det
er bemerkelsesvardigt, at rle af disse Stationer, som naaede over Atlan-
ten var Gnistsendere. - Man arrangerede en Test i den anden Retning
lra Europa til Amerika, og nu skete pludselig det, man lange ikke havde
kunnet opnaa, Englrenderne blev hort i U.S.A., endda i et Antal af. 20.
Tovejs-Forbindelse havde man forsogt flere Gange uden Held, men om-
sider den 25. November 1923 lykkedes det Franskmanden M. Deloy,
F8AB, at etablere Forbindelse med UIMO og UIXAM, begge U. S. A.
Men det bemarkelsesverdige var her, at man for forste Gang anvendte
en Bolgelrengde paa 100 m og meget ringe Energi.

Dette betod en Epoke i hele Radioudviklingen; nu var Vejen aaben
for Distance-Forbindelser med lav Energi, nu begyndte de korte Bolgers
Eventyr, nu kom Radioamatorerne til at hedde ,,Kortbolgeamatorer". -Med bedre og bedre Ror i Senderne lykkedes det i dette Aar at gennem-
fore de mest forbloffende Lang-Distance Forbindelser (DX) helt op til
10.000 km.

I 1924 foregik al international Amator Korrespondance paa 75-100 m,
men en Del Amatorer begyndte at interessere sig for 40, 20, lO og 5 m.
Og det viste sig, at 40 m var et straalende godt DX-Baand om Natten. Og
Begejstringen steg, da man erfarede, at 2O m var en fin DX-Bolge selv i
fuldt Dagslys. Interessen for de korte Bolger steg nu umaadeligt, og det
ikke. blot hos Amatsrer, men endnu mere fra kommerciel Side, hvor man
hidtil havde maattet anvende meget store og kostbare Anlreg til at klare de
store Distancer. Nu blev der en kolossal Tilstromning til alle Bolgeleng-
der fra 15-100 ffi, og Amatorerne fik tildelt de ovenfor navnte Baand.

Men i 1926 var man kommet saa vidt, at alt synes at ende i et
Kaos og det ikke blot paa Kortbolgeomraadet, men ogsaa i Radiofoni.
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omraadet, som netop nu opnaaede en rivende Udvikling. Man indkaldte
til en international Konference, og den fandt Sted i Washington i1927.
Fra alle Sider sogte man nu at udelukke Amatsrerne fra de korte Bol-
ger, hvis Brugbarhed de netop selv havde paavist. Men her viste det

sig, hvilken Betydning Amatorernes Organisation skulde faa. ,,American
Radio Relay League" deltog i Konferencen. Den havde ikke Stemmeret,

men maatte fremfore Amatsrernes Krav. Dette blev giort saa dygtigt, at

Amatorerne fik sikret sig de Bolgebaand, som de endnu i Dag benytter.

*
Siden 1926 har Amatorerne altsaa arbeidet paa de samme Bolge-

baand og under vesentlig de samme Lisens-Vilkaar. - Det vil derfor
vare neerliggende at sporge, hvad disse Aar har bragt af Nyt. Ama-
tsrerne har benyttet Tiden til at forbedre saavel Modtagere som Sendere,

og denne Kvalitetsforbedring har varet stedse mere og mere paakrevet,
som Antallet af aktive Sendere steg. Amatorbaandene er io smalle, og
det enorme Antal Sendere, som nu er i Funktion Jorden over' maa lregge

den storste Vagt paa Frekvensstabilitet og Tonekvalitet i Senderne og
Selektivitet og Lydstyrke i Modtagerne for overhovedet at kunne gen-
nemfsre Forbindelser. Disse Aar har bragt en Erkendelse hos Amatorne
af Nodvendigheden af kraftigere Sendere og stabilere Sendere, og der

er i Dag en vasentlig storre Sikkerhed i Korrespondancen end for l0
Aar siden. Modtagerne konstrueres i Dag ogsaa paa en anden Maade
end for Aar tilbage, try€ Isolationsmaterialer tages i Brug, og effektiv
Afskarmning er blevet en Nodvendighed. De gode Lampetyper, der nu

er til Raadighed, gor, at Modtageren af i Dag er enormt meget bedre

end for det korte Spand af Aar tilbage, da Amatorsending blev tilladt
her i Danmark.

Ny Bolgebaand er ikke blevet tildelt Amatsrerne, skont der er

Onsker nok derom. Men der er endnu Bolgebaand tilbage, der ikke er

helt udforskede, og som endnu kan bringe store Overraskelser. Det er

de ultrakorte Balger. l0 m Bolgen benyttes af mange danske Amatorer
og bringer overraskende gode Resultater over lange Distancer. 5 m Bol-
gen og 2,5 m Bolgen er endnu ikke meget anvendt herhjemme. I U. S. A.

har man arbejdet meget energisk paa at gore disse Baand nyttige, og

forelobig bruger man dem til Lokaltrafik. Fjernsynet interesserer mange,

og det maa ogsaa placeres paa ultrakorte Bolger; for Tiden bruger man

Baand omkring 4 og 7 m.
Fremtidens Kortbolgeamatsr vil blive stillet overfor mange Vanske-

ligheder, men at overvinde disse vil yderligere dygtiggore ham og faa

ham til at holde af de korte Bolger, som har budt ham saa mange

Overraskelser. oz1D,



Hvorledes man bliver Kortbolgeamatar.

Kortbolgeamatsrernes Samarbeide.

For den, der onsker at blive delagtiggiort i en Kortbolgeamators
mange Gleder, er det vigtigt at vide, at Amatorerne har et meget nert
Samarbejde, der byder paa mange uundverlige Fordele. Dette Samarbejde
foregaar gennem de specielle Amator-Organisationer, hvoraf hvert Land
har sin, og de er igen samlet i een stor Centralforening, ,International
Amateur Radio Union" (I. A. R. U.), der har sit Sade i West Hartford,
Connecticut, U. S. A.

Den danske Kortbolgeforening, som er Udgiver af denne Bog, hed-
der ,,Experimenterende danske Radioamatarer' (E. D. R.) og har Adres-
sen: Postbox '79, Kobenhavn K. Den tilsvarende norske og svenske
Forening er henholdsvis ,Norsk Radio Rela Liga" (N. R. R. L.), Post-
boks 2253, Oslo, og ,,Sveriges Sändareamatörern (S. S. A.), Stockholm
8. Disse Foreninger staar i intimt Samarbejde med Alverdens ovrige
Am ator-Organisationer.

Det er indlysende, at enhver dansk Kortbolgeamator (eller blot In-
teresseret) bar vare Medlem af E. D. R. Derved kommer man i Kontakt
med en Mangde Mennesker med samme Interesse, og der ydes forskel-
lige praktiske Fordele, som ikke kan faas andre Steder. E. D. R.s Ho-
vedopgave er at udbrede Kendskab til og Interesse for de korte Bolger
samt at varetage Amatorernes Interesser. Det er nemt at forstaa; at dette

Program stadig har kunnet samle alle Kortbolgeamatorer i deres egen

Forening.
E. D. R. udgiver ogsaa Landets eneste specielle Kortbolgeblad ,OZ"

(Tidsskrift for Kortbolge-Teknik og Amator-Radio), som sendes gratis til
Medlemmerne hver Maaned. Dette Blad bringer en Mengde tekniske Ar-
tikler, Stationsbeskrivelser, Meddelelser om Amatorernes Virksomhed i
Ind- og Udland m. m. - kort sagt: Kortbolgestof fra hele Kloden, som

ikke findes paa Dansk noget andet Sted. En Aargang af ,OZ" udgor
en vardifuld og interessant Haandbog paa 200 store Sider med Masser
af Diagrammer og Billeder.

Men ogsaa paa anden Maade gor E. D. R. noget for sine Med-
lemmer. Foreningen ontspander hele Landet og har derfor af praktiske
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Orunde dannet en hel Del Lokalafdelinger, som afholder Strevner og
Klubaftener med kammeratligt Samver og Ydelse af Hjalp til Begyndere.
Desuden afholdes hvert Aar i Foraaret et stort Landsstavne samt en

Sommerleir i Juli Maaned.
Modtager- (DR) Amatorer og licenserede Senderamatorer, der er

Medlem af E. D. R., kan faa deres QSL-Kort sendt overalt til Udlandet,
og der behoves ingen anden Adresse end Kaldesignalet. Paa samme
Maade iordeler E. D. R.s QSL-Central de Kort, der ankommer fra Ud-
landet til Medlemmerne. Se n&rmere Regler i ,O2". Det dreier sig om

adskillige Tusinde Kort i Lsbet af et Aar.
Desuden afholder E. D. R. tekniske Foredrag og Morsekursus, ar-

rangerer Besog paa Radiostationer, besvarer tekniske Sporgsmaal og vil
gerne vare behielpelig med at satte Medlemmer paa samme Egn i For-
bindelse med hinanden. Morseprove kan aflagges for et af Bestyrelsens
Medlemmer eller en af Distriktsreprasentanterne, og bliver den bestaaet,
udstedes der Attest, som er tilstrekkelig ved Ansogning om Sende-
tilladelse.

Det var nogle af de mange Fordele, E. D. R. byder sine Medlem-
mer, og som ingen Kortbolgeinteresseret i Danmark kan forsvare at lade
gaa fra sig. Indmeldelser kan til enhver Tid ske ved at skrive til E. D.
R., Postboks 79, Kobenhavn K, eller blot ved at indbetale Kontingentet
paa Postgiro-Konto 22116. Kontingentet er (med alle Ydelser inkluderet)
3,50 Kr. pr. Kvartal eller 12 Kr. pr. Aar (naar hele Belsbet indbetales
paa een Gang). lndskud er Kr. 3,50 og dakker Tilsendelse af Forenin-
gens Emblem udfort i Solv.

N" R. A. U.

Nordisk Radio Amatsr Union.

NRAU er en Sammenslutning af de skandinaviske Radio-Organi-
sationer, som er tilsluttet l. A. R. U. (Danmark,' Sverige, Finland, Norge).

Forbundets Opgave er at arbeide med Sporgsmaal, som er af fal-
les Interesse for de tilsluttede Amatororganisationer, og ledes af en Be-
styrelse paa 8 Medlemmer,2 fra hvert Land. Det Land, som har For-
manden, kan dog velge 3 Medlemmer, hvis dette onskes.

N. R. R. L.

NORSK RADIO REL,€ LICA - Kortbolgeamatorernes Landsfor-
bund - Norsk avdeling av den internasjonale Amatorradiounion (IARU)
og av NRAU Adresse: Postboks 2253, Oslo.



Ultra Kortbolge Forsog

med Motorbaad i
Oresund,

Forsog med Radio Pejling

Typisk Amator Sende og
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er de norske kortbolgeinteressertes organisasjon.
har sine tillitsmenn over hele landet.
har organiserte grupper i flere av de storre byer.
sender alle sine medlemmer et månedlig tidsskrift med kort-
bolgestof av interesse.
hjelper sine medlemmer med å erhverve de nodvendige
kunnskaper og ferdigheter for opnåelse av sendetillatelse.
eksaminerer sine medlemmer og ordner med ansskninger
om sendetillatelse.
besorger medlemmenes inn- og utgående QSL-kort-forsen-
delser.
korresponderer med de norske amatorsendere over egen
senderstasjon LAIC.

5. 5. A.

Föreningen SVERIGES SÄNDARE-AMATÖRER - SSA - är den
svenska amatörorganisationen. SSA bildades 1925 och är sedan l93O
ansluten till IARU och NRAU.

Föreningens adress är: SSA Stockholm 8, och postgirokonto 52277.
Föreningen utgiver ett medlemsblad QTC med tO ä t2 nummer

årligen. QSL-förmedlingen är avgiftsfri.
Medlernmarna äro l) hedersmedlemmar 2) ordinarie medlemmar

och 3) korresponderande medlemmar (bosatta utom Sverige). Årsavgif-
terna äro for ordinarie medlemmar l0 kronor och för korresponderande
medlemmar 3 75 kr.

Ordinarie medlemskap kan efter skriltlig ansökan vinnas av svenpk
medborgare, som innehar sändarlicens. Dessutom kan styrelsen bevilja
medlemskap såsom lyssnare åt andra svenska medborgare, som därom
göre anhållan, vilken tillstyrkes av två förutvarande medlemmar. Som
korresponderande medlem kan jämväl utländsk medborgare antagas.

Medlem skall ovillkorligan innan särdarbygge och sändningsförsök
igångsättas ha erhållit vederbörligt tillstånd. Sådant tilstånd sökes hos
Konungen, och skall ansökan åtfölias av intyg från Kungl. Telegrafsty-
relsen på avlagt godkänt telegraferingsprov (10 min. 50 takt, klar text
svenska och engelska, siffror, vanliga skillietecken). Sändning med god-
känd stil. I både sändning och mottagning tillåtes en mindre felprocent.

Kungl. Maj:ts resolution (sändarelicensen) är belagd med en stäm-
pelavgift av Kr. 40:--. För till anläggningen hörande mottagningsappa-
rat skall erläggas Kr. l0:-- årligen.
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Officielt är Sverige indelat i siu radiodistrikt med lsta distriktet
längst norrut. Gränserna följa .de udda latituderna. Inom varje sådant
distrikt tillsätter SSA en distriktsledare, DLI*DL7. Dennes uppgift är
att innom distriktet verka för sammanhållning, personligen eller på annat
sätt biträda distriktets medlemmar i vad angår amatörverksamheten och
att vara en förmeälande länk mellan distriktsmedlemmarna och styrelsen.

Styrelsen utgöres av: SM6UA ordf., SMSZX v. ordf., SMSVJ sekr.,
SMSWJ skattm. och SM5RH tekn. sekr. Chefsredaktör för QTC är
SM6WL.

Foreninger for Kortbolgeamatorer.

A. R. L, Viale Bianca, Maria 24, Milano, Italien.
A. R. R. L., 38, La Salle Road, West Hartford, Connecticut, U. S. A.
C. A. V., Klubovny:Praha I., Konviktska ulice c. 5, V. patro, Czekoslo-

vakiet.
C. S. K. W., Moscow, Ipatievskiy 14, U. S. S. R. (Sovjet-Unionen).
D. A. S. D., Cecilienallee 4, Berlin-Dahlem, Tyskland.
E. D. R., Postboks 79, Kabenhavn K.
F. A. R., Apartado de Correos 643, Madrid, Spanien.
H. A. R. T. S., P. O. Box 651, Hongkong.
I. A. R. A. C., P. O. Box 685, Shanghai, Kina.
I. A. R. U., 38, La Salle Road, West Hartford, Connecticut, U. S, A.
M. R. A. E., VIII, Matyas-ter 6 Budapest, Ungarn.
N. R. R. L., Postboks 2253, Oslo, Norge.
N. R. A. U., i 1938: Ing. E. Eliasen, Englandsvei 60n, Ksbenhavn S

N. V. l. R., Postbox 400, Den Haag, Nederlandene (Holland).
N. Z. A. R. T., P. O. Box 517, Dunedin, New Zealand.
P. Z. K., Bielowskiego 6, Lwow, Polen.
Reseau Belge, 312, Rue Royale, Bruxelles, Belgien.
R. E. F., 6, Square de la Dordogne, Paris l7 e Frankrig.
R. E. P., Rua dos Sapateiros 159,3, Lisboa, Portugal.
R. S. G. 8., 53 Victoria Street, London S. W. l, England.
S. A. R. R. L., Box 7028, Johannesburg, Syd-Afrika.
S. R. A. L., Helsinki, c/o Pohjola, Box 42, Finland.
S. S. A., Stockholm 8, Sverige.
U. R. E., Apartado 262, Madrid, Spanien.
U. S. K. 4., Neu-Allschwil bei Basel, Schweiz.
W. I. 4., Box 2127, "L", G. P. O., Sydney, Australien.
Ö. V. S. V., Bahngasse 29, Klosterneuburg, Zstrig.
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Radio Club Argentino, Rivadavia 217O,
L. A. B. R. 8., Caixa Postal 2353, Rio
J. A. R. L. Box 377, Tokyo, Japan.
L. M. R. E. Box 907, Mexico, D. F.

Kiloperioder (KC)

1730 '

1830
1970

3500-4000
Ttto-1292

14020-14380
2804A-29970
56100-59900

Buenos Aires.
de Janeiro.

Licensbestemmelser.

Naar en Kortbolgeinteresseret i nogen Tid ved sin Modtager har
hort, hvorledes Senderamatsrerne korresponderer med hinanden, vil det
Onske selvfalgelig inden lenge melde sig: Blot jeg havde en Sender!

Man gaar i Cang med at bygge Senderen, men forinden man for
Alvor kaster sig ud i det interessante Arbeide, maa man forst vere klar
over, hvad den danske Stat krever for at give Tilladelsen til Oprettelse
af en privat Senderstation.

Ansogeren maa vrere fyldt 16 Aar. Dispensation herfra kan
dog i enkelte Tilfalde gives.

Det maa kunne dokumenteres, enten ved Hjrelp af E. D. R.'s
Morsecertificat eller ved en Skrivelse fra en af Statens telegra-
feringskyndige (f. Eks. en Telegrafassistent), at Ansogeren kan
modtage efter Harelsen og telegrafere med Morsenogle med en
Hastighed af 12 Ord (60 Bogstaver) i Minuttet.

. En sarlig Begynderlicens udstedes dog ogsaa. Hertil fordres
en Morsehastighed paa 8 Ord (40 Bogstaver) i Minuttet. I saa
Tilfelde maa der kun sendes i en begranset Del, nemlig i Om-
raadet 3550-3600 kHz, af 80 Meter Omraadet. De andre Amator-
baand maa ikke benyttes, fsr almindelig Licens erhverves.

Det er forbudt at sende i den Tid, da der finder Udsendelse
fra danske Radiofonistationer Sted, saafremt ikke speciel Til-
ladelse foreligger.

Folgende Bolgelangder kan benyttes:I

t
11.

Meter

173,4
163,9
153,3

85,71-75
42,8-41,15
21,4-20,96
10,7-10,01
5,34- 5,01
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De udsendte Bolgers Frekvens maa v@re saa konstant og saa
fri for Harmoniske, som Teknikens Udvikling muliggor. An-
vendelse af ren eller utilstrakkelig ensrettet Vekselstrsm til Anode-
energi, samt Sending med en i Frekvens fra Tegnbolgen afvigende
Mellemrumsbolge (spacing-wave) er forbudt.

Endvidere maa,,Nogleklik" undgaas.

Iovrigt er enhver privat Sendestation underkastet nedennavnte:

Bekendtgarelse om Vilhaor for Tilladelse til Opreltelse af private
Radiosendestationer i flenhold til Lov Nr. 99 af 19. April 1907.

l.
Andragende om Tilladelse til Oprettelse af privat Sendestation maa

indsendes til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvesenet. Skema
hertil faas udleveret ved Henvendelse til Generaldirektoratet.

2.

I Henhold til Lov Nr. 99 af 19. April 1907 $ a jfr. Lov Nr. 166

af l. Maj 1923 vil Tilladelse kunne gives til videnskabelige og tekniske
Forsog. Andrageren maa kunne dokumentere, at han er i Besiddelse af
det til Foretagelse af saadanne Forsog nodvendige Kendskab til og For-
staaelse af de Principper, der ligger til Grund for Radiosenderens Kon-
struktion og Virkemaade.

Endvidere maa Andrageren have Ferdighed i Morsetelegrafering.
De narmere Betingelser i saa Henseende fastsettes ligesom Aldersgranse
af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvesenet.

3.
Andragendet maa indeholde Oplysning om Sendestationens Belig-

genhed, Indretning og Eifekt, samt om, i hvilket @jemed Tilladelsen
onskes.

Sendetilladelsen, der kun gives for Rorsendere (modulerede og
umodulerede), grelder normalt for eet Aar (Terminer 31. Marts og 30.
September), og der maa senest 8 Dage for dens Udlob tilstilles General-
direktoratet Anmodning om Fornyelse eller Meddelelse om, at Tilladelsen
ikke onskes fornyet.

4.
For hver Sendetilladelse vil der forste Gang vare at erlagge en

Afgift til Staten af 20 Kr.
For Sendetilladelser, som fornyes i umiddelbar Fortsattelse af en

tidligere Tilladelse, erlegges l0 Kr. aarlig.
Amatorstationens Modtageanleg falder ind under de almindelige

Bestemmelser vedrorende Tilladelse til at benytte Radiomodtageapparat,
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dog saaledes, at Licens-Indehavere, der i Forvejen betaler almindelig
Lytterafgift til Statsradiolonien, ikke vil blive afkravet yderligere Afgift
for Modtageapparater, naar Indehaveren afgiver Erklaring om, at disse
ikke agtes benyttet til Modtagning af Radiofoni samtidig.

5.
Tilladelsen kan naar som helst tilbagekaldes, og vil i hvert Fald

bliye det, hvis Stationen forstyrrer andre lovligt bestaaende Radiotjene-
steil eller hvis de i Tilladelsen fastsatte Vilkaar ikke overholdes.

-6.
Indehavere af priv-ate Sendestationer er i alle Tilfalde pligtige at

efterkomme Post- og Telegrafvasenets Forskrifter med-Hensyn til Sta-
tionernes Drift og Benyttelse, i hvilken Henseende sarfi! bemarkes:
a/ Stationerne kun maa benyttes paa de i Tilladelsen anforte Tider,
a/ Stationerne skal benytte de dem tildelte Kaldesignaler ved Begyndel-

sen og Slutningen af hver Udsendelse, samt ved lbngere Udsendelse
mindst een Gang hvert tiende Minut,

at det er forbudt Stationerne at anvende falske Kaldesignaler samt at
udsende Nodkalden og Nodsignaler eller Signaler, som kan forveksles
dermed,

al Stationerne omfattes af Lovgivningens Bestemmelser om Starkstrsms-
anlag, og Installationen maa udfsres i noje Overensstemmelse med
det af Ministeriet for offentlige Arbeider udfardigede Sterkstroms-
reglement. Indehaveren af Tilladelsen er, i Overensstemmelse med
Starkstrsmslovgivningens Regler, pligtig at erstatte den Skade paa
Person eller Gods, som maatte forvoldes af Anlaget,

at der hojst maa tilfores Senderens sidste Trin 100 Watt Anodeeffekt
(ved nedtrykket Telegrafnogle og/eller ved hojest opnaaelige Modu-
lationsgrad),

a/ Stationerne kun maa benytte de i Tilladelsen anfsrte Frekvenser;
disse kan naar som helst forandres, samt

a/ Stationerne er forpligtet til at overholde saavel de i den internationale
Konvention om Telekommunikationer med tilhorende Radioreglement
indeholdte almindelige Bestemmelser, der vedrsrer alle Radiostationer,
som saadanne af Konventionens og Reglementets specielle Bestem-
melser, som vedrsrer private Radiosendestationer.

7.
Meddelelser, der udveksles mellem private Radiostationer, skal vere

affattet paa klart Sprog og skal begranses til Meddelelser, der angaar
Forsogene samt til Bemerkninger af personlig Art, som er uden Betyd-
ning for den offentlige Telegraf- eller Telefontieneste.
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Piivate Sendestationer maa saaledes ikke under nogen Form ud-

sende underholdnings-, oplysnings-, Reklame- og Propagandastof eller

lignende, hvad enten dette har sin Oprindelse paa Stationen eller er

modtaget fra andre Radiostationer.
Det er strengt forbudt Indehavere af private Radiosendestationer at

befordre Meddelelser for Trediemand.

8.

Enhver lndehaver af en privat Sendestation er underkastet Tavsheds-

pligt med Hensyn til al ham uvedkommende Korrespondance'

Det er forbudt Stationerne at modtage anden Radiokorrespondance

end saadanne Meddelelser, som i Henhold til det internationale Radio-

reglement maa udveksles mellem private Sendestationer.

Saafremt anden Korrespondance tilfreldigvis modtages, maa den

hverken nedskrives, gengives eller meddeles til Trediemand'eller benyttes

til noget som helst Formaal; dens Eksistens maa end ikke robes, og

ingen uvedkommende maa paa Stationerne have Adgang til at gare sig

bekendt med saadan Korrespondance.

9.- 
Post- og Telegrafvasenets Tjenestemand skal til enhver Tid have

uhindret Adgang til Stationen.

10.

Narvarende Bekendtgorelse treder i Kraft den 28. Marts 1935.

samtidig bortfalder den tilsvarende Bekendtgorelse Nr. 31 al 26. Fe-

bruar 1926.

Naar man er klar over, at man kan opfylde disse Betingelser,

skriver man til Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvasenet, Cen-

tralpostbygningen, Kobenhavn V., og beder om en Blanket til Andra-
gende om Senderlicens.'

Paa denne Ansogningsblanket skal folgende sporgsmaal besvares:

Navn, Stilling og Adresse. Uddannelse (kan f. Eks. vare Selvstudium),

Senderstationens Beliggenhed. Formaalet med Sendetilladelsens Erhol-
delse (t. Eks. at udvide sit Kendskab til de korte Bolgers Virkemaade).

Beskrivelse af Antenneanlreg (f. Eks. 21,3 Meter lang sprendingsfodet

Hertzantenne, 10,5 Meter over Jorden i Retning Ost-Vest). Beskrivelse

af Stationen (Eks. Senderen: Hartley-Diagram med l0 Watts Energi paa

Svingningslampen. Modtageren : Schnell-Diagram I Hojfrekvensforsterker,
Lampedetektor og 1 Lavfrekvensforsterker). Paa hvilke Tider af Dognet

snskes Senderen benyttet? (Q!rs. udenfor dansk Radiofonitid). Hvilke
2
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Bolgelangder onskes benyttet? (Eks. De for Amatorern$&1ästsattgsorge-
lengder). Andre Bemrerkninger (Eks. Kaldesignalet OZ7FQ onskesffirne).

Diagram af Sender og Modtager samt Attest for Telegrafåiings-
fardighed indsendes samtidig med Ansogningsblanketten.

Sending uden Licens er forbudt og Overtradelse af dette Forbud
kan medfore Bodestraf og Konfiskation af hele Anlaget.

)



r

Hvordan man lerer Morsetelegrafi.
AF OFFICIANT BROENET RASMUSsEN.

Nuvel - De har bestemt Dem til at blive Kortbolgeamator, og det

forste, der derfor ligger for, er, at De maa skaffe Dem den for Erhverv-
elsen af Sendetilladelsen nodvendige Ferdighed i Telegrafering, hvorved

der her forstaas Afsendelse og Haremodtagelse ai klar Tekst ved An-
vendelse af det internationale Morse-Alfabet med en Hastighed aI 12

Ord (60 Bogstaver)pr. Minut. Der kan dog meddeles Begyndere en mid-

lertidig Sendetilladelse, naar der blot kan prasteres en Telegraferings-

hastighed paa 8 ord (40 Bogstaver) pr. Minut, men dette saakaldte

Begynderlicens bsr af forskellige Grunde, som De selv hurtigt opdager,

snarest ombyttes med den egentlige Sendetilladelse.
Naa - Beslutningen er jo taget, og Handlingens Tid inde, hvorfor

De straks gaar i Gang med at lrere Telegraftegnene, der almindeligvis
bliver opfattet som et af Prikker og Streger satnmensat Tegnsystem' der

anvendes ved den telegrafiske Overforelse af Meddelelser fra det ene

Sted til det andet; men allerede her moder De den lorste Vanskelighed,

for det er nemlig slet ikke de her omtalte optiske Billeder, ,,Synsbilleder'
af Telegraftegnene, De som Kortbolgeamatar laar Brug for, men derimod

Tegnenes, om man vil, akustiske Billeder ,Horebilleder", De kommer til
at arbejde med. I disse Horebilleder er Prikker og Streger erstattet af

henholdsvis korte og lange Toner, og derfor maa de med det samme

gore Dem klart, at Synsbillederne kun maa tjene Dem som Hjrelpemidler,

hvis eneste Opgave er at vise Dem det rette Forhold mellem Tonernes

Langde og indbyrdes Atstand, der skal v&re som folger:

En lang Tone (Streg) skal vare lig med 3 korte Toner (Prikker).

Afstanden mellem Tonerne i et og samme Bogstav m. m. skal

vere lig med 1 kort Tone (Prik).
Afstanden mellem 2 Bogstaver er lig med 3 korte Toner (Prikker).

Atstanden mellem 2 ord skal vrere lig med 5 korte Toner (Prikker).

Det, det nu kommer an paa for Dem, er at venne @rerne til med

Sikkerhed at opfange disse Horebilleder, og hertil kan De selv medvirke

meget, ved at De, samtidig med at de lreser Tegnene efter synsbille-

derne (og senere tillige i Forbindelse med Lasning af almindelig Skrift)'

summer (nynner) Tegnene for Dem selv, idet De for bedre at kunne
2*
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fastholde de rigtige Forhold i Tonernes Langde og Afstand benytter
Dem af Stavelserne ,,da" og ,,dah", hvorved Horebillederne af Deres
indre Qre opfattes som folgende:

for
a..... da-dah,
b".... dah-da-da-da,
c..... dah-da-dah-da

o. s. v.
Nu kan De selvfolgelig godt lare Morsetegnene ved at gaa frem

i alfabetisk Orden og lare 5 ä 6 Tegn ad Gangen; men det vil utvivl-
somt tage sin Tid, hvorfor det maa anbefales Dem at gaa frem efter
nedenstaaende Gruppeinddeling, idet De passende kan tage Dem for at
leere I ä 2 Grupper ad Gangen.

TELEGRAFTEGN

Bogstaver og Tal dannede af

m
o
ch
o

n
d
b
6

s
h
5

v
4

Prikker

i --

Prikker og Streg
a --
u

Streger
t-

Streg_og Prikker

Streger og Prik
n
s
a

a
w
j
I

Prik og Streger

9

Symmetriske Tegn

k
x
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Usymmetriske .Tegn
I \;f

CI

n 
--j --

€ ----
w ---

----I-- 
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v
å

Bogstaver dannede af modsatte Tegn
(Streg erstattet med Prik og omvendt)

g
u
t

a
b
c
d
f

79
k
I
p
v
z

Taltegnene

y 
----ll 
--r-a

ti

6
7
I
9
o

I
2
3
4
5

Samtlige de til Udveksling af Radiomeddelelser tilladte Telegraftegn

er folgende:
m 

--n 
--o

p
g
r
s'
t
u
v
Tlr

x
v
z

a
b
c
ch
d
e
e

f
s
h
t
j
k
I

r---

----
----
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Folgende Bogstaver maa anvendes i enkelte Lande, men skal iovrigt
omskrives som vedfojet:

äellere---- ("e -)
å - å-- (.o 

---)ö - a- (oe -)
ti-- (tr" -)

Taltegn

2
3
4
5 0-

Ved Aftelegrafering af Tal, hvori der forekommer Broker, skal der
sendes Skilletegn (- 

- - - -) 
mellem det hele Tal og Broken.

iltT:* '..::.'-::.:::::- .::.i.:'l:: : - -- : --:
Kolon
Sporgsmaalstegn eller Anmodning om Gen-

taqelse af en ikke forstaaet Telegrafering
Brakstreg
Apostrof
Bindestreg eller Tankestreg
Parentes (for og efter Ordene). . .

Understregning (for og elter det eller de under-
stregede Ord) .

Ädskillelsestegn mellem Radiomeddelelsernes
enkelte Dele.

Forstaaet . .,t,.....
Rettelse

i Indledninq til enhver Telegraferins . .

{ nn Radiomeddelelses Afslutninq
B rom...

Vent .

Nadsisnal
, Älarmsignal (hver Streg 4 Sekunder, hvert Mellem-
i rum I Sekund) ......

(ialt l2 Slreger)

, Ilsisnal (Havarisignal) . . .

Sikkerhedssignal 

-

6
7
8
9
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Det naste der saa ligger for er, at De, saasnart De blot nogenlunde
behersker Telegraftegnene for Bogstaver, Tal og de almindeligst benyt-
tede Interpunktionstegn, kommer i Gang med Ovelserne i Aftelegrafering
(Morsning). Ved disse Ovelser skal De bruge et Ovelsesapparat be-

staaende af
Telegrafnagle,
Summer med Element og
Hovedtelefon,

sidstnrevnte er ikke absolut nodvendig; men
dog meget onskelig. Det hele monterer De

- for som Kortbolgeamatar rnaa man ordne
sine Grejer selv uden Besvar paa et
passende Stykke Tra af 2-3 cm's Tykkelse
efter dette Stromskema.

I et andet og bedre, men ogsaa dyrere Apparat, er den almindelige
Summer erstattet med en saakaldt Lampesummer.
Det bygges efter hosstaaende Stromskema, og
saalremt De i Forvejen raader over en.Akku-
mulator og har en passende Lavfrekvenstransfor-
mator samt en Modtagerlampe, der godt maa
have kendt bedre Dage, ja saa er Opstillingen
sikkert ikke okonomisk uoverkommelig og at
loretrakke.

Saasnart De har Zvelsesapparatet i Orden,
tager De fat paa den manuelle Del af Telegraferingsovelserne. De an-
bringer Ovelsesapparatet paa et Bord eller andet passende Sted, saaledes
at Nogleknappens Forkant flugter rned Bordkanten, derpaa tager De
selv Plads ved Bordet med hojre Skulder ud for Noglen, der, som Bil-
ledet viser, fattes med Spidserne af hojre Haands Pege- og Langfinger
paa Knappens bagerste Runding. Tommelfingeren fatter - ligeledes kun
med Spidsen af yderste Led - paa Knappens venstre Side og saaledes,

at den med et let Tryk virker opad mod de to andre Fingre. Disse tre
Fingre skal holdes jevnt bojede, Pege- og Langfingerens yderste Led
skal vare lodrette. Ring- og Lillefingrene bojes let ind mod Haandfladen.

Idet De nu fatter Telegrafnoglen som beskrevet, retter De paa Deres
Stilling indtil saavel Naglearmen, Haandled og Underarm danner en ret
Linie, som med Overarmen danner en ret Vinkel; Overarmen bor hvile
naturligt og utvungent langs Brystets Side. Venstre Haand bor, saafremt
den ikke anvendes til at holde Forskrift eller lignende, anbringes paa
Bordet foran Kroppen.
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Selve Tegngivningen med Telegrafnoglen udfores fra den her be-

skrevne Grundstilling derved, at De udelukkende ved Nedadboining og
Strakning af Haand-
ledet meddeler Fin-
gerrodsleddene en

ned- og opgaaende
Bevagelse, hvisSlag-
lengde ikke gerne
maa v&re storre end
I cm. Disse Haand-
ledsbevagelser maa
De gore saa taktfa-
ste og ensartede som
muligt, og navnlig
maa De stadig legge
stor Vegt pdä, at
Noglen hele Tiden -
ogsaa under den op-
adgaaende Bevagelse
givningen kun udfores
og ikke gennem Tryk

- er under Deres fulde Kontrol, og at Tegn-
ved de ovenfor beskrevne Haandledsbevegelser

af Fingerspidserne ved Anvendelse af et stift el-
ler endog opadbojet
Haandled.

De almindeligst
forekommende Fejl,
som De f ra f orste
Frerd absolut maa
undgaa, er folgende:

Fingrene fatter
ikke Nogleknappen
med Spidserne alene,
men derimod med
baade Yder- og Mel-
Iemled,

Tommelfingeren
slipper Noglen,

Anvendelse af
en enkelt eller kun to Fingre og endelig den paa Billedet viste ganske

haablose Haandstilling med den indadknekkede Pegefinger.

Ja - saa er De nu klar til at tage fat paa efterfolgende For-
ovelser i Morse-Nogle-Skrift, hvortil lige skal anfores, at De hurtigst
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kommer i den rigtige Takt, naar De i al Fald ved de forste @velser tal-
ler for Dem selv efter de under Ovelsernes forste Perioder anforte Tal.

Denne Medtalling maa de nu endelig ikke overdrive, da den til en hvis

Grad hindrer orernes opfattelse af Tegnene, og da netop zrernes op-
svelse er det fundamentale i hele det her omhandlede Arbejde, indser

De let, at overdreven Talling kan blive hammende for Udviklingen af

Horefardigheden.

FORCIVELSER I MORSE-NZGLE-SKRIFT.

I lT iZ'T. T]aT -- o. s. v' i 17, Time.

2 fiTAfiTA o. s. v. i 1/, Time.

3 ifrti:6iT5
4 liTEiii-a
5 iittrSivTlE
6 ITTu.fiiTTT
7 Ti,TTi,t --
8 i:i-,T i IZT T

e iz'Tti.ziti-
lO TrTT FFr z-tA'te--
It r--

12 ------
r3
t4
t5 ---
to

OVELSER I AFTELEGRAFERING AF SAMTLIGE TECN.

l'I r&2&3&4&l
18 TVa??aiVa'-
19 iTE&Tiäa---
20 i Z E Tai T T T
2L i Z E T 5aT T T T Fa
22
23 ---r-

o. s. v. i mindst 1/n

Time.
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26
27
2A

29
30

3r

zo

32

4t

37
38

39

Ja saa kom De io igennem Forovelserne; men bild Dem nu
ikke ind, at De dermed er ferdig med dem, nei stop - saa let gaar
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det nu heller ikke. De maa nemlig vedblive at arbeide med disse @vel-
ser, indtil at De med fuldstandig Sikkerhed kan sende Dem med en

Hastighed svarende til mindst 40 Tegn pr. Minut, hvorefter Ovelserne

- ikke opgives, men - suppleres med Morsning efter Bog eller Avis.
Samtidig med disse udvidede Morseovelser bliver det nu nodven-

digt for dem at gore en Del mere ved Horesvelserne. Dette kan bedst
ske derved, at de giver dem i Lag med at aflytte de kommercielle Sen-

destationer paa Bolgelangderne under 100 m, blandt hvilke der findes
mange, hvis Telegraferingshastighed ligger helt nede paa 50-60 Tegn
i Minuttet eller lige det, De som vordende Kortbolgeamatar i @jeblikket
har Brug for.

Naa - til at begynde med vil det sikkert falde Dem svrert blot
at nappe et enkelt Bogstav af en 5-Bogstavskode; men det skal De

imidlertid ikke lade dem gaa paa af, nej - hang bare i, og inden De

i Grunden er klar over det, ia - saa er Tiden kommen, hvor De saa

smaat begynder at tanke paa Proven i Telegraferingen og Erhvervelsen
af Sendetilladelsen, Belonningen for Sliddet, hvormed al deres Interesse
for dette Afsnit desverre gaar flojten. Dog lige et Par Ord paa Falde-
rebet:

Onsker De Deres Kaldesignal fordelagtigt kendt blandt
Kortbolgeamalarer Jorden over, og det gor De vel - ikke? Vel

- saa send aldrig hurtigere, end De kan, eller med andre Ord:
Afpas altid Deres Telegraferingshastighed efter Modpartens

- og navnlig Deres egen Fardighed. Dette opnaar De lettest
ved i Kalden og Svar herpaa altid at sende med en Hastighed,
De behersker fuldkommen.



Betjeningen af en Radiostation.

De Resultater, man opnaar med sin Station, afhenger nok for en

stor Del af, hvor godt den er konstrueret, men i lige saa hoj Grad af,

hvorledes den betjenes. Mange Klager over daarlige Resultater med en

Station kan fores lige tilbage til daarlig Betjening og manglende For-
staaelse af visse Grundregler, som vi nedenfor vil gennemgaa.

De efterfolgende Bemerkninger tager fortrinsvis Sigte paa Sta-

tioner, der arbejder med Telegrofi, da dette danner Fundamentet for al

Amatsrseridervirksomhed. Ved Telegrafikorrespondancen benyttes mange

forskellige Forhortelser. Disse lindes samlet i sidste Afsnit i denne Bog.

Det maa kraftigt anbefales enhver Begynder at benytte Modtageren flit-
tigt allerede for Sendertilladelsen er erhvervet, og fortrinsvis folge QSO'er
(Forbindelser) helt igennem fremfor at gaa planlost fra en Station til
en anden. Ved at gaa saadan frem horer man en Mangde forskellige
Maader at bruge sin Station paa, saaledes at man er godt rustet til at

betjene sin egen Station og kan undgaa mange af de Fejl, der almin-

deligvis begaas. At betjene en Telefonisender er ikke vanskeligere end

at betjene en Telegrafisender, men at bygge og indstille en Telefoni-

sender er uhyre vanskeligt. Alt for mange vordende Amatorer er mis-

fornojede med at skulle lare at telegrafere, ,,da de kun agter at benytte

Telefoni". Rent bortset fra, at Kravet om Telegraferingsfrerdighed skyl-
des en international Overenskomst, saa viser den siterede Bemerkning,
at de paagaldende Begyndere mener sagtens at kunne bygge en god

Telefonisender. Det er noget, som kun de allerferreste kan. Alle Sen-

d,eramatsrer bor iovrigt benytte det forste Aar til at erhverve sig vir-
kelig Fardighed i Telegrafering og stationsbetjening og til at udvide

deres tekniske Kundskaber; derved vilde vi bl. a. blive skaanet for mange

af de redselsfulde Telefoniudsendelser, som man nu horer paa Amatar-
baandene.

Den Amator, der sender CQ (:Opfordring til QSO) et halvt Hundrede

Gange og kun giver sit eget Kaldesignal et Par Gange, er en daarlig

Amatsr. Han faar sjeldent Forbindelse med nogen, for ingen vil have

Taalmodighed til at vente, til Kaldesignalet omsider kommer. Foruden

at han skader sine egne Chancer, bevirker en saadan Amator ved sin

fejle Fremgangsmaade megen unodig Forstyrrelse overfor andre Sta-

tioner.
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Det kendetegner iovrigt den gode Amatar, at han sjreldent sender
lange Opkaldninger. Han lytter derimod, og han venter med at kalde,
til han finder en Station, han onsker Forbindelse med. Maaske er denne
optaget af en anden Station, - 

ja, saa venter han til QSO'en er slut-
tet og kalder derefter, om muligt paa den Frekvens, som den onskede
Station netop har lyttet paa. Denne Fremgangsmaade giver udmerket
Resultat. Og kalder man en Station, der har sendt CQ, saa bor man
kalde kort. Faar man ikke Svar, er Stationen sikkert optaget og iytter
efter en anden. Lange Opkaldninger rummer en vis Fare for, at den

anden Part taber Taalmodigheden og ser sig om efter en anden Station.

Det maa sterkt anbefales Begyndere at benytte en krystalstyret
Sender. Man er her sikker paa altid at have sin Frekvens indenfor det
tilladte Baand og at have klare og let leselige Signaler (naturligvis
forudsat at Morsningen er i Orden!). Benytter man det iovrigt udmar-
kede ECO System (: electron-coupled oscillator) maa man fra Tid til
anden kontrollere om ens Signaler er gode og stabile'og om ens Fre-
kvens er i Baandet.

I selve Sendingen galder det iovrigt om at sende omhyggeligt
forst og fremmest, derefter om at sende hurtigt; kun overfor meget
rutinerede Amatorer vinder man noget ved at satte Farten op. Som
Regel afvikles en Samtale lettere ved at sende stot, selvom Farten ikke
er stor. Modparten faar da alt OK, selvom Forstyrrelser skulde ind-
treffe. Og fremfor alt: send ,,enkeltu, og faa ikke den daarlige Vane at
sende hvert Ord dobbelt. Man horer ofte Amatorer sende hurtigt og
dobbelt, og dog have Vanskelighed ved at gore sig forstaaelige. Langt
bedre er det altid at sende enkelt og med langsom og stot Fart. Kun
hvor Modparten ligefrem forlanger hvert Ord sendt dobbelt (QSZ), gor
man det.

Fremgangsmaaden ved Gennemfarelsen aI Korrespondancen vil vi
se paa i det folgende. Fsrst vil vi gennemgaa den Standardform, som Ver-
den over bruges af de fleste Amatorer. Vil man have Ord for at vrere
en god Senderamatsr, bar man folge disse Regler ret noie. Man horer
undertiden Diskussion blandt Amatorer om den rigtige Fremgangsmaade
i dette eller hint Tilfelde, og nogle Lande har udvist Tilbojelighed til
at indfore deres egne Regler. Det maa fraraades at fravige de Regler,
der med Rette kan kaldes ,,Standard", - naar man efterlever dem, saa
undgaas alle Misforstaaelser, og al Korrespondance gennemfores glat
og hurtigt. Ligesom det er en Fornojelse at hore to Sendere arbeide
sammen, naar de begge er helt inde i den rette standardiserede Korre-
spondanceform, er det en Ynk at hore langsom Dobbeltsending med
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idelige Misforstaaelser af Forkortelser etc. og dermed folgende drrebende
langsom Afvikling af Korrespondancen.

1. Opholdning af en bestemt Station sker ved at sende denne
Stations Kaldesignal tre Gange, derefter DE efterfulgt af ens eget Kal-
designal sendt tre Gange, saaledes: SMZXX SMTXX SMZXX DE OZSX
OZSX OZ\X. Man gentager dette normalt tre Gange og slutter med
Tegnet 

-- 
(skrives ffi)

2. Ophald til olle Stationer (Opfordring til QSO); Tre Gange CQ
efterfulgt af DE og tre Gange ens eget Kaldesignal. Det hele gentages
tre Gange og afsluttes med K (:,,kom") Herefter gennemsoges hele
Baandet systematisk, men ikke for langsomt. Faar man ikke Svar, bor
der gaa mindst 5 Minutter forend det neste CQ-Opkald paabegyndes.
(Engelske Stationer benytter Ordet TEST i Stedet for CQ).

3. Serlig Ophaldning a,f bestemte Lande, Dislrikter efc. ,,Retnings-
opkald" foregaar ved at sende det paagaldende Lands eller Distrikts
Kendingsbogstaver eller -cifre efter CQ, saaledes: CQ G CQ G CQ G
DE OZTT OZTT OZTT - tre Gange og derefter K. Onsker man kun For-
bindelser uden for Europa sendes: CQ DX CQ DX CQ DX DE OZZQ
OZZQ OZZQ osv. I hvert af de anforte Eksempler bar man ikke genta-
ge den viste Form mere end tre Gange, maaske undtagen ved DX-Op-
kaldninger under daarlige Forhold.

4. Benyttelse af Kaldesignaler under en QSO. Naar Forbindelsen
er etableret, indledes og afsluttes hver Sendeperiode med den kaldte
Stations Kaldesignal, ,DE" og ens eget Kaldesignal. Eksempel: SMSZX
DE OZID-- (skrives, " eller,,-(' - Skilletegn) -TekstÄE SMsZX DE OZID K.

K, I;F og SR (- - - : Sluttegn for en Forbindelse)
benyttes paa folgende Maade:

K sendes altid som Afslutning paa en Sendeperiode og betyder:
,Jeg skifter til MoCtagning". Ä-F- kan foruden som Afslutning paa en
Tekst (Pkt.4) bruges som Afslutning paa en Opkaldning, naar Forbindelsen
endnu ikke er etableret (Pkt. l). Efter CQ-Opkald sendes dog enten ÄT K
eller blot K. M bruges kun, naar man afslutter Forbindelsen med en
anden Station og efterfolges normalt af ens eget Kaldesignal sendt een
Gang. SE sendt alene efterfulgt af et enkelt ,,CQ DE (eget Kaldesignal)"
betyder, at man er klar til QSO og vil lytte efter Opkaldninger. Ekspl.:
GSYL DE D4RRS Ä-n betyder, at D4RRS endnu ikke er kommet i For-
bindelse med G5YL, men har kaldt og nu lytter efter Svaret. ZLSVV
DE OZLM R -- Tekst o. s. v.: R (: Received : modtaget) betyder, at
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ZLSVV's Meddelelse er blevet helt forstaaet aI OZZM. Et andet Eksempel:
R NM NW CUL VY 73 ÄE ffi OZ7T. - OZTT siger: Jeg forstaar alt
ok, har ikke mere nu, haaber at se Dem senere, de bedste Hilsener.
Naar man lukker sin Station umiddelbart efter en QSO, sluttes denne
med S CL i Stedet for s--t< alene (CL : closing down); derved forhin-
dres forgaves Opkald fra andre Stationer.

Provesignaler. Onsker man at sende Signaler for at prove sin
Station, eller for at ens Modpart kan stille bedre ind, maa rnan aldrig
kalde CQ, men skal sende en Serie VVVVVV med sit eget Kaldesignal
indllettet ofte. Send ikke Prsvesignaler oftere og langere end hojst nod-
vendigt for ikke at genere anden Korrespondance.

Kvittering for rigtig Modtagelse. Send aldrig ,,alt forstaaet", med-
mindre virkelig alt er forstaaet. ,R' betyder nemlig: OK, jeg.forstaar
alt fuldstandigt. Kun en daarlig Amatsr finder paa at sende en Rrekke
RRRRRRRRRR, naar han faktisk mangler en hel Del af det sendte.

Gentagelser. Hvis nogen Del af en Meddelelse er gaaet tabt, be-
nytter man Forkortelserne AA, AB, AL, BN efter den internationale Liste*);
Forkortelsernes Brug fremgaar af Listen. Blandt Amatorer benyttes ofte
Forkortelsen RPT (: ,,repeat").

Break-in 1: ,,BK"). En serlig hurtig Form for Afvikling af Kor-
respondancen er BK. Her er Modtageren i Funktion ogsaa under Sen-
dingen. Der anvendes normalt serskilte Antenner for Sender og Modtager.
Naar Noglen er oppe, kan man straks hore, om Modparten bryder ind
med en eller anden Bemerkning til det sendte. Det er en fortraffelig
Maade at arbejde paa, og den kan anbefales paa det bedste. Enkelt-
heder vedrorende Systemet kan leses under Afsnittet ,,Konstruktion af
Amatorsendere". En Station, der har BK, kan indskyde Ordet '8K"hyppigt under ethvert Opkald af en Station, som han har sin Modtager
indstillet paa. Modparten kan da bryde ind, saa snart han horer ens
Opkald, hvorved der spares Tid. Under QSO'en kan han endvidere bryde
ind naar som helst, f. Eks. i Tilfaelde af QRM (Forstyrrelser), eller hvis
der er noget, han ikke har forstaaet. Har begge Stationer BK, udnyttes
Korrespondancetiden overordentlig godt.

. Indfar alle Forbindelser i Logbogen (Journalen). Til dette Brug
har E.D.R. udarbejdet en Logbog af praktisk Format og med Inddeling
i Rubriker, der tillader Notering af alle Detailler vedrorende den paa-
galdende QSO. Det kan vare af stor Vigtighed at kunne afgore med
Bestemthed, naar ens Station har veret i Funktion (f. Eks. ved Misbrug
af ens Kaldesignal, Klager fra Radiofonilyttere etc.), og det er interessant
*) Se Bogens sidste Afsnit,
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at kunne gaa tilbage og merke sig Tidspunkter for gode DX-Forbind-
elser. Ikke blot Forbindelser, men overhovedet enhver Udsendelse
fra ens Station bor indfores, altsaa ogsaa CQ-Opkald og Opkald, der
ikke resulterede i en QSO.

Korrespondancens Indhold. Allerforst udveksles Rapporter over
Modpartens Signaler efter RST-Systemet*). Forst naar begge Parter
er klar over, hvorledes de gaar igennem, gaas over til den egentlige

QSO. Samtaleemner er der nok af : Udveksling af tekniske Oplysninger
om Stationerne, Vejret, de opnaaede Resultater o.s.v.; undgaa for alt i
Verden ,,Formel-QSO'er", der kun omfatter Udveksling af Rapporter og
de gengse Hoflighedsfraser (GE, CB, 73, CUL o.s.v.) og dermed Basta.
At laere Modparten lidt at kende er det halve af Fornoielsen ved Sen-

dervirksomheden !

Korrespondansesproget bestaar for en stor Del af Forkortelser, der
for det meste er hentet fra Engelsk. Brugen af engelske Forkortelser maa
dog ikke overdrives. F. Eks. er det absurd, hvis en dansk Amator snak-
ker Engelsk til en anden dansk Amatar, men ikke desto mindre hores
det ikke helt sjreldent. Der findes forskellige danske Forkortelser, som
ogsaa er medtaget i Listen, og de er ligesaa gode som de engelske. Kun
hvor disse har vundet Hevd ogsaa i danske Amatorers Skrift- og Tale-
sprog, bor de bruges blandt danske Amatsrer indbyrdes. (F. Eks. OB,
INPT, CO, PA, LOG o. lgn.). Derimod bsr man sige ,,J har" i Stedet
for,l hve",,,Watt" i Stedet for "'Wtts", ,,Ant" i St. f.,,Aer" o.s.v.

Til Slut skal vi give nogle smaa Fyndord, som man bar legge sig
paa Sinde, dersom man onsker at blive kendt som ,,Gentleman-Amator":
l. Hold Dem altid paa Lovens Grund;det modsatte skaderAmatorsagen.
2. Sog altid Baandet igennem, for De kalder.
3. Begynd aldrig at kalde, forend Senderen er rigtigt indstillet.
4. Brug aldrig mere Sendereffekt end nodvendigt.
5. Send aldrig hurtigere, end De onsker at modtage.
6. Indskyd Deres Kaldesignal hyppigt, naar De kalder.
7. Afgiv altid arlige og saglige Rapporter.
8. Send aldrig hvert Ord to Gange, medmindre det udtrykkeligt forlanges.
9. Undgaa,Formel-QSO'eru.

10. Benyt aldrig Telefoni paa TMHz Baandet.

Og til allersidst et Ord, der ikke mindst har Bud til Telefoniamatsret:

Husk, at Deres Udsendelse ogsaa hares af ondre end dem, de

er bestemt for.

*) Se Bogens sidste Alsnit,
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Elementer Elektroteknik

Raclioamatarer
af OZzN.

Adskilliqe Amatorer vi| sikkert mene, at Radiotekniken ikke direkte har
noget med Elektrotekniken at gare, men hertil kan bemerkes, at saavel Radio-
tekniken som anden elektrisk Specialteknik bygger paa Elektrotekniken som

Qrundlag, og at man ikke faar det fulde Udbytte af at beskeftige sig med
radiotekniske Problemer, ncqr man ikke har et vist elektroteknisk Crundlag
at bygge paa. Yi har derlor ment det lormaalstienligt at give en Oversigt
over de vigtigste Crundbegreber indenfor Elektrotekniken, ot! selv om det fol-
gende vil forekomme manqe Amatorer overflodigt, kan det maaske vcBre en

og anden til Nytte. Naturligvis vil Behandlingen af elektrotekniske Crundbegreber
indenfor saa sncpvre Rammer som disse paa mange Punkter blive ufyldest-
gorende, men vi haaber at have givet en ldö om Crundlaget for Elektro-
tekniken-

Javnstrsm.
Elektrisk Bnergi kan opbevares i Batterier, saaiedes at man til enhve.r Tid

kan aftage den Elektricitetsmangde, man har Brug for, Aflades Batteriet gen-
nem en ydre Modstand, vil'der i Kredsllbet gaa en Str@m, der er afhangig
af M,odstahdens Stlrrelse og Batteriets Spending. f)et er saaledes, at jo h/jere
Batteriets Spanding er og jo mindre den ydre Modstand er, desto st/rre bliver
den Strflm, der gaar i Kredsen. Dette kan udtrykkes ved en Ligning (Ohms
Lov): 

E:r.R (r)
der siger, at Spendingen E er tig$;*"n I gange Modstanden R.

Fig. 1.

Enheder.

Ovennaevnte St/rrelser maales i benevnte Enheder, og man fastsatter her
St/melsen af Enhederne for Str/m og Modstand og bestemmer ved Ohms Lov
Stlrrelsen af Enheden for Spaending. Bn Strlmstyrke kan bestenrrnes ved at
benytte Strlmrnens kemiske Virkninger, og man har ved international Over-
enskomst fastslaaet, at Strlmstyrken er 1 Ampöre, naar Strlrnmen i 1 Sekund
udskiller 1,118mg Sllv af en S/lvoplfl,sning (f. Eks. Sl,Ivnitrat). Enheden for
Modstand er Ohm, der er fastsat som Modstanden i en 106,3 cm Iang Kvik-
s/lvs/jle, der er 00 C varm, og hvis Tvrersnit er 1 mm2. Derefter bestemmes
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Enheden for Sprending, Volt, so'm den Spaendingsforskel,
Punkter af en Ledning, naar den mel',emliggende Modstad er
styrken er 1 Arnpöre,

Elektrisk Modstand.

der er mellem to
1 Ohm og Str/m-

Den elektriske }lodstand er karakteristisk for de fleste Stoffer, og indenfor
Radiotekniken skelner man isrer mellem gode Ledere og Isolatorer, Til de
f@rstnrevnte hlrer en Del Metaller, og for at kunne sammenligne de forskel-
lige Stoffers Ledningsevne, er i Fig. 2 angivet disses specifike Nlodstand,
der er Modstanden af en Traad med Lengde 100 cm og med 1 mm2's Tvrcr-
snit (maalt ved 200 C).

Stof Specifik Modstand r Temperaturkoelficient a

Solv
Kobber
Guld
Aluminium
Zink
Platin
Tin
Staaltraad
Blv
Manganin
Nikkelin
Konstantan
Kviksolv

0,0165 Ohm
0,0175 ,,

0,023 ,
0,029 D

0,063 u

0,10 ,
o,12 D

0117 D

0,208 ,
0,42 ,
0,44 D

o,49 ,,

0,958 D

0,36 X l0 ,*
0,392 x 10-2
0,38 X l0-,
0,36 X l0 '
0,37 X t0 '
0,38 X l0-t
o,44 X l0 ,

0,52 x l0-,
0,40 X t0-,

+ 0,001 X 10-t
0,019 x 10- ,

-0,005 x l0-2
0,09 X l0-,

Fig. 2 * l0-t: 1/roo smgl. 102: 100

Modstanden i en Metaltraad vil vare afh:engig af dens Langde og Tver-
5nir, saaledes at Modstanden stiger, naar Traadens L:engde forlges og Tver-
snillet formindskes. Dette kan udtrykkes i ne,denstaaende Ligr.ring, af hvilkeu
man kan bestemme l{odstanden af en X{etaltraad med vilkaarlig valgte Dimen-
sioner.

R:r.Ion*.q

r: Traadens specifike Modstand.
l: > Lengdeim.
q: >) Tvarsnit i mm2.

Opvarmes en ulegeret Metaltraad, vil dens X{odstand stige, og i Fig. 2 er
angivet de forskellige Metallers Ternperaturkoefficient, hvilket er Nlodstands-
forlgelsen i Ohm, naar det paageldende Metal opvarmes 10 C. Moclstanden R
ved en given Temp,eratur t0 kan udtrykkes ved Ligningen:

Rt : Rgo [l l- a (t-29)] Ohm, hvor
Rro: Modstanden ved 200 C.

Skal man lave en Modstand, f. Eks. en Katodemodstand, vrelger man en
Metaltraad med stor specifik Modstand. Det kan vere en Manganintraad, der
tillige har den Fordel, at Temperaturkoefficienten praktisk talt er 0, saaledes
at man ikke behlver at tage Hensyn til Opvarmningen.*) Det Udgangsrflr,

(2)
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hvortil Katodemodstanden skal anvencles, bruger 40 mA i Anodestrlm, og den
negative Gitterforspending skal vere 24 Y.

AI Ohms Lov (Formel l) faas: n : ng frg 3 : 600 Ohm

Den anvendte Manganintraad har en Diameter: paa 0,2 mm. Tvrersnittet
bliver da:

,:, (+)' :3,14 (T)' : o,o3r4 mm2

Af Formel (2) kan den n/dvendige Lecngde bestemmes.

r:R.a-6oo.t#;a:44,em

Sammensetning af Modstande.

Forbindes to Modstande i Serie, faar man en nv X{odstand, hvis Stdrrelse
er lig Summen af de to Modstande. Ser vi paa Fig, 3, bliver den samlede
Modstand R : Rr f Rz. Der gåar samrne Sir@m gennem de to Modstande, og
Sprendingen V deles i to Spandinger Vr og V2, der er proportionale med de
tilsvarende Modstande.

Fig. 3,

Forbinder vi de to Nlodstande parallelt som vist i Fig, 4, er der samme
Spendingsfald over dem begge. Derimod vil den afgivne Strpm forgrene sig
i de to Strlmme I, og I, og man har: I: I, * I' If@lge Ohms Lov er I, og
I, omvendt proportionale med Modstandene R. og R, og f/lgelig proportionale
med Ledningsevnerne i de to Grene. Almengyldigt kan man sige, at ved Paral-
lelforbindelse er den saml,ede Ledningsevne lig med Summen af Ledningsev-
nerne for de enkelte Grene.

I R,.R,
Rr, hvoral n: pffi

Modstande anvendes i stor Udstrakning i Apparatopstillinger, og fortrins-
vis i disses Anode- og Katodekredse, men benyttes desuden, naar en vilkaarlig
Delspanding skal udtages. Modstanden er da formet som et Potentiometer
(Se Fig.5), hvor man ved at forskyde den bevegelige Arm kan skaffe sig en
vilkaarlig Delspending. Denne er i hoj Grad afhengig af Belastningsmodstan-
den Ru, saaledes at V, falder, naar R t, formindskes.

R2

1l
R:&+

* Vi tager et Eksempel.

--.".".'-7

_-_____._.J" ot*. ,.Fig. a. ru
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Elektrisk Energi.

Naar en elektrisk Str@m gaar genne,m en Ledning, bliver denne opvarmet
den elektriske Energi bliver altsaa omsat til varmeenergi. ved at fpre Modstan-
den gennem et Glas me'd en ikke ledende vadske han man unders/ge, hvor
meget vedsken opvarmes ved en bestemt StrBm og i et vist ridsrum, Det viser
sig, at naar Strlmmen fordobles, bliver varmeudviklingen fire Gange saå stor,
Den elektriske Energi, der o'msattes i Ledningen, er altsa? proportional med
Strlmmens Kvadrat; desuden er den proportional med Ledningens l,Iodstand
og den Tid, i hvilken der gaar Strlm gennem Ledningen.

Den elektriske Energi maales i En,heden Joule og er:
Iz'R'TJoule ,hvor (3)

I: StrlmmeniAmpöre.
R: ModstandeniOhm.
T: TideniSekunder.

Energien omsettes til en vis Varmernengde V, der maales i Gramkalorier,
hvor 1 Grarnkalorie defineres som den Varmemangde, der er n/dvendig til at
opYarme 1 g Vand 10 O.

Vi faar: Y : 0,238 I2'R'T Gramkalorier (4)
hvor Konstanten 0,238 fremkommer ved Fastlaggelse af Enhederne.

Elektrisk Effekt.

I Almindelighed maaler man ikke den elektriske Energi, men den elek-
triske Effekt, som er den Energi, der omsrettes pr. sekund. Enheden for denne
er'Watt (W), der defineres som den'Energi, der i 1 Sekund forhruges i en
Leder, naar Str/msiyrken er 1 Ampöre, og Lederens Modstantl cr 1 Ohm.
Effekten bliver derfor:

W - I, . R Watt, der ogsaa kan skrives:
W : E . I, (5), da E:l . R (iflg. Ohms Lov).

fl e.tyGTiffiäffiennrevnte kan vi udregne Watttabet i den tidligere
beregnede Katodemodstand.

Den negative Gitterforspeending var 24 V, og Str@mmen gennem den var
40 mA (0,04 Ampöre). Ved Indsettelse i Formel (5) faas:

W - 24 . 0,04:0,96 W,

Den benyttede Modstand paa 600 Ohm skal derfor vare af 1 W Typen.

Vekselstrsm.

V eksektrommens F rekvens.

I Modsatning til Jevnstr@m, hvor Strlmmen stadig gaar i een bestemt
Retning, shifter den ved Vekselstrdm bestandig Retning, saaledes at den i eet
pjeblik gaar i een Retning, i nreste @jeblik i modsat Retning og saa fremdeles.
Karakteristisk for Strpmforlgbet er, at dette er periodisli, d. v. s. stadigveek
gentager sig paa samme Maade. Man taler derfor om Vekselstrfln:rnens Peri-
odetal eller Frekvens, der angiver Antatlet af Perioder pr. Sek. Enheclen for
Frekvens benevnes Hertz (Hz).

Vekselstr@mmens Frekvens kan vere h/jst forskellig; den Str@m, vi tager
fra Vekselstrl,mslysnettet, har Frekvensen 50 Hz, hvorimod Musikken og Ta-
len, som afgives fra en Hfjttaler, bestaar af Svingninger, der har et Frekvens-
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omraade fra 30 til ca. 10000 Hz. I Radiotekniken foreko-*"" .*doanligvis
vekselstr@mrne med meget hlje Frekvenstal, saaledes at man indenfor Kort-
bllgetekniken hyppigt til Frekvensangivelse benytter Enheden MHz (1 Mega-
hertz : 106 Hz).

I Fig. 6a er vist en Vekselstrflm, der har et meget regelmessigt Forlflb.
En saadan strlmkurve kaldes ren sinusformet, idet den kan udtrykkes som
en simpel matematisk Funktion. Et knapt saa simpelt Forl/b har Strflmkur-
ven, der vises i Fig. 6b; den er dannet af to Sinuskurver, af hvilke den ene
har et Periodetal, der er 3 Gange saa stort som den andens, Bn Vekselsstrl,m
med et saadant Forlgb indeholder altsaa foruden Grundfrekvensen tillige en
Strlmkomponent med den tredobbelte Frekvens (den 3. harmoniske).

Fig. 6a Fig. 6b

Som tidligere omtalt, kan Jevnstrpm aftages fra et Batteri, men for at
fremskaffe Vekselstr@m maa vi have en Veksestr@msgenerator. Denne kan
våre en Vekselstrlmsmaskine eller et Radior/r, som bringes til at oscillere,
og en saadan R@rgenerator anvendes saa godt sorn altid nu om Stunder, naar
der skal frembringes h/jfrekvente Svingninger.

Det magnetiske Felt.

,Sendes en J@vnstrprn gennem en Leder, vil der udenom denne dannes et
magnetiske Kraftlinier forlpber, og man vil se, at Jernspaanerne indstiller sig
gaar i Lederen. Ved at stikke Lederen gennem et Stykke Papir og derefter
drysse Jernspaaner paa dette, kan man faa en Forestilling om, hvorledes de
magnetiske Kraftlinier forlpber, og man vil se, at Jernspaanerne indstiller sig
efter koncentriske Cirkler omkring Lederen.

Former man Lederen som en Spole med mange Vindinger, vil Kraftlinie-
antallet stige, og man faar en yderligere For@gelse af det magrietiske Felt ved
at stikke en Jernstang gennem Spolen. Jern har mindre magnetisk Modstand
end Luft, og man karakteriserer et Stofsmagnetiske Egenskaber ved dets Per-
meabilitet, der angiver, hvor mange Gange Kraftlinieantallet i et givet Tver-
snit for/ges, naar de magnetiske Kraftlinier gaar fra Luft ind i det paagal-
dende Stof. Permeabiliteten er for L rft 1, medens den for bl6dt Jern er 2000

-3000. 
For de magnetiske Stoffers Vedkommende er den sterkt afhengig af

den magnetiserende Kraft, der er proportional med Vindingsantallet og Strlm-
styrken gennem Lederen,

Frembringeke af Veksektrom.

Beveger vi en Leder i et magnetisk Felt, der kan vere frembragt enten
af gn permanent Magnet eller af en Elektromagnet, saaledes at Lederen over-

Fig. 6a
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skerer de magnetiske Kraftlinier, vil der i Lederen frembringes en elektrisk
Spanding. Det er her ligegyldigt, om det er Lederert, der beveges i Feltet, el-
ler dette der varierer i Styrke, medens Lederen forholder sig i Ro. Vi kan der-
for frembringe en Vekselspending i en Spole, n,aar vi anbringer den i et mag-
netisk Felt, der periodisk skifter Retning. I Fig. 7 er vist en permanent Mag-
net, der roterer foran en Spole, som er afsluttet med Belastningsmodstanden R,
og idet Nordpolen n€rmel sig Spilen, vil der i denne induceres en Strpm, som
frembringer et Magnetfelt, cler s/ger at modvirke Bevegelsen.

.^./Y? r'*l
iå-J Fig.7

Str/mrnen gennem Spolen vil altsaa frembringe en Nordpol til venstre
og en Sydpol til hfijre. Idet Magnetens Nordpol påsserer Spolen, skifter Strdm-
men gennem denne Retning,.saaledes at den inducerede Str@m nu frembrin-
ger en Sydpol til venstre og en Nordpol til h/jre. Naar Magnetens Sydpol
passerer Spolen, vendes Str@mretningen, og Spillet begynder forfra. I Spolen
induceres altsaa en Veksels,trflm, og idet Strlmmen skifter Retning, hver Gang
en Magnetpol passerer Spolen, bliver Frekvensen lig det Antal Omdrejninger,
Magneten foretager pr. Sekund, Den her frembragte Str/m har samme simple
periodiske Forlpb som vist i Fig. 6a og er altsaa en Sinusstr@m.

Selvinduktion.

Vi har tidligere omtalt, at naar der sendes en elektrisk Strlm igennem
en Spole, vil der udenom denne frembringes et magnetisk Felt, og hvis Strflm-
men varierer i Stlrrelse og Retning, vil Feltet variere i Takt hermed. Men da
Spolen nu befinder sig i et varierende magnetislr Felt, induceres der, som vi
ovenfor har set, en elektrisk Sprending i den, og denne Spending er ,modsat
rettet den Sprending, der paatrykkes udefra. Spolen yder altsaa en Modstand
mod den paatrykte Vekselsprending, og denne Modstand bliver desto st/r're,
jo hpjere Vekselspeendingens Frekvens er. Man siger, at Spolen har en vis
Selvinduktion. Enheden for denne er Henry (H), og en Spole har en Selvin-
duktion paa 1 H, naar en Str@mvariation paå 1 A pr. Sek, frembringer en in-
duceret Sprending paa 1 V.

En Spoles Selvinduktion er omvendt proportional med dens magnetiske
Modstand og ligefrem proportional med Kvadratet paa Vindingstallet. Vil man
derfor fremskaffe en Spole med stor Selvinduktion, vikler man den med
mange Vindinger om en Kerne af et Materiale, der har stor Permeabilitet.
Foruden Enheden Henry, der kan veere temmelig upraktisk at anvende for
Spoler, som er viklet til Hpjfrekvensformaal, benyttes ogsaa Enhederne mH

(- tO;' H) og 11H [: 10-6 H].

Tanker vi os en Spole, hvor den ohrnske Modstand er o, vil den Modstand,
Spolen yder mod en paatrykt Vekselspending, udelukkende vere afhtengig
af Spolens Selvinduktion og Vekselspandingens Frekvens. Spolens Modstald
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benevnes dens Reaktans eller Induktans (idet Nlodstanden er af induktiv Ka-
rakter) og kan udtrykkes ved Formlen:

XL:2ru.I.LOhm,hvor (6)
l: Frekvensen i Hz
L: Selvinduktion i H (n : 3,14)

Da Induktanser maales i Ohm, kdn der regnes med dern som mecl almin-
delige ohmske Modstande,. og det ses af Formlen, at Sammensatning af Selv-
induktioner kan foretages efter ganske samme Regler, som anvendes ved Mod-
stande, saaledes at naar to Spoler med Selvinduktionerne L, og L, forbindes
i Serie, bliver den samlede Selvinduktion L, * Lr. Tilsvarende faar man ved
Parallelforbindelse af de to Selvinduktioner L, og L2: ]. : ItL' *Ln

Sendes en Vekselstr/m gennem en ren ohmsk Modstand, vil Strlm og
Spending fplges ad; Str/mmen er Maksimum, naar Sprendingen er Maksimum,
og 0 naar Spandingen er 0. Man siger, at Strlm og Spending er i Fase. Dette
er vist i Fig. 8.

Fig. 8

Anderledes er Forholdet, naar en Vekselspanding paatrykkes en Spole,
i hvilken den ohmske Modstand antages at vare 0. Her kommer Strlmmen
bag efter Spandingen, og Faseforskydningen er 900, saaledes som det er vist
i Fig. 9. Det skal senere omtales, at der i dette Tilfelde ikke aftages Energi
fra Spendingskilden.

Fig. 9

Det elektriske Felt.

Ligeso,m der uden om en strpmf@rende elektrish Leder dannes et magne-
tisk Felt, saaledes vil der ogsaa uden om den dannes et koncentrisk elektrisk
Felt. Dette er ikke afheengigt af Strpmmen i Lederen, men derimod af Spen
dingen i det paagaldende Punkt af Lederen og aftager med Afstanden fra
defte. Et elektrisk Felt kan frembringes mellem to Plader, der anbringes i en
vis Afstand fra hinanden, hvorefter de forbindes til en Jeevnspendingskilde.
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Den ene Plade vil blive positivt, den anden negativt opladet, og saafremt der
igen Afladning findes, vil der til Stadighed v*re samme Spendingsforskel
mellem de to Plader, ogsaa efter at Sprndingskilden er fjernet' De to Plader
danner en Kondensator, der har optaget en Ladning, som er lig den Elektri-
citetsmengde Q, der er afgivet fra Spendingskilden. For den optagne Ladning
kan vi opstille Formlen:

Q:C.V hvor:

Kapacitet.

En Kondensators Kapacitet er en Stfrrelse, der udelukkende er afhengig
af Kondensatorens geometriske Dimensioner, (idet Mellemrummet mellem de

enkelte Plader antages at vere Luft), og angiver Forholdet mellem Konden-
satorens Ladning og den tilfprte Spanding. Enheden for Kapacitet er Farad
F, der imidlertid er saa stor en En'hed, at man i Stedet altid benytter Enhe-
derne

pF (: 10-6 F) eller pF (: 10-tz F : 19. 'p1fl.-
Forbinäes en Kondensator til en Jeevnspendingskilde, vil der ikke gaa

nogen Str/m i Kredsllbet eller i hvert Fald kun den momentane Str/m, der
medgaar til at oplade Kondensatoren. Indskyder man den derimod i et vek-
selstr/mskredsl@b, vil dens Belagninger oplades skiftevis positivt og negativt,
saaledes at der gaar en Strlm gennem Kondensatoren. Denne vil dog ikke
passere uhindret, idet Kondensatoren yder en Reaktans, der afhenger af dens

Kapacitet, saaledes at Modstanden er desto mindre, jo stprre Kondensatorens
Kapacitet og Vekselstrlmmens Frekvens er.

vi har for en Kondensators Reaktans (eller Kapacitans, da x{odstanden er

af kapacitiv Karakter) :

Ixc:ro,t,gohm
huor ft-Frekvensen i Hz.

C: Kapaciteten i F.
Kapaciteter kan sammensettes i Serie- eller Parallelforbindelser ligesom

Modstande og Induktanser. Forbindes flere Kondensatorer parallelt, bliver den

samlede Kapacitet lig Summen af de enkelte Kondensatorers Kapaciteter. For-
bindes flere Kondensatorer i Serie, kan den samlede Kapacitet findes af

Formlen:
111l
c:g| *e;-l 6;+

V: Den Spending,
C: Kondensatorens

(7)

der paatrykkes Kondensatoren.
Kapacitet.

'T :3174.

(8)

idet den samlede Reaktans bliver lig Summen af de

er omvendt proportionale med Kapaciteterne. De to
10a og Fig. 10b.

C:Cr*Cz l-r dHfrtt I

enkelte Reaktanser, der
Tilfalde er vist i Fig'

lll t_
C-CrTCz

eller

^ Cr . Cz
"- Cr -lCz

Fig. 10b
Fig. lOa
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Srettes en Vekselspanding over en Kondensator, vil Str/mmen gennem
denne ikke vere i Fase med Spandingen, men vere forskudt 900 foran Span-
dingen, saaledes som vist i Fig. 11.

Fig. I l

Ligesom ved Tilfeldet med ren Induktionsstrdm aftages der heiler ingen
Energi her, hvor Str@mmen erren kapacitiv,

Efl. Verdi og max. Verdt.

Naar en Jevnstr/m sendes gennem et Kredsl@b, er der ingen Vanskelig-
hed ved at opnaa en entydig Bestemmelse af, hvor stor Str/mmen er. Men
hvorledes bestemmes St/rrelsen af en Vekselstr@m, der jo bestandig shifter
Retning?

Som vi tidligere har set, kan man som Nlaal for en Strpm benytte dens
Varmeudvikling, og man bestemmer nu Stgrrelsen af en Vekselstr/m som ve-
rende lige saa stor som en given .Iavnstr/m, hvis samme Varmeudvihling
f-rembringes af begge Str@mme. Den Vrerdi, man faar som Maal for Veksel-
strpmmen, betegnes dens efifektive Verdi og er lig Nlaksimalvmrdien divideret

medy' 2 :1,41 (Se Fig. 12). Vi har altsaa:
Emax.

Emax. : EelI. . 1,41 eller Eeff. : l,U'
(e)

Hvor intet andet udtrykkelig er angivet, regnes
selstr@m eller Vekselspanding altid deres effektive

Fig. 12.

for St/rrelsen af en Vek-
Vardier.

V ekselstromseffekt.

Sendes en Javnstrpm gennem en Leder med lVlodstanden r, har vi tid-
Iigere set, at den elektriske Effekt, der i Modstanden omsaettes til Varme er
W: i2'r eller W: e i, hvor e er Spendingen over Modstanden' Tilsvarende
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faar vi, naar Vekselstrpm sendes gennern
hvor

l\Iodstanden: W: Eeff. .leff. (10),

Eeff.: den effektive Spanding.
Ieff : den effektive Str/m.

Af Fig. 8 ses, at Spending og Str/m i ethvert @jeblik enten begge er po-
sitive eller begge er negative, saaledes at deres Produkt altid er positivt. Ef-
fekten kan findes ved i ethvert Punkt af Tidsaksen at finde Produkterne e i,
foretage en Opsummering af disse over en Perioden og derefter dividere Sum-
men ,med Periodetiden. Man kommer da til Vardien, der er givet i oven-
staaende Formel. Sendes en Vekselstrlm gennem en Selvinduktionsspole og
en Kondensator, vil Forl/bet af Str/m og Sprending blive som vist henholdsvis
i Fig. 9 og i Fig. 11. Der er en Faseforskydning mellem Strpm og Spending
paa 900, Beregning af Effehten kan udfpres paa samme Xilaade som ovenfor an-
givet, idet der over en Periode foretages en Opsummering af @jebliksveerdierne
for Produktet e . i. Dette Produkt er indenfor de forskellige @jeblikke a,f Pe-

rioden snart positivt og snart negativt, eftersom e og i har samme eller mod-
sat Fortegn, og det viser sig, at Summen af @jebliksprodukterne e . i indenfor
en Periode bliver 0. 

- 
Der aftages i disse Til,falde, hvor Str@m;men er ren

induktiv eller ren kapacitiv, ingen Effekt, hvorfor saadanne Str@mme kaldes
wattllse.

Til Beregning af Sprendinger og Str/mme i et Jrevnstr/mskredsl@b an-
vendtes Ohms Lov, og denne geelder ogsaa ved Vekselstr/m' nåar man er-
statter Modstanden R med hnpedansen Z. Formlen faar da det almengyldige
Udseende: E:I. Z (11)

Sammensetning af Reaktanser.

I Praksis vil der altid afgives nogen Watteffekt til et Vekselstr@mskredsl6b,
idet de Komponenter, som indgaar i Kredsl/bet, ikke .er fuldstendig tabsfri.
Fig. 13a visei en Spole L i Serie med en llodstand R (der reprasenterer Spo-

lens ohmske Modstand. Der settes en vekselspending over Spolen, og Str/m-
men I maales. Kendes Spolens Selvinduktion og dens ohmske l\[odstand, kan
vi opstille et Spendingsdiagram for Kredslpbet. Dette er vist i Fig. 13b' hvor
de to Delspenclinger El og E n er vist i det rette Faseforhold. Strlmmen I
er i Fase med Spendingen En over Modstanden R, men derimod 900 bagef-

ter Spendingen Eu over Spolen, hvis Reaktans er 2r 'f 'L ('Se Formel 6)'
Dirnid".e" vi Delspendingerne med Strlmmen I, faar vi Diagrammet Fig.

13c for Sammensatning af Reaktanserne R og 2t.f ,L, idet vi ifllge Ohms

Lov har: Z: I
Ved Anvendelse af Phythagoras Sretning faar man for Impedansen:

Z :/w + tznt . l-'t' onn 02)

Fig. 13c
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Eks, Hvor stor er Impedansen af en Spole ved 100 Heriz, naar Spolens
Selvinduktion er 20 Henry, og dens ohmske Modstand er 1000 Ohm?

Af Formel (6 findes Reaktansen XL : 2r.f .L: 2 '3,14'100.20 :
12600 Ohm. Ved Indsatning i (12) faas:

z ::y'azaxrz: l,m00B-l- 12600'- 1264r) ohm.

Naar den ohmske Nlodstand er lille i Forhold til Reaktansen Xl , Vil man
i Praksis kunne sette Impedansen lig denne.

Som tidligere omtalt passerer en Vekselstr/m uhindret gennem en Kon-
densator, idet dennes Pladebeleegninger oplades og aflades i Takt med Strpm-
mens Frekvens. Str/mmen gennem Kondensatoren er faseforskudt 900 forud
for Spendingen, og et Kredsllb som Fig. 14a, hvor vi har en Kondensator i
Serie med en Modstand, faar derfor et Spendingsdiagram som vist Fig. 14b.

Det tilsvarende Reaktansdiagram er vist Fig. 14c'

Ea-Ja

Fig. l4a Fig. lab Fig. l4c

Impedansen Z kan bestemmes af den retvinklede Trekant, hvor Katheter-

ne er henholdsvis R oC #TC
t/ | (13)

z - 'R2 -r Z;C
Af Figurerne 13c og 14c ses, at de to Reaktanser 2t fL Ios rnn,c

er modsat rettede og derfor bestemmende for, om z ligger i det poSitive eller

negative Halvplan. Man kan betegne en Induktans som en positiv og-'en Kapa-

citans Som en negativ Reaktans. Da de fleste Kondensatorer vil vare saa godt

som tabsfri, kan man ved Beregning af deres Impedans se bort fra St/rrelsen

af den tenkte Modstand R og satte Impedansen lig Reaktansen X: --J-=2n,l,C
Eks, Hvor stor er Impedansen af en Kondensator ved 500 Hz, naar Kon-

densatorens Kapacitet er 2000 PF?

Ved Indsatning i Formel [8] laas:

108

. zooo. ro-. : 6,2g: 159'ooo ohm

Vi er nu i Stand til at sammenseette en vilkaarlig Rekke Reaktanser og

skal herefter behandle en Opstilling som Fig.15a,.hvor vi har en Seriefor-

Ee

lu

"l;
,.:

- fu1 .f . c - 2 .3,14 .500



Fig. 15 a

I Reaktansdiagrammet, der er vist i
Xt- : 2n. f . L ogXc: r*.+;aforskudt
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bindelse af en Kondensator C, en Spole L og en Modstand R (der repr&sen-
terer Spolens ohmske Modstand).

lx,,r,
| (geom)

Fig. 15 b

Fig. 15b, har vi de to Reaktanser

900 henholdsvis forud for og bag-

efter den ohmske Modstand R. Til Bestemmelse af Impedansen Z skal R sam-
mensattes geometrisk med Differencen mellem de to Reaktanser Xr- og Xc.
Vi faar da:

Z: /R2J-öL-Xc)' : |,R,+127r11 - --f__2n,t,L) F4l

Z kan ligge enten i det positive eller i det negative Impedansomraade, efter-
so,m XL er stprre eller mindre end Xc.

Et specielt men i Praksis meget vigtigt Tilfselde fremkommer, nåar den
induktive Reaktans (Induktansen) og den kapacitive Reaktans (Kapacitansen)

bliver lige store. Da de to Reaktanser er modsat rettede, bliver Leddet inden-
for Parantesen i Formel (14) 0, og Impedansen bliver simpelt'hen lig med

Spolens ohmske Modstand R. Hvis denne er meget lille, vil det sige, at Kred-
sens Impedans i dette TilLfalde bliver meget ner 0. ved Betragtning af Re-

aktanserne xr- og Xc ser man, at.ved stigende Frekvensforlob vil xl vokse,

medens .Xc aftager. Der findes altsaa een bestemt Frekvens, ved hvilken Xl
og XC er lige store. Denne kaldes Kredsens Resonansfrekvens og kan bestem-

mes ved at sette X t lig X c

Vi faar da:
12nl.L:rn,t;e

hvoraf: [15]
I

f _ _--_'_ znVL , c

hvor f: Resonansfrekvensen i Hertz.
L: Selvinduktionen i HenrY'
C: KaPaciteten i Farad'

Kredsllbet Fig. 15a, hvor de tre Komponenter er serieforbundne, kaldes

en serieafstemt Resonanskreds, idet man ved at variere Kredsens Selvinduk-
tion eller Kapacitet kan afstemme Kredsen til Resonans for en vilkaarlig Fre-

kvens. Indenlor Radiotekniken anvendes dog hyppigere det parallelafstemte
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Kredsllb, der er vist i Fig. 16. Man kan udlede samme Formel for'Resonans-
frekvensen som ovenfor, men Kredsens Impedans overfor Spmndingskilden vil
i dette Tilfelde ikke vere 0, n-.en deriinod uendelig stor, hvorfor man ofte
benevner Kredsldbet som antiresonansafstemt.

Fig 16
c L

Eks. Hvor stor skal Spolen i Fig, 16 v&re, naar Kondensatoren er 50 pF,
og Kredsen skal afstemmes til en Resonansfrekvens naa 7 N{Hz?

Til Bestemme'se af L kan vi omskrive Formel (15)

IL:12o1" 1'- ^ H

Ovenstaaende Vzerdier indsrettes
C:50 PF - 50 . 10-12 F '

l-7 MHz:1 , 106 Hz

L_: 106q

4" - gzooo - 10,3 prHAnz,U.10ul'.50.tO-r:

Transf ormatorer.

Vi har iidligere omtalt, at naar en Spole blev anbragt i et varierende ma$-
netisk Felt, blev der i den induceret en Vekselspanding. Vekselfeltet tanker
vi os nu frembragt af en anden Soole, gennem hvilken der sendes en Veksel-
str/m, og vi har herved faaet en Omformer for Vekselstrlm, en Transforma.
tor.

Det skematiske Diagram for denne er vist i Fig. 17, og den bestaar i Prin-
cippet af en lukket Jernkerne K, om hvilken der er viklet. en Primervikling
P og en Sekundervikling S.

Fig. 17

Fra Spandingskilden paatrykkes der Primeersiden af Transformatören
Spendingen Ep og fra Sekundarsiden afgives Spendingen Es. ,stprrelsen af
denner er afhaengig af For,holdet mellem Primrer- og Sekundarviklingens Vin-
dingsantal, idet Feltet gennem Jernkarnen og dermed den inducerede Spen-
ding er proportional med Vindingstallet. Forholdet mellem Primer- og Se-
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kundarspendingen er derfor lig med Forholdet mellem de tilsvarende Viklin-
geis Vindingsantal. Kaldes disse n p og n e har vi altsaa:

Ep _ !p [61
Es -ns

Er Belastningen paa Sekundersiden en ohmsk l\fodstand R , faar vi for
den afgivne Effekt:

Ws:trs2 . Rs: Is . Es

Den samme Effekt maa aftages fra Spandingskilden, og vi kan,derfor,
idet vi ser bort fta Tabene i Transformatoren, skrive:

Ep.lp:Es.ls [17]

saaledes at Optransformering af Spending betyder Nedtransformering af

Str/m.
N. C. Jorgensen.



Kortbslqemodtaqere.
Det er absolut god Praksis at starte som Kortbolgeatnatar med at bygge en 2-Rors

Modtager, Det er nemlig saaledes, at man, selv om man lsr har bygget selv ret kom-
plicerede Radiofonimodtagere, dog strlles overfor helt rrye Problemer, naar man bygger
Modtager for de korte Bolger. Der er Haandkapaciteten, der er Vigtigheden aI ganske
javn og blod Tilbagekobling, der er Betydningen af at anvende Luftisolation eller Iso-
lation ved Hjelp af de ny keramiske Isolalionsmalerialer, der virkelig eflektivt isolerer
Ior hojfrekvente Stromme, - alt sammen Ting, man ikl<e kender ved Radiolonimod-
lagere. Og endelig maa det ikke glemmes, at selve Betjeningen ai en Kortbolgemodtager,
og hele Kendskabet til de serlige Lytteforhold, varierende Lydstyrker, Fading etc., Ama-
tsrbaandenes Begransning etc,, lettest lreres paa en Enkeltkreds Modtäger, som f. Eks.
oKRn Nr..l. - Og er man fsrst blevet kendt med Arbejdet paa de korte Bolger, kom-
mer der en Dag, hvor man med Udbytte kan gaa til Konstruktionen af en af de beskrevne
storre Modtagere.

En Modtager kendetegnes i Kortbalgesproget f. Eks. ved l-V-2, hvorved det lor-
ste Tal betyder Antallet af Rsr i Hojfrekvensforstarkning (her 1), Bogstavet kendetegner
Detektoren (V-Valve-Audionror), og det sidste Tal betyder Antallet af Lavfrekvensfor-
starkertrin (her 2).

En Modtager med Detektor og et Trins Lavfrekvenslorsterlrning vil altsaa blive
betegnet som 0-V-1.

Konstruktionen.
Med de ydedygtige Ror, der i Dag staar til Amatarens Dispotion, er der opstaaet

ny Krav til hele Modlagerens Opbygning og lil Komponentvalget. Vi har i de lolgende
Konstruktioner, der alle er naje gennemprovede gennqm lengere Tid, gjort mange Er-
faringer, som vi her stiller til Amatorens Raadighed

Det hai vist sig at vare absolut paakravet at gaa over til Metalstel, saaledes at
baade Forplade og Mellembund er Metal. Derved opnaas uonskede Koblinger og Haand-
kapacitet, og da Ledningsforingen bliver sinrplere, idet Metalstellet bruges som felles
Jordforbindelse og Minus. oges Effektiviteten merkbart.

Vi har anvendl 1r/n eller llf 2 mm Alumiumsplader overalt. De er lette at arbejde
i og ogsaa behagelige ved deres ringe Vagt, Forpladen kan f. Eks. lakeres graa, det ser
godt ud. Modtagere, der gaar paa Lysnet, bor installeres i en Trekasse lor at undgaa
Beroring af spandingsforende Dele. Modtagere, der bygges til Jrevnsirom, bor yderligere
lorsynes med en tynd Ebonitplade som ekstra Forplade foran Metalpladen, idet man ved
Javnstrsm kan risikere at have spandingsforende Minusleder.

Metalstellet bestaar aI to Dele, Chassis og Forplade. Ved alle de lolgende Kon-
struktioner findes nojagtige Maal og Boreplaner for begge Dele. Chassis'et opbores lorst
og bukkes derelter. Opboringen foretages med alm. Metalbor, og det hjalper meget at
sntsre med alm. Kogesprit, De store Huller til Lampesokler bores bedst og lettest paa
den Maade, at man forst borer Centrum op med et 2 mm Bor, og derelter til Lampe-
soklen benytter et 40 mm Centrumsbor, som man korer oavet om". Man maa helst bore
lra begge Sider af Pladen lor at faa et pant Hul. Til Batteritilslutningerne anvendes et 25

mm Bor. Store Huller, hvortil man ikke har Bor, kan udbores med alm. Lovsav. -Naar Chassiset er opboret og bukket elter de viste Maal indsrettes mellem de ombojede
Kanter i hver Ende af Chassis'et et Stykke 10 mm Krydsliner; det skal passe stramt og
giver derved hele Stellet stor Styrke og lorhindrer at Pladen vrides skevt.
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,,KR'

Konstruk-

tion

Nr. 1.

,,MID GET., KORTtsOLGEMODTÄGER

En 1938-Konstruktion lor Begynderen,

For Begynderen eller den Amatar, der onsker en kompakt Kortbolge-
modtager, der er let at betjene, giver god Styrke paa Hovedtelefon og

er billig i Anskatfelse, er denne Konstruktion Losenet. At Modtageren
paa Grund af sin Lidenhed er serlig egnet til transportabelt Brug er et

yderligere Plus.

Modtageren er
bygget af Kompo-
nenter, som er lette
at faa fat i, og
da der ikke krreves
mange Dele, er der
Sandsynlighed for,
at det meste kan
hentes i Amatorer-
nes Skuffer. Roret,
hvorover Konstruk-
tionen er bygget, er
et Philips KDD|,
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2 Volt Klasse B-Ror - altsaa et Dobbeltrar, og det er som saadant det

bliver brugt i denne Modtager,
der altsaa maa betegnes som

O-V-l med Trioder i begge

Trin. Ved Benyttelsen af

Prahns Kortbalgespole med

tilhorende Omskifter undgaas
de udskiftelige SPoler, og
man er i Stand til at sPrende

over Omraadet f ra ca. l5 Meter
til 90 Meter uden ,,Huller"'

Forpladen og det
Boreplan. Paa Forplade
er en 30 cm Kortbsl-

frerdige Chassis bores op efter den vedfojede

n findes sverst Baandsprederkondensatoren, der

gekondensator, hvor
en Statorog en Rotor-
plade er fjernet, saa-
Iedes at max. Kapa-
citeten bliver ca. 2O

crh. Forneden findes
fra venstre Baand-
setterkondensatoren
der er paa 100 cm,
derefter iolgerAfbry-
deren for * Glsde-
strom og -- Anode-
spanding og langst
til hojre Tilbagekoblingskondensatoren. Paa venstre Side af Modtageren

Stykliste:
Cl : Prahn Antennekondensator Trimmer

TK l, 5-40 cm,
C2: Drejekondensalor 30 cm.
C3: o 100 cm.
C4: Blokkondensator, Glimmer, 100 cm.
C5: Torotor Tilbagekoblingskondensator

2X24O cm.
Rl: Modstand 5 MO.
CH: Prahn Kortbolgechoke, Type 10.

TR: Neutrofon Lavfrekvenstranslormator'
C6: Blokkondensator, 10.000 cm.

Endvidere skal anvendes:

I Prahn Kortbalgespole med Omskifter.

I Afbryder (x).

I Lampesokkel, Universal.
I o S-Polet'

4 Telefonbssninger til Metalslel.

3 Knapper.
1 Philips Ror, TYPe KDDl'
I Mikroskala.
I AluminiumsPlade, 15X15 ctn.

I o 15X23 cm.
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findes - monteret paa Finörendestykket -- Omskifteren til de forskel-
lige Bolgebaand. Naar man ser Modtageren bagfra har man til venstre

Lampesoklen, der tjener som Batteritilslutning, dernast Telefonbosnin-
gerne og endelig Jo.rdbosningen foroven og Antennebosningen forneden.

Fotografiet af Modtageren taget fra neden viser, at der ikke er

meget Plads at rutte med. Neutrofon Transfor-
matoren er monteret paa FinÖrendestykket mod- 6"n'27s---8\-Grd&'

sat Omskifteren. - Antennekondensatoren, der ^'"'\
er en Trimmerkondensator, er loddet direkte paa -'4--E/ u,*o,*

Antennebosningen. Diagrammet, sammenholdt .

med Fotograrier, Boreplan og regningen med 11H*,';i1"å? illTålli'l;
Sokkelforbindelser, siger tilstrakkeligt til, at Mod- hinanden.

tageren let kan bygges op. - Tilbagekoblingen er meget blod og uden

Hyl, naar blot Antennekondensatoren Cl
er rigtigt indstillet efter Forsog. Skulde der

trods alt forekomme Hyl i Svingningspunk'
tet kan det sikkert afhjrelpes ved en 0,25

MO Modstand over
LF Transf ormatorens
Sekuncirer. Sprendin-
gerne til Modtageren
faas bedst fra et 120

Volt Hellesen Anode-
batteri og en lille 2

Volt Akkumulator el-
ler 3 Volt Torbatteri

med indskadt Glodemodstand. Numrene paa den benyttede Spole sva-
rer til de Numre, der er paamrerket Prahn Spolen og Omskifteren.

a-- /s.a---- 1

f-
l-*

'el 
lrd oveh

Soreplon lo. Chqst!s

s

!
I
I

,l

L x"- -l* 3 -+ : "i--. t" .l
8o/cploo 16. fo.Ptdd.D



2 R@RS PENTODE MODTAGER
for Batterier eller Vekselstrom.

,,K R" Konsf ruktion Nr. 2.

En noget kraftigere Modtager end den forud beskrevne Midget-
Modtager skal vi her gennemgaa Konstruktionen af.

Vi har anvendt amerikanske Pentoder, som Detektor Type 6D6 og
sonr Forstarker Type 41, og de bruger ialt 0,7 Amp. ved 6,3 Volt og
kan altsaa okonomisk drives a{ en Bilakkumulator med et Hellesen Tor-

batteri som Ano-
despendings-
kilde. Det har
ved gentagne
Forsog vist sig,
at man endog
ved 4 Volt Glo-
despanding op-
naar gode Re-
sultater med
disseRor, og selv

paa l0 m kan Detektoren svinge ved denne lave Glsdespanding. Det er
et Punkt af Betydning baade for dem, der bruger Batterier og dem, der
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maaske fra tidligere Tid har 4 Volt Nettransformatorer. Ved Vekselstroms-
drift behsver Glsdestrommen som bekendt ikke at vrere filtreret, derimod
maa man have et godt Filter, hvis man ogsaa tager Anodesprendingen
fra Nettet.

Modtageren giver overraskende god Styrke, og naar den opbygges
solidt vil det vere en Modtager, som selv den viderekomne Amatsr vil
have Glrede af.

Stykliste:

Cl ogQ2'. tdO "- Unica var. Kondensator.
C3: 100 cm TiK Blokkondensator.
C4: 10.000 cm TiK Blokkondensator.
C5: I Mf. TiK Blokkondensator.

'Rl: 2 Megohm Vitrohm.
R2 2x 25 Ohm. (Kun naar Vekselstrom

paa Gladetraad).
/R3: 25.000 Ohm, l0 Watt.
R4: 50.000 Ohm Vitrohm Potentiometer.
R5: 1/, Megohm,
R6: 1000 Ohm Glimmermodstand.

Boreplan:

l-- 2e c

HF Choke: Prahn Type 10.

LF , : Liibcke 500 Hy.
Afbr.: Albryder til Anodespandingen.
Af ovrige Materialer skal anvendes:
1 Aluminiumspl. 11/a mm 22{18 (Forpl).
I o - 22x26
2 Sokler, amerik. 6-polet.
2 - normal 4-polet,
I LK Skala eller anden god Mikroskala.
2 Knapper.
2 Telefonbosninger til Metalstel.

Saglo^t

t -- r:1)\t-l -- e e--

8.e0 aeth.tt,rst4tnl

Fotptad. 
,/.-l- \
/ rfisAdlo \

1-: I'\ cz /
-!l 

'4t- I

rclt x I

_+_ö_ L t
Beohd'lau;rr. ( ö ,

r1f ):
. n't<1y,,".,

Forplade

to4a trgdtli6..

Det ferdige Stel

il
l8b/e'

llirIE
-l:
IT

i]j 8.!.'

il
Chassis

Chassis'et og Forplodez opbores eiter de viste
forstnavnte Plade ombojes efter de punkterede Linier
oassende l0 mm Finerendestykker.

Planer, hvorefter
og stives af med
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Monteringea foretages let eiter Diagrammet og ved at sammen-
holde Boreplanerne med Fotografierne. Glodestromsledningerne snoes

al 0,75 mmz Glansgarn og legges saa tet mod Chassis'et som muligt
for at undgaa Brummetone, naar der er Vekselstrsm paa Glodetraaden.
Chassis'et bliver brugt som Minus overalt. Da Detektorroret er en

Pentode er det oplagt at anvende en LF Choke i Stedet for Transfor-
mator, vi har brugt en Choke paa 500 hy. - Tilbagekoblingen kontrol-
leres af et 50.000 Ohm Vitrohm Potentiometer, der har vist sig at ar-

bejde behageligt
stojfrit. Det ses

forneden til hojre
paa Forpladen.
Under Mikro-
skalaen ses enAf -

bryder. der bry-
der Anodespen-
dingen, mens
man sender. Der
er ingen sarlig
Afbryder for Clo-
destrommen, den
maa rr'&re tilslut-
tet hele Tiden,
mens man er ved
Modtageren, da

varme op, og det

Sokkelforbindelserne - set nedenlra - fremgaar af disse Tegninger:

Baandspredningen er ordnet paa en fiks Maade, idet Spolen er

forsynet med et sarlig Udtag foruden Katodeudtaget og den kan af-

stemmes ved Hjelp af 100 cm Baandsatter-Kondensatoren Cl, der ses

forneden til venstre paa Forpladen. Cl ligger over hele Spolen, medens

Baandspredningen (C2), der er nasten ens for alle Baand og ,,fylder"
hele Mikroskalaen, opnaas ved kun at afstemme den Del af Spolen, der

de indirekte opvarmede Rar tager ca. 30 Sekunder at

er for lang Tid at vente efter et Opkald.
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ligger mellem det serlige Udtag og Jord, med en 100 cm Kondensator.
Mindre - henholdsvis storre - Baandspredning kan opnaas ved at
flytte Aftapningen C paa Spolen henholdsvis langere mod eller lengere
fra Gitterenden af Spolen.

Spolerne. Man kan anvende de i Handelen verende Prahn Spole-
forme eller, som vi har giort i denne Konstruktion, selv fremstille dem.'
Det kan gores ganske let af en Sokkel fra en kasseret Philips Lampe
og et Etronit-Ror. Sokkelen passer stramt i et Ror med indv. Diameter
3l mm. Den udvendige Diameter er 35 mm og Lengden af Roret er
50 mm. For at lette Viklingen og faa pane Spoler tilraades det at lade
en Mekaniker dreje en Rille til Traaden. I Spoletabellen angives med
hvilke ,,space*, der er drejet.

Spoletabel:

3000-7000 kc (80 m Baand), 25 Viklinger, tet
viklet.. K-T:l B-S:141/,

6000-14.000 kc (40 m Baand), 131/2 Viklinger,
skaaret med l0 Gevind pr. 1". K-T: 3/e B-S: 4,1,

10.500-24.000 kc (20 m Baand), ?1/2 Viklinger,
skaaret med 5 Gevind pr. 1o.

18.000-40.000 kc (10 m Baand), 2tl2Yiklinger,
samme space som 20 m.........,.... K-T:1/, B-S: tl,

B-S : Baandspreder-Aftapning C. K-T: Katode-Aftapning A.

Alle Udtag er regnet fra Jordenden af Spolen. Traaden er I mm
Emailletraad. Skitse over Spoleforbindelserne er vedlojet.

,4,\\\ 9///.\<
Spol.D .? t.l h.d. l,a

Stromtilslutningen foregaar ved Hjalp af et 4-ledet Kabel, der er
snoet af 0,75 mmz Glansgarn, og en Stikprop bestaaende af Soklen fra
et kasseret Rsr. Anodespending l2O-2O0 Volt, Glodespending 6,3 Volt
eller evt. i Nodsfa.ld 4 Volt, Gitterbatteri unodvendigt, da Udgangsroret
faar negativ Forspånding over Faldmodstanden R6.
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A,fprovningen af. Modtageren. Er alt bygget noje efter de opgivne
Data vil man ingen Vanskelighed have ved at finde Amatorbaandene
ved at dreje meget langsomt paa Cl medens C2 er halvt indskudt. Naar
Baandene er fundet settes et lille Mrerke paa Forpladen ved C1, og man
kan straks finde Omraadet igen senere.

Det kan undertiden hande, at Modtageren ikke vil svinge paa en-
kelte Steder af Indstillingen, og det skyldes Antennens dampende Ind-
flydelse. Det kan alhjrelpes ved enten at aendre Antennelrengden eller
ved at sette en lille semi-variabel Kondensator paa hojst 30 cm i Serie
med Antennen lige for Antennebosningen, der er monteret paa et Stykke
Ebonit paa det ene Fin6rendestykke. ,,Tarskelhyl', d.v.s. at Modtageren
hyler meget kraftigt i Svingningspunkter, forekommer sjreldent ved denne
Modtager. Skulde det imidlertid indtraffe kan det afhjalpes ved at legge
en 0,25 MO Modstand over LF Choken.

Telefonen maa ikke udtages, naar Afbryderen er sluttet, idet Pen-
toden da vil faa Anodespending paa Skarmgitteret, men ikke paa Ano-
den, og det kan odelregge Roret. Sikrest er det derfor at indbygge en

Udgangstransformator i Modtageren, det skaaner iovrigt ogsaa Telefonen.



EN 3 R@RS ,,ECO...MODTÄGER
med 5 Pentoder.

,,KR..

Konstruk-

tion

Nr. 3.

Her beskrives den mest eftektive Trerorsmodtager, vi endnu har byqget."

Den er beregnet for Batterier eller Vekselstromsdrift.

De fleste Amatorer vil for eller senere onske sig en kraftigere Mod-
tager end Z-Rars Typen, og det vif da vare naturligt at bygge den med

I Trins Hojfrekvensforstarkning. Det giver en vesentlig Forogelse af
Folsomheden og Selektiviteten og i det hele en saadän Forbedring i
Modtagningen, at det rigeligt er det ekstra Besvrer vrerd, som det koster
at bygge en saadan Modtager.

Den her beskrevne Modtager er forsynet med I Trin HF med va-
riabel Forstrerkning, elektronkoblet Pentode som Detektor og I Trin LF
med Pentode. Baandspredningsarrangementet er det samme som anvendt
i den lille Midget-Modtager, nemlig en lille Kondensator i Parallel over
en stor Baandsatterkondensator. Dette System er det letteste at faa til
at arbejde korrekt naar to Kondensatorer er koblet sammen paa en fal-
les Skala. De anvendte sammenkoblede Baandsretterkondensatorer er af
Eddystone Fabrikat. De er ret dyre, men det betaler sig at bruge dem,
da de er stojfrie selv paa meget hoje Frekvenser. Koblingsledet er at
samme Fabrikat, ogsaa her er Precision af meget stor Betydning.
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Chassis'et er paa 33x26 cm og Forpladen maaler kun l8 x26 cm.
Opboring og Bukning foretages efter Boreplanerne og Chassis'et afstives
paa vanlig Maade med Finörendestykker. Skarmkassen er fremstillet af
en Plade paa I I x 76 cm, der er spendt sammen paa Bagsiden paa et
Stykke Fin6r. Pladen, der skiller HF-Trinet fra Detektorafsnittet, er paa

forPladc
sat lo? 1.4

7e --4.+

26 cm

Stykliste:
Cl: 2 Stk. 100 cm Unica Kortbolgekondst.
C2:2 o 20 , Eddystone ,
C3: 4 , 10.000 cm TiK Super-Electric

Kondensator.
C4: 3 Stk. 100 cm TiK Super-Eleclric Kdst.

C5:2, 2M1500V.,, u n

Rl: I o Glimmermodstand, 250 Ohm.
R2 2 o 20.000 Ohm Modstande
R3: I o 20.000OhmPotentiomerVitrohm
R4: I ,, 2 Megohm Gitterafleder D

R5: I o 10.000 Ohm Modstand, traadv.
l0 Watt.

R6: I Stk. 20.000Ohm Modstand,Vitrohm.
R?: I " Potentiometer,S0.O00Ohm o

R8:l , , 500,000, u

R9: I , Glimmermodstand, 800 Ohm.

Rl0: I Stk. 2X2SOhmGlimmermodst.
HF Ch I Stk. Prahn HF Drossp., Type 10.

LF Ch I , 500 Hy Liibcke LF-Drossp.
U4 I Stk. Udgangstrf. D

X I , Albryder.
3 Stk. 6-polede amerik. Lampesokler.
3 o B &O 4-polede Lampesokler.
I o B&O 5- q D

I , Aluminiumsplade 18X26 cm
l,ol8x33D
l,,76xll ,
I , , lgxll ,
5 o Knapper.
I , LK-Skala.
I , Eddystone Koblingsled.
4 , Bosninger til Metalstel.

Endestytt.t al /omm l(ttdt /iht'

lgxll cm, og den er ogsaa monteret paa et Stykke FinÖr for at stive
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af. I det hele taget maa man vare omhyggelig med at faa spandt
Chassis'et haardt sammen og lave alt saa solidt som muligt, selv smaa
Forsommelser her kan give Anledning til megen ^€rgelse senere hen,
fordi Chassis'et bliver brugt som Minusleder overalt.

Monteringen De forskellige Komponenters Anbringelse fremgaar
tydelig af Boreplanerne og selve Monteringen vil ikke vere vanskelig,
naar Diagrammet folges og Fotografierne sanrmenholdes hermed. Den
anvendte Montering giver meget korte Ledninger helt igennem, og det
er en af Grundene til at Modtageren bliver helt stabil selv paa de hoj-
este Frekvenser, nemlig ca. 32 kHz, som den er bygget til. Iovrigt skal
vi anfore nogle Detailler, som er af sarlig Betydning:

Koblingsledet passer stramt paa den 1/n" Aksel; denne Tykkelse
passer ogsaa stramt i den anvendte LK-Skala, der netop har 1/+' Ud-
boring. Dette bevirker, at Kondensatorerne kommer til at gaa meget
blodt, hvilket er af stor Betydning f. Eks. paa t0 Meter. Mange Ama-
torer har sikkert haft svert ved at faa en LK-Skala til at trakke blodt
paa en almindelig Kondensator med 6 mm Aksel. Modtagerens Forplade
er langt fra symmetrisk, men den er praktisk, da man altid betiener Afstem-
ningen med vengtre Haand og Tilbagekobling og LF-Volumenkontrol
med hoire. Den anvendte Montering giver endvidere meget korte Led-
ninger helt igennetr, og det er en af Grundene til at Modtageren bliver
helt stabil paa de hojeste Frekvenser, der er Tale'om her, nemlig ca.
32 MHz. Paa Forpladen er forneden til venstre monteret en Afbryder for

2,+- /e + le --+ ry -et

Shermhcsten
76.fr+

6ores t 0verensstetuhelse m.d
/tldala.e pdd Fotpldden

Htjf,r. sp[r" 6

Boreplan lor Chassrs
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Anodespendingen; Glodestromsafbryder findes ikke, da Rorene er indi-
rekte opvarmede og saaledes skal have Strom ca. 30 Sekunder, for

de kan arbejde. Til-
bagekoblingspoten-
tiometret sidder lige
ud for Detektorroret
og Ledningerne bli-
ver ogsaa ganske
korte her; det samme
er Tilfaldet med Led-
ninger til LF-Poten-
tiometret, der sidder
lige til hojre for Til-
bagekoblingen. HF-
Volumenkontrollen
er monteret paa det
venstre Fin6rende-
stykke og den sidder

Den regulerer l.
Rors Forstarkning ved at variere Gitterforspendingen til Roret. Fordelen
ved denne Kontrol er den, at man kan formindske Styrken af et bestemt
Signal og saaledes forhindre at Detektorroret bliver overbelastet. Et
kraftigt Signal vil
optage mere Plads
paa Skalaen end et

svagt, med mindre
Styrken af det for-
ste kan reduceres.
Volumenkontrollen
besorger netop det
og foroger derved
i hojGrad den ef fek-
tive Selektivitet aI
Modtageren. - Af
Hensyn til Ud-
gangspentoden er

Modtageren forsy-
net med en Liibcke
Udgangstransf or-

mator U4, der har Udtag paa Sekundaren til baade magnetisk og dyna-
misk Hojttaler. Detektor-Baandsetterkondensatoren sidder narmest ved
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Forpladen; det vil vare praktisk at montere en Fieder, f. Eks. fra en

gammel Jack, der spender haardt mod Kanten af Indstillingsknappen;
naar de forskellige Baand er fundet files et lille Hak i Knappen og Fjed-
ren vil saa automatisk holde Kondensatoren paa den rigtige Kapacitet.
Paa HF-Kondensatoren skal ikke anbringes nogen Fieder, da det er
mest praktisk at kunne variere dens Kapacitet. - Spolerne til Mod-
tageren er de samme som er beskrevet under en af de andre Modtagere
med I Trin HF. De er viklede paa Prahn Spoleforme uden Riller; det

tilraades Amatorer, der ikke kan faa market Formene op i en Drejebank,
at bruge Forme med Riller, da de letter Viklingen i nogen Grad og
samtidig forhindrer at Traaden senere skubbes sammen - Batterier -
eventuelt Eliminator - tilsluttes gennem et 4-ledet Kabel af 0,75 mmz

snoet Glansgarn i Siden af Modtageren. Der skal bruges 6 eller event. 4

Volt Glodespanding og l2O-200 Volt til Anodespandingen. - Jordled-
ning er nasten aldrig nodvendig; onskes den imidlertid benyttet kan den
ved Vekselstrom og Batteri settes direkte til Chassis'et, mens den ved
Brug af Jevistrsmseliminator maa tilsluttes gennem en Jordblok paa

ca. 5000 CM.

Spoletabel for l-V-I Modtoger:

8o Meter:
HF Spole. Pr.: 6 V. Sek.: 2411, V. tet viklet.
Det. Sp. Pr.:20 V. Sek.: 241/, V. ,, ,, Udtag paa I' V. fra Jordenden.
4o Meter:
HF Spole. Pr.: 5 V. Sek.: ll1/, V. tat viklet.
Det. Sp. Pr.:9 V. Sek.: ll1/r V. ,, t, Udtag paa 3/n V. fra Jordenden.
28 Meter:
FIF Spole. Pr.: 3 V. Sek.: 51/, V. spaced ca. 3 cm.
Det. Sp. Pr.: 5 V. Sek.: 5t/, V. ,, ,, --lJdtag paalf 2Y. fra Jord.
1o Meter:
HF Spole. Pr.: 2 V. Sek.: 21/, V. spaced ca. 2tl2 cm.
Det. Sp. Pr.: 2 V. Sek.: Ztln V. ,, ,, Udtagpaaca. l/aV.fraJord.

' Alle Primerviklinger er viklede al 0,2 2X silkeomsp. Traad og er lagt
i en nedsavet Rille i Formen I cm lra Spoleformens Underkant. - Tillednin-
gerne er fort til Glodebenene paa Formen.

Alle Sekundarviklinger er viklede af I mm Emailletraad; Viklingen paa-

begyndes I cm fra Primerviklingen med Jordenden, der er fsrt til Pladebenet
paa Spolelormen. Katodeudtaget er fort til Midterbenet og endelig er Citterenden
aI Spolen, der saa kommer til at ligge i Toppen, fort til Gitterbenet paa Formen.
Spolelormene er alle aI PRAFINS Fabrikat.



4 R@RS,,ECO,.. MODTAGER
for Vekselstrom eller Batterier

-KR" Konstruktion Nr. 4-

Den tidligere beskrevne 3-Rars l-V-l Modtager giver en ganske
udmarket Styrke, der altid er tilstrakkelig til Hovedtelefon. Imidlertid
kan det undertiden vere af Interesse at have en Modtager, der ogsaa
kan trrekke en Hojttaler med god Styrke, og i saa Fald maa der et
ekstra Trin LF-Forstarkning paa.

I det folgende vises derfor ganske kort, hvorledes man udvider
Modtageren med et ekstra Trin Forstarkning ved Hjelp af den indirekte
opvarmede 76 Triode i Modstandskobling. Diagrammet adskiller sig ikke
fra l-V-l Diagranrmet, hvad HF & Deiektortrinet angaar. I' LF-Ror
er som navnt Trioden, Type 76. Ved Hjalp af en 5-polet Telefon-Jack
kan Telefonen tilsluttes mellem dette Rors Pladekreds og Minus, naar
man kun onsker at lytte paa Hovedtelefon. Jacken afbryder samtidig
automatisk for Anodestrsmmen til Udgangspentodens Plade- og Skarm-

W
rd-
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gitter. Med en Hojttaler tilsluttet i de dertil bestemte Bosninger paa
Bagsiden af Modtageren, behover man blot at trakke Jackproppen ud
for at faa Signaler med jrevn god Styrke i Hovedtelefonen til at gaa
kraftigt ind paa Hojttaleren.

Af Hensyn til Udgangspentoden maa man passe paa, altid at have
en Hojttaler sat til, da Roret kan tage Skade af at faa Skermgitter-
spanding tilsluttet uden samtidig at faa Pladespanding. Adskillige For-
sog godtgjorde, at det var nodvendigt at anvende et LF-Potentiometer
paa kun 250.000 Ohm og en Gitterafleder paa l/n Megohm til Udgangs-
roret, tor at faa Modtageren fri for ,motor-boating".

Forplade og Chassis har de samme Maal, som er anvendt ved
3-Rsrs Modtageren; derimod er Afskermningen af HF og Detektortrin
foretaget paa en anden Maade, nemlig med to serskilte Skeermkasser
spandt sammen med et Mellemlreg af 5 mm Fin6r; hvilken af de to
Metoder man bruger at afskarme paa, viser sig i Praksis at vere lige-
gyldigt, men de to sarskilte Kasser er lettest at have med at gsre. -Fotografierne viser tydeligt Monteringer,-af Skarmene. -
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Lf ch

pa 2ao /

Styklisle:

100 cm Kondensatorer.
20 cm Eddystone Kdst.
10.000 cm Kondensator
100 cm ,,

2 Megohm TIK - 500V.
Blokkdst.

Vitrohm Gitterall. 2 Megohm

, 20.000 Ohm I W

o Potentiometer
20.000 Ohm

" 50.000 Ohm I W
Modstand, 15.000 Ohm l0 W
Vitrohm Potentiometer,

50.000 Ohm

D u 25.000 Ohm

, . tln Megohm
Glimmermodst. 2000 Ohm

, 450 Ohm

o 250 Ohm
Modstand, 0,1 Megohm

Shermpladen bojes saaledes:

!a o
6 €1t.. I Vatl at .r AC

r+

3 Stk. 6-benede amr. Sokler.

2

I
I

I
2

I
I
5

I
2

u

D

D

,
,

tt

Snrb
Jack, 5 polet
Afbryder
Spoleholdere
Sokkel til Batteritilslutning
Alum. Plade 18X26 cm

, , 33x26 cm

D , 57Xll cm
HF Choke. Prahn Type l0
LF Choke. Liibcke 500 Hy.
Knapper
Mikroskala, L. K.
6D6 Ror el. I Stk. AF3 )t

og I ,, AF?'\
16 Ror eller t ,, ACz f PhiliPs

4L ,, ,, I ,, AL2J
Prahn Spolelorme

Cl: 2 Stk.
Q2: 2 ,,

C3: I u

c4'. $ tt

C5:3,

Rl: 1 ,
R2: I r
R3: I b

R4: I ,,

R5: I ,
R6: 1 ,,

R7: I ,
R8: I u

R9: | ,
R10: I u

Rll: I D

Rl2:1 ,,

1,,
1,,
8,,



4.R@RS MODTÄGER
til Jevnstromsdrift.

,,KR.

Konstruk-

tion

Nr" 5.

Denne Modtager er bygget til direkte Drift fra 22OVolt Javnstrom
og giver overraskende kraftige Signaler, specielt er Forholdet StyrkeiStoj
meget lordelagtigt, hvorfor Modtageren er meget behagelig at arbejde med.

For Amatorer med Jevnstroms-lnstallation vil det mest praktiske
vare at bygge sin Kortbolgemodtager til direkte Tilslutning til Lysnettet,
da det nemlig med de moderne europaiske Ror af ,,C"-Serien er mu-
ligt at bygge en Modtager, der praktisk talt er lige saa rolig og stojfri
som en Batterimodtager. De amerikanske Ror egner sig ikke srerlig godt
til Javnstromsnet, og her er derfor i den folgende Konstruktion brugt
Philips Ror. Med de nye populare Priser paa eufopeiske Ror bliver
Modtagerens Pris heller ikke uoverkommelig. Denne Modtager er iovrigt
konstruktivt opbygget ganske som den netop beskrevne ,KR 4".

Modtageren er en 4-Rors l-V-2, altsaa: HF-Detektor og 2 Trin
Lavfrekvensforstarkning, saaledes at den altid har et Overskud at Kraft;
den er indrettet saaledes, at man til almindeligt Brug med Hovedtelefon
kun bruger de 3 forste Ror og udskyder Udgangsroret CL4, der kun er

beregnet til Hojttalerbrug, ved Hjalp af den 5-polede Telefonjack. CL4-
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Roret staar med Clodestrom paa hele Tiden, og det er kun Plade- og
SG-Spanding, der bliver afbrudt - altsaa det samme Princip som i 4-

Rsrs AC-Modtageren. - Af Hensyn til Netstojen, der paa de hojeste

Frekvenser ellers kan vrcre generende, er der brugt rigeligt Filter, saa

der skal et temmelig uroligt Net til, for Modtageren begynder at lave
Stoj. - I Hojfrekvenstrinet sidder CF3-Pentoden, hvor Forsterkningen
fsr Detektoren kan reguleres ved Hjalp af 20.000 Ohms Potentiometret
R3; det elektronkoblede Detektorror er ogsaa en Pentode, nemlig CF7,

hvori Tilbagekoblingen reguleres med Vitrohms 50.000 Ohms Potentio-
meter. Roret er chgkekoblet ved Hjalp af en Liibcke 500 Hy Choke til
l. LF-Ror, CC2; Forsterkningen kan ogsaa reguleres i LF-Forstrerkeren
med et Potenliometer paa 250.000 Ohm; det er vist som R7 paa Diagrammet.

En Hovedtelefon eventuelt en mindre Hojttaler - kan ind-
skydes ved dette Ror gennem den 5-polede Telefon-Jack, der automa-

tisk afbryder Plade- og SG-Spendingen til Udgangsraret, naar dette ikke
benyttes. Sidste LF-Rsr er CL4 Pentoden, og dette Trin anvendes kun

naar kraftig Hoittalerstyrke onskes; i Rorets Pladekreds sidder Liibcke
Udgangstransformatoren, H 29, der er specielt beregnet til CL4; Sekun-

daren er imidlertid viklet for Tilslutning til dynamisk Hojttaler uden Ind-
gangstransformator. For ogsaa at kunne anvende almindelig Hojttaler
:r der monteret en Blokkondensator paa 0,25 MF, saaledes at Hoittale-
ren kan tilsluttes mellem Cl4-Rorets Pladekreds og Minus, der er Stellet.

Rsrenes Glodestrom, der er 200 MA, indreguleres ved Hjalp af

Faldmodstanden Rl1, med et Milliamperemeter indskudt i Serie.

Da Modtageren er til direkte Tilslutning til Lysnettet, og da Stellet
er spendingsforende, er det nodvendigt, at den indbygges i en helt luk-
ket Kasse, bekledt indvendig med Isolerstof og forsynet med Stromlaas;
ligeledes er det nodvendigt at satte en Ebonitforplade paa foran Alu-
miniumspladen, saaledes at samtlige Metaldele bliver dakkede.

Spolerne er alle viklede paa Prahn Spoleforme, og de forskellige
Data kan ses ved det Sat Spoler, der er beskrevet under l-V-l-Mod-
tagereq, Side 61.

Hojde og Bredde for Modtageren er af samrne Maal som angivet
ior 3-Rors Modtageren, derimod er Dybden noget storre som Folge al
det benyttede Fiiter, nemlig 24 cm. Chassis'et er fremstillet af en Plade
paa 37 x26 cm med 6rl, cm bojet ned i hver Ende, saaledes at Fladen
bliver 24x26 cm. - Afskarmningen mellem Hojfrekvenstrin og Detektor
er foretaget ,rned to Skermkasser, der er spendt sammen.

Maal fqr Skermkassen:
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Etykliste:

Cl: 2 Stk, t00 crn Unica variable Kondenst.
C2: 2, 20 emEfldystoneKondensatorer.
C3:.7 " 10.000 cm Blokkondensatorer.
C4: 3 Stk. 100 cm do.
C5: 3 o 2 MF I 500 V. TIK Blokkondenst.
C6: 1 ,, 4 MF 1500V. do.
C7: | " 0,25 MF do.
C8: I " I MF 2500 V. do.
Rl: I o 2MegohmVitrohmGitterafleder.
R2: 2, 20.000OhmsVithromModstande.
R3: I " 20.000 Ohms Vitrohm Poten-

tiometer.
R4: I Stk. S0.000OhmsVilrohmMctdstande.
R5: I , 10.000 Ohms Modst., l0 Walt.
R6: I ,. 50.000 Ohms Vitrohm Potentiom.
R7: 1 , 250.000 , , ,

Utrf. I Stk. Liibcke Udgangstri. ior CL4 -H 29.
HF-Ch: I Stk. Prahn Drosselspole,Type 10.

LF-Ch: I , Liibcke Lf Choke 500 Hy.
J: I Stk. 5-polet Telefon.Jack.

2 Stk. 8-polede FrekVentit Sokler til CF7
og CF:].

2 Stk. 8-polede alm. Sokler til CCz og CL4.
I , Eddystone Koblingsled (Howok).
I , Albryder. x.
I , LK-Skala.
5 o Knapper.
5 ,, Bosninger til Metalstel.
2 n Aluminiumsplader 57X l1 cm Howok.
l,ol8x26b
1,,37x26D
2 , S-polede Frekventit Sokler til Spole-

holdere,
4 Stk. Topklemmer til Rsrene.
8 , Prahn-Spoleforme.
Rsr: I Stk. CF3, I Stk. CF?, I Stk. CC2,

I Stk. CL4. Phitips.

R8:l ,
R9: I u

RlO: I 
"Rll: I 
"

1500 o Glimmermodstand.
250.000 Ohms Vitrohm Gitterafl.
Climmermodstand, 250 Ohm.
Faldmodstand, 25 W. 1000 Ohm
Vitrohm.

Rl2: I Stk. 100.000 Ohms Vitrohm Modst.
DRI: 2 , 50 Ohms Liibcke K Filterspoler.
DR2:l o 100 , do.



6B

Spoletabel:
80 Meter Amatoromraade:
HF-Prima'r: 5 Vindinger, Sek.:20 V. tet viklet; Detektor-Primer:20 V., Sek.

20 V. tat viklet, Udtag paa 1. Vinding lra Jordenden.
40 Meter Amatoromraade :

HF-Primer:5 Vindinger, Sek.: l0 V. tat viklet. Detektor-Pr.:9 V., Sek.: l0 V.
tat viklet, Udtag paa 1/r Vinding lra Jordenden.

20 Meter Amatoromraade:
HF-Primer:3 Vindinger, Sek.:51/n Vindinger, spaced 21/scm. Detektor-Pr.:5 V:

Sek.: 51/, V. spaced Ztlz cmt Udtag paa 1/a Vinding fra Jordenden.
10 Meter Amator Omraade:
t{F-Primer: 2 Vindinger, Sek.: 21/, Vinding, spaced 2rl, cm. Detektor-Pr.: 2 V.,

Sek.:21/, Vinding, spacqd 21/r cm, Udtag paa l/u Vinding lra Jordenden.

Alle Primerviklinger er viklede med 0,2 2Xsilkeomspunden Kobbertraad i en ned-
savet Rille I cm fra Underkanten af Spolen. - Alle Sekundarviklinger er viklede af I
mm emailleisoleret Traad, Viklingen begynder med Jordenden I cm lra den nedsavede

Primarvikling. - Saalremt Tilbagekoblingen ikke virker tilstrakkelig blodt med det an-

lorte Udtag paa Detektorspolen kan man forsoge al gore Udtaget lidt mindre. - Forbin-
delserne til Sokkelen er saaledes, at Primaerviklingerne ligger mellem uGlodebenene",
Jordenden aI Spolen gaar til Pladebenet, Gitterenden til Gitterbenet og endelig Katode-
udtaget paa Detektorspolen til det midterste Spoleben.

S-R@RS MODTAGER
til levnstromsdrift.

Chassis som ,,KR" 4,

Genflemse iovrigt

"KRo Konslruktion Nr. 6.

Dele og Spoledata som ,,KR" 5.

Beskriv'elsen af ,KR" 5 noje.



4-R@RS KORTBOLGE SUPER
for Universaldrift.

En simpel, men effektiv Konstruktion af lngenior W. Bang,

"KR" Konsfruktion Nr. 7.

Den bedste Modtageropstilling, der findes til Kortbolgebrug, er
superen. Den har saa mange Fordele, baade i Retning at setettivitei og
Folsomhed og Lethed i Betjening, at man sikkert vilde anvende superä
overalt, om blot Konstruktionen havde veret noget lettere. Denne Kon-
struktion har vi kaldt simpel, for stort simplere kan en super ikke byg-
ges, men det er stadig en Modtager, som det kun kan anbefales den
aeldre og erfarne Amator at give sig i Lag med.

Vi har i denne Konstruktion kun brugt Ror og Komponenter af
standard udfor'elser, som faas i Handeren. selve opbygningen kan pas-
sende foretages paa Metalchassis ganske lignende oe torrige Konstruk-
tioner og efter samme Grundprincipper.

Paa Diagrammet er alle vardier angivet og her er en lille Gen-
nemgang af Modtageren:

Begynder man med Indgangskredsen, bemarker man, at denne er
koblet baade som Gitterkredsafstemning og som oscillatorkreds. I Ka-
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todekredsen er indkoblet en Kortbolgedrossel, der bevirker at Roret svin-
ger, tordi den ligger baade i Anode- og Gitterstrsmkredsen. Naar An-

tennen ikke er koblet altfor lost, gor det ikke noget at Indgangskredsen

er alstemt til Mellemfrekvens 125 kHz ved Siden af Stationen, da Kred-

sen i saa Fald er meget bred. Koblingsmaaden er ialtfald bedre, end

hvor Indgangskredsen bestaar af en uafstemt Kreds. Fsrste Rsr er en

HF Pentode koblet som Skrermgitterror. Mellemfrekvenstransformatorerne
er indstillet til 125 kHz og faas i Handelen. I fsrste MF Rsrs Skarm-
gitter er parallel over en Kreds afstemt til 125 kHz indsat en Omskifter

i Fadingsreguleringen Er Kredsen kortsluttet arbejder Rsret normalt, idet

Skarmgitteret har en Afkobling felles med forste Ror paa 10.000 pF.

Samtidig arbejder Fadingreguleringen normalt. Modtageren er stillet til
Modtagelse af Fone. - Stilles Omskifteren til hojre opheves Kortslut-
ningen af Skrermgitterets Atstemningssreds og Roret giver sig til at svinge.

Samtidig er Fadingsreguleringsspendingen kortsluttet. Modtageren er

stillet til CW.
Baade i HF og LF Delene er sorget for de nodvendige Afkoblin-

ger. I Netindgangen ligger et Netfilter paa 2 x 250 Vindinger 0,4 E.



Kortbslq esendere.

Kortfattet Oversigt af OZZtt.

Senderen, hvormed Kortbolgeamatsren gor sig bemerket udadtil ved

Udsendelsen af Morse-Tegn eller Telefoni, er principielt et Apparat, der

kan omforme Eflekten fra Javnstroms-, Vekselstromsnet eller Akkumu-

latorer og Batterier til holfrekvent Vekselstromseffekt, som kan straales

ud fra en Antenne i Form af elektromagnetisk Straaling til "Ateren"'
Kortbolgeam ataren er henvist til at sende sine Signaler ud paa ganske

bestemtä smalle Frekvensbaand, som andetsteds omtalt, og Signalerne

maa derfor forstyrre mindst muligt hos de Modtagere, man ikke har For-

bindelse med, og gore sig bedst mulig bemerket hos den Amator' man

i et givet Ojeblik arbelder med. Man kan for en moderne Kortbolgesender

kreeve folgende Betingelser opfyldte:

l. storst mulig Frekvenskonstans af det udsendte signal (og

vedTelefoniafdenudsendteBarebolge),f'Eks'gennem
Krystalstyring eller ved anden stabil Opbygning'

2. Tilstrekkelig skolet signalgivning (herunder god Telefoni),

og Frihed for Klik, ,Chirp' og Frekvensmodulation'
S.MulighedforhurtigomskiftningafFrekvensfraBaand

til Baand. Faa Indstillingsgreb, let Spolebytning, enkel Sta-

bilisation (Neutralisation o. l.)
4. Bedst mulig Styrke og Rakkevidde af de udsendte Signaler

i Forhold til Forbruget af Strsm og Spanding'

Betingelserne opfyldes ved et sammenspil af tre Ting, nemlig af

den gode og tornuttige mekaniske opbygning, af den rigtige elektriske

Virkemaade i senderen, samt af senderamatorens Betjeningsdygtighed.

Selvsvingende Sendere og styrede Sendere'

Mens de fsrste Amatsrer anvendte baade onist- og Buesendere,

bruger Amatsren i Dag udelukkende Rorsendere, og heraf igen saa godt

tot- kun sfyrede Sendere, der er langt de letteste at faa -frekvensstabile

med tilfredsstillende Virkningsgrad. - For blot faa Aar tilbage, lst 1930,
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var Forholdet et ganske andet, idet Senderne dengang saa godt som

udelukkende var selvsvingende, i Almindelighed med kun et enkelt Sender-

ror (eller i Mangel heraf med et stort Modtagerror), og endnu i Dag

benyttes Selvsvingeren ofte af Begyndere, som i saa Tilfrelde arbejder

eller burde arbejde med meget lav Effekt (faa Watt) paa de lave Fre-

kvensbaand, samt af ganske faa Specialister. Desuden bruges Selvsvin-
gere til Ultrakortbolgesendere ved Forsog paa f. Eks' 56, ll2 og 224

MC. (5 - 2,5 og 1,25 Meters Bolgelrengde), hvortil styrede Sedere, trods
deres langt storre Stabilitet, er kostbare og indviklede at konstruere.

Effekten til Sender-Antennen tages i alle Tilfalde fra en Svingnings-
kreds, der faar leveret sin hojfrekvente Vekselstrom og -spanding fra et

Udgangsror, som altsaa i Tilfeldet Selvsvinger selv holder sine Sving'
ninger i Gang. Dette sker gennem Tilbagekobling af ganske samme Art
som Koblingen i en Detektormodtager, der - naar Koblingen bringes
op over Svingningsgrrensen - er at betragte som en lille Selvsvinger-
Sender. Derimod taar Udgangsroret i Tilfreldet fremmedstyret Sender sin
Styreelfekt fra en Styresender, der kan bestaa af et eller flere Trin.

Senderens V irkninqsgrad.

For at faa en Kakkelovn til at varme, en Dampmaskine til at ar-
bejde, maa der fyres med Brrendsel. Paa samme Maade krever Senderen

- for at straale hoifrekvent elektromagnetisk Effekt ud fra Antennen -
"Brendsel" i Form al Strom og Sprending fra Lysnettet (eller fra Batte-
rier). Det, vi putter ind gennem Senderens Ror, kaldes Indgangseffekt,
og heraf gaar en Del ud i Svingningskredsen som hojfrekvent Svingnings-
effekt, mens en an-
den Del gaar tabt
i Ror og Lednin-
ger i Form aI
Varme og Lys, en

Del af Svingnings-
kredsens Effekt
gaar over i An-
tennen, og en Del
heraf udstraales.
Fig. I viser ske-

Nytfg Antunne.Elfeht

lndgongs-

---Tqb t,ftnfenneanleg
( uarme)

- - -Tab i SVoler og lhn'
densalorcr

---flnodefa6-(Varme)

---q@deslromsfao

Fig. I'
matisk, hvad Indgangseffekten omformes til i en Sender.

Indgangseffehten gaar til Glsdestrsmseffekt, Gitterstromseffekt
(Skermgitter- og Fanggittereffekt) og Anodestromseffekt, der igen deles

i Senderroret i: Varmetab, saakaldt Anodetab, og i Ilojfrehvenseffekt i

Svingningskredse, der igen - for Udgangskredsens Vedkommende -
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gaar til Antennen og her dels giver Straaling, dels Varmetab, mens Mel-
lemkredsenes Effekt forbruges i Gitterkredse paa efterfolgende Ror, i
Isolationsmaterialer o. 1., og fortrinsvis bliver Varme. Det kan direkte ses,

at det er af Betydning at faa Hajfrekvensetfekten til at udgare saa stor
en Del af Indgangseffekten som muligt. I Kortbslgesenderen, som for-
ovrigt i alle Sendere, er det Udgangstrinnet, som virkelig forbruger Energi,
og derfor er det i Almindelighed kun sidste Ror, hvis Forbrug man hafter
sig ved. Dets Anodestromseffeht i Watt benevnes olte Input, mens Hay
frehvenseffehten, som kan aftappes fra Anodesvingningskredsen, kaldes

Output.

Forholdet Outputllnpzl(Virkningsgraden - stort set -) ligger for
de fleste Amatsrsenderes Vedkommende mellem 30 og 600/0, og kan i
sarlig gunstige Tilfrelde drives op til 75-800/0.

I Virkeligheden er man mere interesseret i den rigtige Virknings-
grad, der er Forholdet mellem udstraalet Effekt fra Antennen og den

forbrugte Effekt fra Net eller Batterier, men desvarre ligger det udenfor
Amatsrens Mulighed at maale den forstnavnte.

Anodetabel for et Senderror maa ikke (i lengere Tid) overstige det
RnoOEiiäIlT?rt[ maksimalt er beregnet til, og hvilken Vardi i Alminde-
lighed er angivet af Fabrikanten (i Rorets tekniske Data). Et l2-Watt

I

I

qiver tk?e fr6m t 6iver Rnodeslram

Fig. 2.

Senderrsr er saaledes et Ror,
Anodetab uden at tage Skade,

der kan taale at arbejde med 12 Watt
og det kan direkte af dette ses, at det er
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af stor Betydning, rent teknisk-skonomisk, at faa drevet Virkningsgraden
i Vejret. Med l2 Watt-Roret, og med Virkningsgraderne 300/o - 500/o og
75 0/0, kan vi uden Overbelastning faa frembragt 5 - 12 eller 36 Watt
med l2 Watts Anodetab. Forskellen er stor!

Mens Modtagerens Ror, selv Udgangsror (bortset fra de nyeste
specielle Udgangsror) arbejder med forholdsvis lav Gitterstyring og lav
Udgangseffekt, ca. l5o/o for Trioder og 250/o for Pentoder. i Forhold til
Indgangseffekt, giver Senderrorene som omtalt ganske vesentlig mere.
Det skyldes, at mens man i Modtageren er specielt interesseret i at faa
forvrengningsfri Gengivelse, altsaa noiagtig samme Form paa Anode-
vekselspanding som paa Cittervekselspanding, er man i Senderen slet
ikke bange for Forvrangning, og arbejder med den i meget hoj Grad
i de tleste Tilfalde, idet den f. Eks. ligefrem er onsket i Frekvensfor-
doblere. Mens Udstyring af Udgangsror i Modtageren sker efter Metode
A i Fig. 2 (saakaldt Klasse A-Forstarkning) sker Udstyringen i Sendere
fortrinsvis efter Metode C (Klasse C-Forstarkning) og i visse Tilfalde
efter Metode B (Klasse B-Forsterkning). Forskellen mellem A og C ligger
dels i, at C arbejder med hoi negativ Gitterforspanding og kraftige
Gittersving langt ud i ,,det positive Omraade", mens A-Forstrerkning
dels sker paa Midten af den negative Del af Karakteristiken, og del'S

ikke i Svingene overskrider henholdsvis Nullinie og det nedre Knak.
B er en Forstarkningsmetode, der er sarlig anvendelig i Telefonisen-
dere (og i kraftige Modulator-Udgangstrin).

Naar et Radiorsr skal kunne svinge og selv
Gang, maa Gitter og Anodevekselspending vare i

For faa Aar tilbage var den storste Part af alle
Amatsrsendere bygget efter det saakaldte Hartley-
Princip, og de forste ,,Worked all continents' Cer-
tifikater baade for Telegrafi og Telefoni blev taget
med denne Sender. Endnu i Dag findes der ikke
faa gamfe, provede Senderamatorer, der sverger til
denne Opstilling, og hvem det lykkes - gennem
et intimt Kendskab til Mulighederne for at faa Fre-
kvensstabilitet - at faa Senderen til at arbejde lige
saa stabil som mange styrede. Ilartley-Senderen
kan bygges efter to forskellige Metoder, som vist
i Fig. 3 og 4, idet 3 viser Serie- og 4 Parallelformen,

holde Svingningen
Modfase.

Fig. 3.
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der refererer til Anodespendingens Tilforing, enten gennem et Udtag paa
Spolen L eller gennem Drosselspolen Dr. Senderen bestaar kun af : et
egnet Rar, en Svingningskreds LC, en Drosselspole Dr, en Kondensator

Cl og eventuelt en Afledermodstand R (samt et Midt-
punktskompleks over Glodestrommen ved Veksel-
strom). Naar en Hartley skal arbejde frekvensstabilt

- og dette galder iovrigt alle Selvsvingere og alle
Oscillatorer til Styresendere, bortset fra krystalsty-
rede - maa Afstemningsspolen vere robust, ligesom
hele Opstillingen maa v&re bygget saa solidt og
vare placeret saadan, at Vibrationer undgaas. Äf
stemningshapaciteten maa vere passende stor, I.

Eks. en 500 cm Drejekondensator, der har hele
Kapaciteten dreiet ind paa 3,5 MC, ca. 400 cm inde
paa 7 MC, og ca. 300 inde paa 14 MC. Ligeledes

maa det fordres, at baade Glodestrom og Anodespanding er godt ,,stive",
hvilket vil sige, at de holder deres Verdi naar Senderen nogles. Des-
uden kan man kun opnaa god Tone med fint liltreret Anodespanding,
og kun, naar Senderroret ikke overbelastes, idet et stort Varmetab vil
bevirke varierende Forandringer i Rorets Elektroder, som igen vil kunne
variere Frekvensen. Senderens Frekvens bestemmes iovrigt meget ner
af Svingningskredsens Data for Selvinduktion og Kapacitet, idet f, Fre-
kvensen, er bestemt ved 

- gxlolo

' : z "jiVöL og C er maalt i cm, og n : 3,14.

Maales L og C i Mikrohenry og Mikrofarad, samt er { Bslgelengde
af Resonnanssvingningen i Meter, faas: { : 1885 /LxC

Forholdet mellem f- i Hertz-, og {- i Meter, bliver

f- 3X 1010

I idet I llertz er I Svingning pr. Sekund.

Komponenterne, hvoraf Senderen bygges, er omtalt i et senere
Afsnit. Her skal blot nevnes, at de skal vrere saa fri for Tab som mu-
ligt, og at Drosselspoler skal ,,lukkes effektivt af" for Hojfrekvenseffekt.
Til Hartleysenderens - som til saa mange andre Senderes Udgangs-
kredse - kan Antennen kobles paa en Mengde forskellige Maader,
f. Eks. kapacitivt, induktivt, direkte. og gennem Link (der n&rmest sva-
rer til induktiv Kobling). I alle Selvsvingere maa Antennekoblingen ikke
vare tor fast, idet en bestemt Koblingsfasthed, der gerne ligger paa
ca. 60-70oio af den gunstigst mulige med Hensyn til Effekt, giver den
bedste Tone og fineste Frekvensstabilitet. Hovedparten af ,,Hartleytil-
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h&ngerne" blandt Amatorer anvendte kapacitiv Kobling, idet Antennen
kobles ind paa L et Par Vindinger eller mindre fra Anodeenden gennem
en lille variabel Kondensator, med Kapacitet, der i cm svarer omtrentlig
til Senderens Bolgelangde i Meter, altsaa 2O cm ved 20 m. Induktiv
Kobling er mere indviklet, men giver noget mindre Afhangighed af
Antennens Forandringer i Kapacitet, der f. Eks. fremkommer, naar den
svinger frem og tilbage i Blast. Antennekoblinger behandles iovrigt i
et senere Afsnit under nAntennern.

lndstilling al Hartley-Senderen.

For man forste Gang starter en nybygget Hartleysender, maa man
vide lidt om, hvordan den bringes til at arbejde, nemlig dels til at svinge
passende kraftigt, og dels til at arbejde paa det Frekvensbaand, man
vil sende paa. Afstemningsspolen vikles f. Eks. al rln" Kobberror om
en almindelig Pilsnerflaske, og skal, naar Vindingerne trakkes (spaces)
deres egen Tykkelse fra hinanden, v&re af folgende Storrelse:

Ca. 7 Vindinger paa 7 MC
og 14 ,14,,

Paa 3,5 og lavere Baand bruges saa godt som altid Spoler af mas-
siv l-2 mm Kobbertraad, der vikles 'med Spacing paa Ribbersr eller
lign. - ca. 12 Vind paa 60 mm Rsr for 3,5 MC.

Aftrapningens Placering paa Spolen retter sig efter det anvendte
Senderors Forstarkningsfaktor, idet et Rsr med en lille Forstarknings-
faktor skal have den tilhsrende Spoleaftapning lagt omtrent paa Midten,
mens et Ror med stor Forstarkningsfaktor arbejder bedst, naar Tappen
er placeret omtrent midt imellem Midten og Gitterenden af Spolen. Naar
Strom og Spendinger er tilsluttede, vil Anodestrommen variere med Af-
stemningen, saafremt Roret svinger, ligesom den saa godt som altid vil
ligge lavere end naar Roret ikke svinger (hvilket kan opnaas ved Kort-
slutnlng af Kondensatoren - dog ikke for laenge ad Gangen, idet Roret
ellers ,brender af' -). Dette skyldes, at der ved Svingningerne opar-
bejdes Gitterstrom, som ved Passage gennem Gitteraflederen giver auto-
matisk Gitterforspending. Gitteraflederens Storrelse er derfor betydnings-
fuld. Dens Vardi afgores bedst ved Forsog indenfor Granserne 20,000

-5000, idet der begyndes med de storste Verdier. Paa samme Maade
undersoges den bedste Placering af Spoleaftapningen, d. v. s. det Punkt,
der giver en Anodestram paa omtrent t/, af den, der svarer til det maksi-
male Anodetab naar normale Ror anvendes. Med Rsr med meget stor
Forstarkningsfaktor kan det ske, at Strommen stiger, naar Roret svinger,
mens den er omtrent Nul, naar Svingningerne bremses, og i saa Tilfelde
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soger man at opnaa en Strom, der multipliceret med Anodespandinger,
ligger omkring 2f .t at Rarets Anodetab, naar Senderens Antenne ikke er

tilsluttet.
Beliggenheden af Senderens Frekvens findes enten ved Hjelp af

en Bolgemaaler, ved Hjalp af en Monitor (en totalt skermet lille Mod-
tager), paa hvilken ogsaa Tonen kan undersoges, eller ved at bestemme
Beliggenheden af Grundfrekvensen paa Modtageren, idet denne slaas dod,
naar Senderen afstemmes til dens Indstilling. Finindstillingen foretages
i dette Tilfrelde ved Aflytning af de harmoniske Oversvingninger, f. Eks.
paa 7 MC, naar Senderen skal afstemmes til 3,5 MC.

Naar Antennen kobles til Senderen stiger Anodestrommen, og et

Antenneamperemeter eller en passende stor Lotnmelampepare indskudt
vil vise, at Antennestrommen varieres med Koblingsfastheden. Samtidig
maa Senderens Frekvens stadig efteriusteres, indtil man har opnaaet

den Kobling af Antennen til Senderspolen, der bringer Anodestromtnen
op til ca. den Strom, der svarer til Rorets maksimale Anodetab, eller
overskrider denne Vardi med indtil 20'l.. Da Virkningsgraden af en

Selvsvinger normalt er mellent 40 og 500/0, sikrer man sig ved denne

Metode mod Overbelastning.

Nogling af selvsvingende Sendere kan enten ske i Plus-Anodeled-
ning, i Centertap (imeltem Kondensatorerne og Modstandene i Glode-
traads-Midtpunktet) eller i Gittertilledningen. Paa Stramskema Fig.3 viser
smaa X, hvor Noglen kan anbringes. Iovrigt er det paohrevet - ved
Arbejde med Selvsvingere - at have en Monitor at lytte sin Tone of
paa, idet enhver Form for Unoiagtighed straks maa rettes. Dette galder
saaledes Indvirkning lra Antennen, fra Noglen (Chirp) og fra instabile
Spendingskilder.

Hvad der her er sagt om Indstillingen af Hartleysendere, grelder

ogsaa for alle andre Typer af Selvsvingere, idet der principielt ikke er

Forskel paa disse Sendertyper. Det er kun den praktiske Udforsel, der
er forskellig, idet f. Eks. Colpitts-Senderen ikke
har Aftrapning paa Spolen, men i Stedet fremkalder
et Spolemidtpunkt ved at bruge en Dobbeltkonden-
sator som Afstemningskondensator. Fig. 5 viser
Strsmskemaet. I TP-TG, den engelske Tuned Plate-
Tuned Grid-Sender, sker Tilbagekoblingen gennem

Rorets Gitter-Anodekapacitet, idet Senderen har to
Svingningskredse, der ved passende Afstemning i
Fcjrhold til hinanden kontrollerer Rsrets Svingnir-rgs-
tilbojelighed. En Afart af TP-TG er TNT (Tuned-
not tuned), der i Stedet for variabel afstemmeligFig. 5.
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Gitterkreds er udstyret med en
idet Spolens Egenkapacitet plus

Gitterdrosselspole, der er fast afstemt,
Gitter-Glodetraadskapaciteten i Sender-

Fig. 6. Fig. 7.

roret indgaar som Parallelkapacitet. Fig. 6 og 7 viser TPTC og TNT.
Gitterspolerne kan i begge Tilfrelde vikles med tynd Traad paa lille Dia-
meter, og skal helst stilles op vinkelret paa Anodespolen, idet der ikke
skal vere induktiv Kobling mellem Gitter og Anode i disse Sendere, der
har den Fordel fremfor de ovrige, at de er fri for skadelige Drosselspoler.

Nyere Etrors-Sendere.

Krystalsenderen. Tri-tet. Den elektronkoblede Sender (ECO).

Ved Hjalp af Krystalstyring kan et Ror bringes til at virke med
meget fin Frekvensstabilitet (Variation mindre end I paa 10.000). Erstattes
i en TNT-Opstilling Gitterdrosselspolen med en Kvartskrystal af bestemt
Form, vil Senderen bringes til at svinge med en Frekvens, der er meget
nar udelukkende er bestemt at Kvartskrystallens Dimensioner, fortrinsvis
dens Tykkelse, naar Anodesvingningskredsen afstemmes til en Frekvens,
der ligger lidt under Krystallens Egenirekvens. Det er Kvartsens piezo-
elehtriske Effeht, der her udnyttes, og Stabiliteten lremkommer ved, at
den planslebne Krystalplade foretager mekaniske Svingninger, der for en
3,5 MC-Krystal foregaar med Svingningstallet 3,5
Millioner hele Svingninger pr. Sekund. Ved Hjelp
af Piezoeffekten overfsres de mekaniske Paavirk-
ninger paa Krystaloverfladen direkte i elektriske
Ladninger, der giver Vekselsprending til Sender-
rorets Gitter i noje Overensstemmelse med den

mekaniske Svingnings. Rorets Tilbagekobling opret-
holder Krystallens Vibration. Fig. 8 viser en
Krystaloscillator. Fig. 8'

Krystalsenderen kan direkte anvendes som Sender, der dog ikke
bliver ret kraftig, idet Krystallen ikke taaler storre Belastning, end hvad
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der, svarer til Gittereffekten i et Ror med en Anode-Hojfrekvenseffekt
paa indtil l0 Watt for Trioder, og Svingningerne kan ikke opretholdes,
naar for store Effektmengder tages til en Antenne. Krystalsenderen er
derfor i srerlig Grad anvendelig som Styresender i fremmedstyrede
Sendere.

Med de moderne Pentoder og Skermgitterrsr kan Krystalstyring
foretages paa en ejendommelig Maade, der efterhaanden har vundet

stort Indpas hos Kortbolgeamatsrerne.
Metoden er fsrst opfundet af amerikanske
Amatorer under Navnet Tri-tet. Fig. 9
viser Princippet anvendt paa en indirekte
ophedet Pentode med 9 Watt Anodetab,
der er den almindelige Storrelse, danske
Amatsrer arbejder med, og Komponen-
ternes Verdi er angivet. Princippet er, at
Katoden haves op paa Toppen af en
Svingningskrels, og at der bliver Tilba-
gekobling over denne Svingnindskreds,
fra Styregitter og Skarmgitter, der i Sy-

stemet gives en passende positiv Spending, og iovrigt hoifrekvent lregges
paa Minuspotential gennem en Blokkondensator. Naar en Krystal ind-
skydes mellem Katode og Gitter, svinger Opstillingen meget villigt, og
giver endog ret stor Virkningsgrad, selv om Katodeafstemningskredsen
er afstemt til en Frekvens, der ligger helt op til 50'/0 over Krystalfre-
kvensen. Herved bliver Frekvensstabiliteten stor. Rorets Anode kan an-

vendes til hvad som helst, uden i sarlig Grad at have Indflydelse paa

Rorets Svingningstendens. Lagges saaledes en Afstemningskreds i Anoden,
kan denne afstemmes til Katodekredsens harmoniske Frekvenser, og det
viser sig saa, at Rsret er en meget fin Frekvensfordobler. Er Krystallen
slebet til 3,5 MC, kan der fra Anoden aftages 3-5 Watt Svirtgningseffekt
paa 7 MC af meget stabil Karakter, direkte anvendelig til Sending paa

en Antenne med fin ,,Krystal"kvalitet. Desuden kan der aftages 5-8 Watt
Effekt ved Afstemning paa Grundfrekvensen, saafremt Roret er godt ind-
vendig afskarmet. Ogsaa tredie og fierde harmonisk Effekt kan aftages
i Anoden, og med en 7 MC-Krystal kan direkte aftages 28 MC-Effekt
til Styring af f. Eks. et folgende Ror af Pentode-Typen.

I Tritet-Opstillinger er det fortrinsvis Skarmgitterspendingen, der
bestemmer Pentodens Strsmbelastning. Effekten paa Harmoniske be-
stemmes derimod af Anodespandingens Storrelse. Det er derfor god
Politik at holde Skarmgitterspandingen lavt, ca. 100-150 Volt, og Ano-
despandingen hojt, op til 500 Volt, for de mest anvendte 9 Watt Pen-

Fig. 9.
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toder. Naturligvis egner rigtige Senderpentoder sig bedre til Opstillingen
og saadanne findes efterhaanden ogsaa paa det danske Marked. Krystal-
len anstrenges ikke serligt i Tritet, og specielt ikke, naar man arbeider
med negativ Gitrerforspanding. I saa Tilfalde kan en almindelig Krystal
godt styre en 50 Watt Pentode, i Stand til at give ca. 50 Watt paa Grund-
frekvensen, og ca. 30 Watt paa anden Harmoniske, med ca. 1200 Volt
Anodesprending. Der nogles i Anodeledningen, indenfor Potentiometret
til Skermgitterspandingen, der maa holdes uandret under Signalgivnin-
gen.- Er Pentodens tredie Gitter fsrt ud (Fanggitret), kan dette anvendes
til Modulation, idet det gives en passende negativ Spending,'og derpaa
overlejres Talevekselsvending. En 9-Watt Pentode udstyres med ca. 0,2
Watt, mens 50 Watt Senderpentoden kraver knap 2 Watt Modulations-
effekt. Efter dette System er det muligt at bygge en effektiv Sender med
eet Ror, med stor Frekvensstabilitet og med serlig gode Telefoni-Mulig-
heder. Tritet egner sig debuden i serlig Grad til Styreror for storre Sen-
dere, og er derfor indfort i de fleste moderne Sendere.

Pentoder med direkte Ophedning kan anvendes, naar der benyttes
saerskilt Glodetransformator, hvor Viklingen er lagt med lav Kapacitet
til Netviklingen. Eller der kan legges Drosselspoler af tyk Traad i Til-
Iedningerne til Transformatoren.

ECO-Stramskemaet. (Diagram: se ,Konstruktion af ECO-Sender' i
det folgende Afsnit). Mens Tritet har samme Fejl som enhver anden Kry-
staloscillator, at den er bundet til Krystallens Frekvens, er ECO-Kob-
lingen, eller den elehtronhoblede Oscillator lige saa indstillelig som en-
hver anden Selvsvinger, hvis Frekvens styres af en Afstemningskredso
som f. Eks. en Hartley. Erstattes i Tritet Krystallen af en Gitterkonden-
sator, og flyttes Katodetilslutningen fra Spolen L8s Top, i Fig. 9 ned
paa ca. Trediedelspunktet fra Spolens Bund faas en Oscillator, hvis Til-
bagekobling ganske ligner en Ftrartleys, mellem Citter-Katode og Skarm-
gitter, og hvis Frekvens bestemmes af Svingningskredsens Konstanter.
Af Hensyn til stor Stabilitet maa Afstemningskapaciteten gerne vare ca.

500 cm. ECO-Oscillatoren har ganske samme Egenskaber som Tritet
med Hensyn til Anodekredsens Forhold. Her kan aftages stor Effekt paa

de harmoniske Frekvenser, og Anodens Afstemling kan drejes gennem
f. Eks. 7 MC, naar Gitter-Katodeafstemningen er afstemt til 3,5 MC, uden
at der opstaar vasentlig Frekvensforskydning. Dette skyldes, at Anode-
kredsen er skermet fra Gitterkredsen ved Hjalp af Skarmgitteret, der
jo er lagt paa Minus potential-hojfrekvensmessigt - gennem en stor
Blok. Om Spandinger gelder det samme for ECO som for Tritet, men
Effekten paa de harmoniske Frekvenser er storre. Gitterspolen for Tritet
og elektrbnkoblede Oscillatoret kan vikles af ret tynd Traad paa en god
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Spoleform. helst ai Frekventit eller lignende tabsfattigt Materiale. Anode-

spolen kan {or smaa Pentoder vikles paa samme Maade, og for store

kan bruges Spoler af Kobberror, som omtalt under Hartleysenderen.

Elektronkoblede Sendere kan bygges med meget store Ror, f. Eks' 100

Watt Pentoder, som ved serlige Kunstgreb, saasom kraftig Lu.ltkoling

af Spolerne eller ved Shunt af Afstemningskondensatorerne med BIoh-

hondensatorer med negativ Temperaturkoefficient kan bringes paa Hojde

med krystalstyrede Sendere m. H. t. Frekvensstabilitet, og som desuden

har Fordelen at kunne indstilles vilkaarligt paa Amatorbaandene. Mange

Senderamatorer har i den sidste Tid indfort ECO i deres Sendere, netop

paa Grund af den store Fordel at kunne bestemme sin Frekvens. ECO-

Roret kan vanskeligt nogles andre Steder end i Anode-Plusledningen'

idet Skarmgitterspendingen ikke maa berores. Nogling i Centertap eller

i Skermgitter vil ofte give ChirP.

Styrede Sendere.

Saa godt som alle Kortbolgeam alärer anvender styrede sendere med

et Oscillatortrin af een af de Typer, der er omtalt i det foregaaende,

tortrinsvis enten Krystaloscillatoren, Tritet- eller ECO-Opstillingen, koblet

paa passende Vis til et eller flere efterfolgende Rsr. Den mest enkle Styre-

sender er MO-PA (Masteroscillater - Power amplifier), hvor Styretrinnet

4a Pq
f. Eks. er en TP-
TG, og det efterfol-
gende Trin er et

Trioderor, hvis Git-
ter aftager Veksel-
spending ira MO's
Anodespole. Fig. l0
viser en saadan Sen-

der. - Er begge Af-
stemningskredse af-
stemt til samme Fre-
kvens vil PA-Rsret
have Tendens til at

+ Hr. * Hr svinge som TP-TG,
og dette modvirkes

gennem Neutralisation af Gitter-Anodekapaciteten, gennem Neatrodyn-

stabilisering, hvis Princip klart fremgaar af Strontskemaet. Er de to Dele

af PA-Spolen lige store skal NK vare nojagtigt lig Gitter-Anodekapaciteten.

Fig. 10.
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Stabiliieringen moa foretages meget omhyggetigl, Den rigtige
Indstilling kan findes paa forskellig Maade, f. Eks. ved at afbryde pA's
Anodestrom, og - under Styresenderens Arbejde - at bestemme om
der gaar Vekselstrom i Anodekredsen for PA, idet en Traadbslle med
en lille Lommelampe eller en Krystaldetektorkreds med Milliamperemeter
anbringes tat ved spolen. Naar NC drejes, samtidig med at Afstemnings-
kredsen hele Tiden iusteres til Resonans, kan en stilling findes, hvor
der ikke vises strom. Her ligger stabilisationspunktet. - Man kan ogsaa
anbringe et Milliamperemeter i PA-Rsrets Gitterafleder. - Gitterstrom-
men maa ikke forandre sig vasentligt, naar der afstemmes paa Anode-
siden, saafremt der er stabiliseret. - Eller man kan kortvarigt se efter,
om Anodestrammen for PA-Roret slaar lige meget ud til begge Sider
for Resonanspunktet. Den sidste Metode er lidt farligt for Roret, saa-
fremt det har meget hoitliggende Maksimalanodestrom (Emission), men
er iovrigt en hurtig og god Metode. - Gives PA-Roret en hoj negativ
Gitterforspanding (Klasse c) og en kraftig Gitterstyring kan rnan i Ano-
dekredsen tage kraftig Effekt ud paa Mo's anden Harmoniske. I saa
Tilfelde arbejder PA-Rsret ihke mere som PA, men som FD, idet det
virker som Fordoblerrar. Var styreroret ikke en Harfley, men i stedet
f. Eks. en ECO, med Grundfrekvens B,b, og med Anoden afstemt til 7
MC, kunde 14 MC tages ud med kraftig Virkning af et efterfolgende
FD-Rar, med Egenskaber for Formaalet: at fordoble. Hertil kreves for-
trinsvis Rsr med stor Forstrerkningsfaktor, god stejlhed og kraftig Emis-
sion, ligesom Gitter-Anodekapaciteten ikke maa v&re for hoj. De rigtige
Senderpentoder er fortrinlige Fordoblerror.

Et PA-Ror af Triodetypen krever til fuld Udstyring tilfort en Gitter-
effekt fra en Femtedel til en Tiendedel af Anodeeffekten. pentoden krre-
ver tilsvarende ca. 2-4010 tilfort Gittereffekt. Med en 9 Watt pentode i
Tritet kan en 15-20 watt Triode styres ud som PA, mens det tilsvarende
styreror kan udstyre en 100 watt Pentode helt. Pentoderne er derfor
langt bedre end Trioderne at styre, baade som PA og som FD, og sam-
tidig har de den Fordel fremfor Trioderne, at de ikke behover at sta-
biliseres. Det er derfor forstaaeligt, at Amatorerne efterhaanden skifter
Trioder ud til Fordel for HF-Pentoder.

Koblingen mellem Styretrinnet og det folgende Ror, ligesom Kob-
lingen mellem de enkelte Ror, kan foretages paa en af de forskellige
Maader. Indtil for et Par Aar siden blev fortrinsvis anvendt den kapaci-
tive Kobling, eventuelt med Aftrapning af Gitterledningen paa den fore-
gaaende Anodesvingningskreds, som Fig. l l overst viser. Metoden er
meget enkel, men lidt vanskelig, idet den rigtige Tilpasning ofte ikke
kan findes. Med rigtig Tilpasning forstaas en Overforing, der samtidig



Fig. ll.
som muligt paa Stsrrelsen
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tager Hensyn til og udligner For-
skellen i Belastningsmodstand i Ano-
dekreds og efterf olgeh de Gitterkreds.
Overforingen af Effekt fra Anode-
kreds til Gitterkreds sker bedst gen-
nem den saakaldte Link-kobling. Den
kr&ver, at baade Anodekreds og
Gitterkreds kan afstemrnes til Re-
sonans, og bestaar af et Par Vin-
dinger om begge Spoler, forbundet
gennem et f. Eks. snoet Glansgarns-
kabel. Linkkobling overfores om-
trent rent induktivt og giver derfor
ikke Anledning til Vanskeligheder
ved direkte Kapacitetsf orbindelse
mellem Rorene. Fig. I I nederst vi-
ser Metoden, der oite er vasentlig
mere effektiv end den direkte ka-
pacitive Kobling, og som derfor har
sin sarlige Berettigelse ved Styring
paa store Ror, som f. Eks. Slut-
raret i en Sender, idet man natur-
ligvis helst ser at spare saa meget

at Styreror og Mellemtrin.

Udgangstrinnet bygges ofte som Push-pull Trin med to ens Rar.
I Afstemningskredsene kan anvendes de saakaldte Spltt-Stator Konden-
sator til Afstemning. Kondensatorer af denne Type egner sig serligt for
Ror, det skal stabiliseres, idet man herved - i Modsatning til en Me-
tode, hvor det elektriske Midtpunkt i Afstemningskredsene er fundet ved
en Aftrapning paa Spolen - opnaar, at Stabiliseringen holder for alle
Baand, og derfor kun behsver at indstilles een Gang for alle. - For
at laa stor Virkningsgrad paa FD og PA-Ror anvendes altid Svingnings-
kredse med stor Selvinduktion og tilsvarende lille Kapacitet, f. Eks. maks.
50 cm. Frekvensstabiliteten ligger i Styresenderen og i rigtig Stabilise-
ring af Forsterkeren, idet Resten af en Sender efter Senderroret kan
betragtes som en Hojfrekvensforsterker (eventuelt med indskudte For-
doblere) for Styretrinnets Effekt.

Virhningsgrad og Effeht er i PA-Trin vesentlig bedre end i Selv-
svingere aJ samme Starrelse, dels fordi PA-Trinnet er Jrekvensstabili-
seret udefra, og dels fordi det faar leveret sin Gittereffekt fra det fore-
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gaaende Styletrin, mens
effekt fra Anodeeffekten

Selvsvingeren maa tage den nodvendige Gitter-
gennem Tilbagekobling.

lndstilling at'Krystaloscillatorer.

Det er af Betydning, baade for Frekvensstabiliteten og for Leve-
tiden af Krystallen, at Indstillingen i Krystaltrinnet foretages rigtigt.
Undersoges Forlobet af Anode-
strsmmens Variation under en Af-
stemning gennem Krystallens Egen- S
frekvens faas et Forlob som Fig. *
12. Kurvens Flanker er ikke lige t
stejle, idet Flanken til venstre, der P
ligger lige op ad Anode-Afstemnin- G
gen, der svarer til Krystalfrekv.en-
sen, er rneget stejl, mens Flanken
ved hojere Frekvenser er ret starkt
skraanende. Dette viser, at Anode-
kredsen kan afstemmes en hel Del
hojere op i Frekvens end Krystal-
len, mens Roret alligevel svinger paa Krystalfrekvensen. Det gunstigste
Arbejdspunkt ligger lidt oppe ad den skraa Flanke, svarende til et punkt
i Anodemilliamperemetrets ,,Dyk., der ligger lidt over Bunden, naar Ano-
dekredsens Kondensator er stillet til mindre Kapacitet end den, der svarer
til Krystallens Resonnansfrekvens. Hervect bliver Krystallens Paavirkning
mindst i Forhold til Effekt i Anodekredsen, og Frekvensstabiliteten bliver
god. - I Tri-tet er den skraa Flanke meget fladere end i den normale
Krystaloscillator, og i den kan man derfor tillade sig at stille Katode-
alstemningen paa en vasentlig hojere Frekvens end Krystallens, f. Eks.
50'/. hojere. Herved anstrenges Krystallen kun lidt. I stromskemaet for
Krystaloscillatoren kan Gittermodstanden erstattes med en HF-Drossel-
spole, og der kan arbejdes med negativ Gitterforspanding. Denne Me-
tode giver en noget stsrre Effekt i Oscillatorrorets Anodekreds end med
Gitterrnodstand.

lndstilling af PA-Trin.

Naar et PA-Trin skal virke med godt Udbytte maa det have saa
stor negativ Gitterforspanding, at det ikke aftager Anodestrom for det
faar tilfort Styrevekselspanding, Rsret skal enten indstilles til Klasse B
eller C. Oitterforspandingen tages enten fra et Batteri (Anodeakkumu-

Rt'stemning

Fig. 12.
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lator er fortrinlig, men et almindeligt Anodebatteri holder ogsaa i ca.
I Aar) eller fra en Gitterforspandingseliminator, hvor Spandingerne ta-
ges ud over en ,,Bleeder" Modstand med mange Udtag. Ved Indstil-
lingerl begyhder man med en godt hoj negativ Forspanding, indtil en
Femtedel af Anodespandingen. Ved kraftig Styring maa man passe paa
Anodestrsmmen i PA-Roret, der kan gaa meget starkt i Vejret, og Iar-
ste Indstilling foretages derfor bedst enten med svagere Styrevehsel-
spending eller med redaceret PA-Anodespending. Afstemmes PA's

Anodekreds faas et Forlob af Anode-
strommen svarende til Fig. 13, idet
Strsmmen falder meget sterkt omkring
Styrefrekvensen, f. Eks. som den neder-
ste Kurve viser. Afstemningen foretages
uden Antennen tilkoblet, og Nedgangen
i Anodestrom viser blot, at Afstemnings-
kredsen virker som Arbeidsmodstand,
der giver et Spandingsfald, som er io
kraftigere, jo stsrre Arbejdsmodstanden
er. Maksimum ligger i Resonanspunk-
tet. - Samtidig med Indstillingbn fore-
tages Neutrodynstabiliseringen som
omtalt ovenfor. Naar Antennen tilkob-

$

r
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Fig. 13.

les skulde Afstemningen teoretisk set ikke forskydes i PA-Rsrets Anode-
kreds, idet Antennen blot skulde virke som en ren Modstand, lagt pa-
rallel med Kredsen, naar Tilpasningen var helt i Orden. Jo kraftigere
Kobling, jo mindre Parallelmodstand over Afstemningskredsen, og derfor:
jo storre Anodestrom. Strsmmen stiger ved Tilkoblingen indtil den er
naaet den bedste Arbejdsmodstand for PA-Roret, lrvorpaa Effekten igen
falder, og Stromstigningen giver til en hvis Granse et Maal for den Ef-
fekt, Antennen aftager. I Praksis giver Antennekoblingen ofte en enten
kapacitiv eller induktiv Tilbagevirkning paa Afstemningskredsen, og man
maa derfor stadig undersoge, at der arbeides i Minimums-Anodestrsms-
punktet. Den sverste punkterede Kurve i Fig. l3 viser Forlsbet af Anode-
strommen under Afstemning, naar en rigtigt tilpasset Antenne er koblet
til Kredsen.

Indstilling al Fordoblertrin.

Der arbejdes altid med hoj negativ Gitterforspending i
trin, ofte med Gitterforspendinger indtil 4 Gange storre end
der svarer til "cut off"-Anodestrom, eller Klasse-B-Puqktet.
have hoitliggende Matningsstram, og Styrevekselspandingen

Fordobler-
den Verdi,
Roret skal
skal vere
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op mod döbbelt saa stort i Amplitude som Gitterforspandingen. Man op-
naar herved den Form for Anodestrom (se Fig. 2, C), som er sarlig
god for at faa anden harmoniske Oversvingning frem, og den lader man
virke i Rsrets Anodekreds, som afstemmes til den harmoniske Frekvens.
Ved Afstemningen faas et Anodestrsmforlob, der ligner Fig. l3 en hel
Del, men hvor Strsmmen dog ikke dykker saa langt ned, hvilket viser,
at en Fordobler ikke giver saa kraftig en Anodevekselspending som et

tilsvarendg PA-Trin. Man kan regne, at et Fordoblerror giver ca. Halv-
delen af den Effekt, et tilsvarende PA-Rsr vil give, - med tilsvarende
Styring og Spendinger - hvor man dog maa huske, at Gitterforspen-
dingen ikke skal vrere saa hoi for PA som for FD, nemlig kun ca. Halv-
delen. Selvom Anodestrommen ikke behover at vare sarlig hoj i et Ror,
som fordobler, vil et Blik paa Fig. 2 vise, at dets Maksimal-Stromme
bliver meget store, nemlig indtil l0 Gange Gennemsnitsverdien. Rsret
maa derfor have stor Emission (stor Matningsstrom).

De enkelte DeIe i Senderen.

I Sendere med indtil l0 Watt Hojlrekvenseffekt og indtil 500 Volt
Anodespanding benyttes ofte saa godt som udelukkende Dele al samme
Type som i Modtagere, f. Eks. Afstemningskondensatorer, Blokkonden-
satorer o. s. v. Derimod kraver storre Sendere specielle Komponenter. -
Det er af stor Vigtighed at de anvendte Dele er baode mehanish og
elehtrisk gode, idet de bliver udsat for Paavirhninger, som slet ikke
findes i Modtagere. Blokkondensatorer maa enten vare luft-, glimmer-
eller frekventitisolerede, og Afstemningskondensatoren maa vare robust
samt vere af "lowloss'-Konstruktion, helst med Frekventit eller lignende
Isolation. Det samme galder Rorsokler og Spoleberere samt Ror og
Underlag for HF-Drosselspoler.

Afstemningshondensatorer mod have god Rotorhontakt og maa
vere kroftigt og robust bygget op. Til moderne Sendere anvendes ofte
Kondensatorer med lav Kapacitet, f. Eks. mindre end 100 cm. Det er
behageligt at anvende Split-Stator-Kondensatorer overalt, hvor man kan
komme til det, f. Eks. i Linkkoblingskredsene og i PA-Anodekredsen.
Disse Kondensatorer med to isolerede Statorer og felles Rotor forbin-
des med de to Kondensatorhalvdele i Serie. Kap4citeten fliver herved
Halvdelen af hver Halvdels Kapacitet, mens Gennemslagssikkerheden
stiger til det dobbelte. Bedste Isolation er. Olimmer eller Frehventit ell.
lignenrie.

A"fstemningsspoler vikles enten af tyk Traad eller af Kobberror. I

Mellemkredse anvendes ofte Spoler, viklet paa Forme af Trolitul eller
Frekventit, f. Eks. 35-40 mm i Dianreter, med Traadtykkelse ca. I mm,
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lakisoleret. Der anvendes ca.7 Vindinger paa 14 MC-Spoler, ca. l4 Vin-
dinger paa 7'MC-spoler og ca. 28 Vindinger paa 3,5 MC-Spoler, naar
der er Tale om Afstemningsspoler til Mellemtrin eller Krystaltrin. Til
PA-Trin anvendes ofte Spoler af Kobberror, som nevnt under Selvsvin-
gere. - I PA-Trin anvendes dog indtil dobbelt saa mange Vindinger
som for Selvsvingere (se Tabellen der), idet det er hensigtsmessigt at
arbejde med ganske lille Afstemningskapacitet og stor Selvinduktion af
Hensyn til storst Effekt.

Drosselspoler vikles paa Ror af tabsfattigt Materiale, og helst i
mange Sektioner af forskellig Stsrrelse. Erfarringsmessigt sparrer lange
og tynde Drosselspoler bedst, naar de skal virke paa flere Frekvens-
baand. Traadtykkelsen kan vere 0,2 mm, dobbelt silkeomspunden, og
Viklelengden 100 mm paa et 15 mm tykt Ror, f. Eks. med 5 Sektioner.
Med Resonnans-Drosselspoler, der skiftes ud paa Baandene, kan opnaas
meget fin Spenevirkning. Viklet med 0,3 mm dobbelt bomuldsisoleret
Traad paa Ror med 25 mm bruges til hver Drosselspole, for 20-40 og
80 Meter Omraadet, Traadlangder paa henholdsvis 5-10 og 20 Meter.

Blohkondensatorer benyttes i stort Tal i Sendere, og det er vist
ikke for meget sagt, at Blohkondensatorer mere end nogen onden Kom-
ponent har bevirket meget abehagelige Fejl i Sendere og lilhorende
Eliminatorer, grundet poa Gennemslag. I Kortbolgemodtagere er det
ofte starke Stromme, der passerer Kondensatorer af selv lav Kapacitet,
og man ser derfor ofte det'Sarsyn, at en Kondensator, som bevisligt' er
afprovet med l. Eks. 5000 Volt Vekselspending, alligevel brander igen-
nem ved Spendinger omkring et Par Hundrede Volt ! - Dette er noget
som sker, ikke fordi den lave Spanding staar over Kondensatoren, men
fordi der gaar stark Vekselstrom gennem den, sorp - grundet paa Tab

- bringer den til at varme saa starkt, at Isolationen gaar tabt. Blok-
kondensatorerne skal man derfor velge med nogen Indsigt. Isolationen
skal enten vere Glimmer eller de nye Hojfrekvens-Keramikstoffer. Kon-
densatorer i,Kortbolgesendere, til Afkobling, behover sjaldent at vare
over 2000 cm, og til rene Overforinger, som Koblingskondensatorer, er
100 cm mindst lige saa god en Vardi som f. Eks. 1000 cm. - Ofte
hander det, at store Udglatningskondensatorer i Senderens Eliminator
gentagne Gange slaar igennem. Dette skyldes saa godt som altid, at
stark Hojfrekvensstrom gaar gennem Kondensatoren, fordi den ikke i
Tide er afsparret i Tilledningen til Hojsprendingen. Blokke af Papirtypen,
der eventuelt kan blive passeret af stark Hojfrekvensstrsm, sikres ved
at lregge en Glimmerkondensator paa ca. 2000 cm parallelt med dem.
Papirblokke er nemlig ikke gode overfor Hojfrekvensstrom, idet de har
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Selvinduktion og derfor indvendig kan danne Stromknuder, hvor Gen-
nembrrending kan finde Sted.

Gitterafledere maa vare i Stand til at taale den Belastning, de

kommer ud for, uden at variere i Modstand. De traadviklede er de

mest holdbare.

Rarsokler maa vrere tabsfri. Frekventit og lignende Isolationsmate-
riale er bedst. Dette har iser Betydning i Ror, hvor baade Anode og Gitter
er fort til Soklen.

Neutrodynkondensatorer for PA-Trin er normalt bygget som smaa
Drejekondensatorer med Kapacitet op til 2O-25 cm. Isolationen maa

veere tabsfri og ligge godt langt fra Kondensatorens Kapacitetsfelt, og
Pladeafstanden maa vare stor for PA-Trinnets Neutrodynkondensator,
grundet paa at en Neutrodynkondensator kan komme ud for at skulle
staa for baade Anodespending plus Gitterforspanding udover de Veksel-
spandinger, den skal tare. Ofte bygges Neutrodynkondensatoren op
af to cirkulrere Metalplader, hvoraf den ene kan skrues ind mod den

anden. Her er det en Sikring at lagge et Glimmerblad ind paa den ene

Metalplade, f. Eks. limet fast med lidt Pandeticon.
Qrundplader, Chassis-Opbygning. Ofte bygges Kortbolgesendere

i Lighed med kommercielle Sendere i Skabsfacon, hvor de enkelte Trin
er placeret 'paa Hylder over hinanden. Metoden er indviklet og ofte
upraktisk, idet man vanskeligt kan komme til at bygge om o. s. v. Som
Grundplade for de enkelte Trin kan anvendes 1,5-2 mm Aluminium-
plade med ombukkede Kanter, eller Traplader, f. Eks. tyndere Mobel-
plade. Det sidste er det letteste, men det forste hojfrgkvensmessigt bedst.
Naar Trreplademetoden anvendes skal hvert Trin have eet Midtpunkt,
hvortil alle Minusledninger og Afkoblinger hver Jor sig shal fares,
idet Stabiliteten herved bedst sikres. Link{<obling er sarlig egnet til Kob-
ling af de enkelte Trin i ,,Hyldemetoden".

En anden god Metode i Senderbygning er Gruppemetoden, hvor
Styretrin og Fordoblere samt eventuelle Mellemtrin bygges for sig paa

eet Chassis, mest af Metal, men Udgangstrinnet, PA-Trinnet og ofte des-

uden Antennetilkoblingssystemet,.bygges for sig paa et andet Chassis,
der linkkobles til det forste.

Og endelig er der den gode gamle Metode at fremskaffe sig en
god stor Plade, f. Eks. 20 mm tyk Mobelplade og herpaa bygge Sen-
deren op med de enkelte Trin folgende efter hinanden, ganske som i et

Stromskema for den. Metoden er utvivlsomt den rigtigste for Amatorer,
idet man til Stadighed kan komme til ethvert Punkt i Senderen og sta-

dig har godt Overblik over hver enkelt Del. Maaleinstrumenterne kan
anbringes paa Opstandere i Pladens Bagkant, og Drejekondensatorer
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samt Spoler stilles op hvor man har Brug for dem, idet der kan sattes
Forlrengerhaandtag p,aa Kondensatorerne. Husk at Spolerne ikke maa
placeres saadan, at deres Felt straaler lige ud i en Metalplade, f. Eks.
en Kondensators Endeplade eller en Metalskrerm mellem Kredsene, sat
ind for at hindre kapacitiv Kobling mellem to Trin i Senderen. - Man
maa ogsaa huske, at Tr_a og Hojfrekvensstromme ikke forliges helt godt,
og at det derfor er af Betydning at hreve Svingningskredse, Rorsol{er
o. s. v. lidt op, paa f. Eks. smaa ,stand off"-lsolatorer. - Minusled-
ninger, der keder hvert enkelt Trins Minuspunkt sammen, maa vare
svar Kobbertraad, l-2 mm. Brug saa vidt muligt Split-Stator-Konden-
satorer i FD og PA-Trin, og brug Linkkobling. hvor effektiv Sammen-
kobling er af serlig Vigtighed, som f. Eks. til PA-Trinnet.

Noqlemetoder. - Noqletiltre.

Ved Hjelp af Telegrafnoglen afbrydes og sluttes een eller anden
Stromkreds i Senderen, hvorved Antennens hoifrekvente Udstraaling brin-
ges til at starte og stoppe i Overensstemmelse med de Streger og Prikker,
Bogstaverne o. s. v. i Morsealfabetet er sammensat af. - Noglen kan
placeres en Mangde forskellige Steder i en Sender, og kun nogle faa
af dem er ikke gode eller er ikke saa lette at faa til at arbejde perfekt.
I styrede Sendere ,,nogler" man ret sjeldent i selve Krystaltrinnet, og
ofte heller ikke i det efterfolgende Trin, der kaldes Buffertrinnet. Der-
imod er efterfolgende FD eller PA-Trin lette at nogle i, og Sluttrinnet
bliver ofte noglet, naar det ikke er for stort, f. Eks. ikke over 50 Watt.
Noglen kan placeres i Plus- eller ofte bedre i Centertap, mellem Mod-
stand og Kondensatorer i Glodetraad-Minus-Tilslutningen. Skermgitter-
ror og Hojfrekvenspentoder kan nogles i Skrermgitter. Nogling i Gitter-
ledningen til Gitterbatteri er vanskelig at arbejde med, undtagen i smaa
Sendere, og f. Eks. i Selvsvingere.. En speciel Form for Citteraflednings-
Nogling er den saakaldte Blokeringsnogling, hvor Mellemrummene giver
en forhojet Gitterforspanding, der blokerer Roret. Tilsvarende Metode
kan anvendes i Hojfrekvenspentoder paa Fanggitret.

Det er farligt at nagle i Hajspendingsledninger, og derfor anven-
des ofte Noglerelais'er i den Position. - Relais'er kan ligeledes anvendes
i Link-Ledninger, og Kondensator-Relais'er benyttes af enkelte til direkte
Overforing fra Trin til Trin i Senderen.

Mange Amatorer er interesseret i "Break in"-Arbejde, hvor der fra
Sekund til Sekund kan skiftes fra Sending til Modtagning. I dette Til-
frelde er det srerdeles bekvemt at kunne nogle et Sted, hvor Senderens
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svingninger helt er under Kontrol, f. Eks. - trods ovenstaaende - di-
rekte i Krystaltrinnet, hvilket kan gores, naar Krystallen er god og let-
svingende, og naar Rorets Anodespanding ikke er for hoj, saaledes at
Krystallen anstranges forholdsvis lidt.

Klik grundet paa Nogling kan vrere meget ubehagelig for Kort-
balgeamataren, idet han derigennem kan forstyrre Radiofonilyttere i ret
stor omkreds paa en Maade, disse ikke behover at finde sig i. Klik
fremkommer paa Grund af de skarpe starter og stop af den elektriske
strom og sprending i den Tilleäning, hvori man nogler, idet de skarpe
,,Fronter" giver Anledning til Vandrebolger, der kan hsres viden om.
Man demper derfor Klikkene ved at flade start og stop ud, og dette
gores ofte med et Noglefilter, der bestaar af en Drosselspole med Jern-
kerne, ca. 100-300 Ohm, og fra 5-80 Henry, i Serie med Noglen, mens
der parallelt over Naglen lagges en Kondensator, fra 0,1 til Z MF, i
serie med en induktionsfri Modstand paa s0-100 ohm. Der maa provgs
forskellige Vardier for Klikfriheden opnaas. Det er af ret stor Betydning,
at den navnte Modstand er induktionsfri, f. Eks. en Karbowidmodstanä,
idet de traadviklede 400 ohms Potentiometre (der er meget anvendte)
ofte ikke kan bringes til at give Klikfrihed.

Der findes mange flere Noglemetoder og en Mengde flere Nogle-
filtre end de her nevnte, men hovedsagelig bruges de Metoder som her
er behandlede. Klikfiltrene maa behandles med nogen Varsomhed, idet
de kan brede Signalerne saa meget ud, at de bliver vanskelige at lese.
Det galder specielt hver Prik eller Stregs Afsrutning, der kan ,faa Hale
paa" naar Afbrydningen - grundet paa Klik-Kondensatorens storrelse

- bliver for langsom. I selvsvingene kan for store Krikfiltre give ,,chirp,,.
som skyldes, at Signalet finder sin Middelfrekvens over en horbar Tid
i Indgangen af hver streg eller Prik, og igen forlader denne Frekvens
over et bredt Frekvensbaand i en horbar Tid i Afslutningen. Det er med
andre Ord vanskeligt at arbejde baade klikfrit og chirpfrit med selvsvin-
gere, og det er een af Grundene til, at denne Form for sendere efterhaan-
den er forladt til Fordel for styrede Sendere.

Teletoni.

'l enhver Kortbolgeamatsrs Tilverelse kommer saa godt som altid
et Tidspunkt, hvor Interessen for Telefoni bliver vakt. ofte er Telefo-
nien Hovedinteressen paa Begynderstadiet, og ofte bliver Resultatet der-
for neget daarligt, hvilket skyldes, at Begynderen kun i meget faa Til-
falde'behersker den Teknik, der kreves for at bygge en god relefoni-
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station. Det er nemlig en meget vanskelig Sag at bygge en Kortbolge-
station for Kvalitetstelefoni. - Der kraves af enhver Telefoniamator
dels at hans Telefonistation er perfekt i Orden, og dels at den kun brin-
ges i Arbejde paa de Baand, hvor Telefoni-Amatsrerne imellem er hen-
lagt, nemlig paa 1,75, 3,5 og 28 MC, samt paa den midterste Trediedel
af 14 MC, men helst ikke paa 7 MC, der er forbeholdt Telegrafi, og
hvor det er god Tone ikke at telefonere.

Telefonien fremkommer gennem den saakaldte Modulation idet
man modulerer den hojfrekvente Strsm i eet eller flere af Senderens Ror
paa en saadan Maade, at den resulterende hojtrekvente Antennestrams
Amplitude bringes til at variere i Overensstemmelse med Talevekselstrom
fra en Modulationsforsterker. Denne Forsterker bringes i Arbejde fra
en Mikrofon, der skal vere af god Kvalitet (ikke gammeldags Kulkorn-
mikrofon).

Fig. 14.

Modalalion af Trioder kan enten ske i Anode- eller Citterkreds.
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Hojfrekvenspentoder kan desuden moduleres i Skaermgitter og Fang-
gitter, hvoraf isar den sidste Metode har Interesse.

Modulalionsgraden er Kriteriet for, hvor stark Telefonien bliver i
Forhold til den umodulerede Brerebolge. Ved 1000/0 Modulation svinger
Udgangsrorets Hojfrekvensstrsm mellem Nul og den dobbelte Vardi af
den Amplitude, Svingningerne har i umoduleret Tilstand. Samtidig maa
Spandingen nodvendigvis svinge tilsvarende i den tilhorende Svingnings-
kreds, og Effekten bliver derfor i 100o/o-moduleret Tilstand i Strom- og
Spandingsmaksima fire Gange saa stor som den umodulerede Bare-
bolges Effekt (forudsat Modulation med sinusformet Vekselstrom). Gen-
nemsnitsforogelsen i Effekt bliver 500/0, altsaa f. Eks. fra 10 Watt til l5
Watt, og Antennestrommen vil foroges med 22,6010. I Praksis ved Tale
eller Musik, er Forogelsen vasentlig mindre, dels fordi Svingningerne
slet ikke er sinusformede, og dels fordi Amplituden stadig svinger op
og ned. Fig. la viser nederst Billedet af en Modulationsvekselspending
og overst den tilhorende Variation af Anodestrommen i en Senders Ud-
gangsror, idet de ,hurtige" Svingninger betegner de hojfrekvente Sving-
ninger. I Figuren er Begrrensningslinierne naturligvis kun tegnet for
Oversigtens Skyld.

Det siger sig selv, at der ikke kan moduleres over 1000/0, idet man
ikke kan komme ned paa negativ Hajfrekvensstram. Indfsrer man derfor
fra Modulatoren Paavirkninger, der soger at give mere end 1000/o Mo-
dulation, bliver Hojfrekvensstrommen Nul i de Perioder, hvor Amplitu-
derne i Modulationssprendingen vilde tvinge Strsmmen endnu langere
ned, og der fremkommer ,,Huller" i Telefonien, der giver Anledning til
meget ubehagelig Forvrangning. Man soger derlor i Praksis at komme
ner op mod de 1000/0 uden at overskride denne Grense, idet det viser
sig, a1 det er nodvendigt at modulere kraftigt for at kunne hores igep-
nem p4a de overfyldte Amatorbaand.

N ogle Modulationsmetoder.

De forskellige Modulationsmetoder deles lettest i: Oittermodulation,
Skermgittermodulation, Fanggittermodulation og Anodemodulation samt
forskellige mindre anvendte Metoder, som Antennemodulation o. l. -Gitter- og Anodemodulationen anvendes mest for Trioder, mens Skarm-
gitter-, og specielt Fanggittermodulation er knyttet til Skarmgitterror og
Ho!f rekvbns-Pentoder.

' Oittermodulation kan iverksattes enten som Gttterspendingsmo-
dalation eller Gitterstramsmodulation, Princippet i Gittermodulation er,
at Gitterhvilespendingens Variation bevirker en tilsvarende Variation i
et Senderrsrs Anode-Hojfrekvenseffekt. Det er vanskeligt at opnaa per-
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fekte Forhold, nemlig, at Forholdet mellem Gitterspandingsvariation og
Hoifrekvensstrsm er konstant, idet Rsrets Data er sterkt medbestemmende.
Yed Gitterspendingsmodulation kan ikke anvendes Gitterafleder, men

2oo cnr
Gitterforbindelsen
gaarvia enModula-
tionstransf ormators
Sekundrer til en pas-
sende negativ Git-
terforspanding, der
er indstillet saale-
des, at Roret fsrst
er bragt paa Maksi-
mum af Effekt, og
derpaa er nedsat til

DEL AF

SvtNG- H.F DROSSEL

NrNq

Fig. 15. . en Fjerdedel af
denne Verdi. Gittermodulation foretages ofte i PA-Udgangstrinnet, og
Metoden er - naar den skal give 100 o/o Modulation - ret ueffektiv.
Fig. l5 viser Metoden.

Modulation af Mellemtrin i Sendere kan bruges naar man er godt
inde i Metoderne og har gode Maaleinstrumenter. Der maa ikke modu-
leres i Frekvensfordoblere, og ikke frekvensfordobles efter et moduleret
Trin, og efterfolgende Trin skal vare Klasse B-Trin, idet Klasse C ikke
arbejder liniert og derfor forvrenger. Ovenstaaende gelder for alle
Sendere med Telefoni og for alle Modulationsmetoder.

Modulationstransformatoren i Modulatoren faar tilfsrt sin Effekt
fra en Lavfrekvens-
forstarker, hvis Ud-
gangseffekt skal
vrere ca. l0o/o al det
modulerede Sen-
derrois Hojf re-
kvenseffekt.

Gitterstromsmo-
dulation,ogsaa kal-
det Schäfer-modu-
lation, gaar ud paa
at erstatte Gitter-
aflederen i en Sen-
ders PA-Ror med
et Ror, der er vendt
paa Hovedet, og

(*
P Farst-rker)oL-"+

+ 68,
Fig. 16.
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hvis Jrevnstromsmodstand (ikke indre Modstand, der er noget ganske
andet) bringes til at variere ved Variation af Rorets Gitterforspaending.
Fig. l6 viser Metoden. Ogsaa her kan gode Resultater opnaas, naar den
navnte Gitterforspandings Forskydninger bevirker en proportional For-
skydning i det modulerede Senderrors Anode-Hoifrekvensstrom. Naar der
skal kunne moduleres op mod l000io maa Senderrorets Effekt nedsattes
til ca. 'ln aI Maksinraleffekten. Indreguleringen foretages ved at give
Modulatorraret en passende negativ Gitteriorspanding. Bruger man ikke
indirekte ophedet Ror som Modulatorrar maa der anvendes sarskilt Glo-
destrsmsbatteri.

Fanggittermodulation er en Modulationsmetode, som er serlig Ef-
fektiv, idet den kun krever ganske ringe Eifekt for at bringes i Virk-
somhed. Saaledes kan et 59 Rors 5 Watt Hojfrekvenseffekt moduleres
1000/0 med en 0,3 Watt Modulator, mens et RK. 20's HF-Effekt
kan moduleres 1000/o mindre end 2 Watt over Modulatoren. Princippet
for Fanggittermodulationen er, at Rorets Anode-Hojfrekvensstrom er di-
rekte afhrengig af Fanggitterspeendingen og ligger paa ca. Halvdelen af
sin hojeste Verdi (svarende til Fjerdedelen af Maksimaleffekten) ved en
forholdsvis lav negativ Fanggitterspanding, der for 59 Roret er ca. 25
Volt, og for RK. 2O er ca. 45 Volt. Bringes Fanggitterspandingen til at
variere i Takt med Talespanding fra Modulatoren omkring de navnte
Vardier for Fanggittersprendinger, med Udsving ud til begge Sider med

en Amplitude, der naar op til den gunstigske Fanggittersprending (for
RK. 20 ca. plus 90 Volt), faas meget ner en 1000/o Modulation frem.
Da Fanggitret kun forbruger Strom, naar det er positivt, er det kun en

lille Kraft, der tages fra Modulatoren. Paavirkningen bliver imidlertid
noget ,,skaV", oB derfor giver man i Almindelighed Modulationstrans-
formatoren en Arbejdsmodstand paa ca. 3000 Ohm parallelt over Ud-
gangsklemmerne.

Skermgittermodalation ligner Citterspendingsmodulation saa me-
get, at Metoden ikke skal medtages her, den bruges ikke ret meget, idet
Skermgitterror i de fleste Tilfelde er erstattet med Senderpentoder.

Anodespendingsmodalation kraver en meget kraftig Modulator,
men er til Gengald effektiv i Forhold til Storrelsen af PA-Ror. For at

faa l00o/o Modulation er det nodvendigt, at Modulatoren i Spidsbelast-
ning kan aflevere 3 Gange saa stor en Effekt til Senderroret som dettes
normale Anode-Hojfrekvenseffekt. Som omtalt overfor bliver Spidseffekten
nemlig 4 Gange Grundeffekten ved 100'/. Modulation, og heraf maa de

3 Gange tages fra Modulatoren, idet Senderrorets Styring ikke berores.
Fig. 1? viser tre forskellige Former for Anodespandingsmodulation.
Heraf har Metode B tidligere varet mest anvendt (den benavnes IJei'
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sing-Metoden), men alle tre er iovrigt ens i Virkning. I B er Komplekset
R-c nodvendigt for at faa 1000/0 Modulation. R maa vere 2000-8000

a'-'84*

Ohm, og maa vare
stor nok til at bere
PA-Rorets Anode-
strom. C er en Kon.-
densator paa 2 MF.
R er nsdvendigt for
at iaa PA-Rorets
Anodespending til
at svinge fra Hvile-
stillingen helt ned
til Nul og op til den
dobbelte Vardi,
uden at Modulato-
rens Udgangsrar
behover at tage til-
svarende Ture, der
vilde vere umulige,
naar Telefonien
skulde vere af god
Kvalitet. Drossel-
spolen Ll i B maa
sprerre effektivt for
Hojfrekvens, ogL2
rnaa sp@rre Effek-

Fig. 1?. tivt for Lavfrekvens
ned til de laveste Frekvenser. L2maa med andre Ord vere en god Dros-
selspole med Jernkerne og en Selvinduktion paa l5--30 Henry ved den
Jevnstrsmsbelastning, der fremkommer baade fra Senderror og Modu-
latorrar.

For at gore PA-R6I og Modulatorror uafhangige af hinandens
Anodespending kan to Lavfrekvensdrosselspoler anvendes, som vist i A.
C er. en Overforingskondensator paa ca. 2 MF, afprovet for en ca. B

Gange saa hoj Spending, som den hojeste Anodespanding. Metode C
viser Brugen af Transformator til Overfsring af Modulationseffekten. Her
kan Virkningen af Jevnstromsbelastningen paa Transformatorens Selv-
induktion i nogen Grad mindskes, idet de to Viklinger benyttes med
modsat Magnetiseringsretning. Desuden kan Transformatorens Vindings-
antal tilpasses for Modulatorror og Senderror.

Eo*Eo* CZaof
/L = ä,1"

c

F+F+-a
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Modulatoren.
D." 

"rdvendige 
Modulationsspanding tages fra en Lavtrekvensfor-

sterker, som i Indgangen har en Mikrofon og i udgangen har et Kob-

lingsled til Senderen. Det vil fremgaa af ovenstaaende, at de forskellige

Modulationsmetoder krever meget vesentlig forskellig Etfekt fra Modu-

latoren, idet l. Eks. Schäfer-Modulation og Fanggittermodulation kan

klares med ganske smaa Forstarkere med to Ror i Kaskade, ganske som

i en Modtagers Lavfrekvensforstarker, mens Heisingmodulation krever

meget storrå Forstarkere. Da Udgangsror i Klasse A kun kan give ca'

l5o/o E{fekt fejlfrit er A-Forstarkere ikke lette at konstruere store nok,

naar lorholdsvis store PA-Ror skal moduleres' og man gaar derfor den

Vej, at man be-
nytter Klasse B-
Pushpull Udgang
i Forsterkere til
stor Effekt. Rsr
hertil skal helst
vaere sarlige B-
Ror med lav Git-
terstrom og hai
Forsterlrningsf ak-

tor. Fig. l8 viser
en B-Forstarker.
Heri er Mellem-
roret et Forstar-
kerror, der skal vere i Stand til at levere den tilstrakkelige Effekt til
Udgangsrorenes Gitre under deres Udsving ud i Gitterstromsgebetet'

Mellemroret kaldes ogsaa Drivroret, og Transformatoren til Udgangs-

rorene for Drivtransformatoren, og den maa vrere bygget til Udgangs-

r6rene, ligesom ogsaa Udgangstransformatoren skal vare konstrueret for

Formaalet. I en Kl. B. Transformator udlignes Javnstromsmagnetiserin-

gen ikhe, idet kun eet Ror ad Gangen er i Arbejde i udgangstrinnet.

t 500



fi;yg ning af Kortbolgesendere.

Ko n st r ukt i o n s a rt i kl e r.

De i det falgende Afsnit beskrevne Sendere er blevet til efter ind-
gaaende Forsog og langvarige Experimenter med de ny ldeer, som er

fremkommet rundt om i Udlandet i de senere Aar.
Vi har taget dem op til kritisk Gennemgang, har provet dem i

Praksis og vel at merke provet dem igennem med de Komponenter,
som er til Raadighed for danske Amatorer, og her igennem fortrinsvis
brugt danske Komponenter. Ofte er indfart Forbedringer og alt ialt kan

siges, at den Rekke Konstruktioner, vi her forelagger, har bevist deres

store Ydeevne ved stabile Forbindelser over selv de storste Distancer,
og det gennem lange praktiske Prsver.

Senderne deles i to Grupper: Sendere for Telegrafi og Telefoni og
Sendere kun for Telegrati. Sidstnevnte Cruppe kan moduleres ved

Hjrelp af sarskilt Modulator, hvoraf et Par Eksempler vil blive anfort.
Der er udfort en Rekke Forsog for at finde den mest ideelle Form

for den mekaniske Opbygning, og det maa siges at vrere ,Panel" Sy-

stemet, som beskrives i en sarlig Artikel. Det har kun den Ulempe at

vere ret kostbart at bygge, men har paa den anden Side den Fordel, at

kunne anskaffes successive, som man bygger Stationen storre.
Lige saa gode elektrisk og mekanisk er Opbygninger paa Metal

Chassis'er. De har egentlig kun den Fejl, at de er vanskelige at anbringe,
isar ved storre Sendere med flere Trin, flere Ensrettere, Modulatorer
etc., det giver mange Forbindelsesledninger med deraf folgende Mulig-
heder for Feilforbindelser og andre Ulemper.

Endelig er der det billigste System: Ebonitplademonteringen, der

for mange tillige er det letteste rent mekanisk at faa Bugt med. Det

kan ogsaa i elektrisk Henseende give en tilfredsstilleri.de Losning.
Vi er gaaet den Vej, at anvende alle tre Monterirlgqmaatler i vore

Konstruktioner, for at give praktiske Eksempler. Efter cle-fniriiqke Er-
faringer, vi har gjort, kan folgende Vink gives for dem, cler gaar i Gang
med Senderbygning: Vil De fsr eller senere bygge en Sctder med stor
Effekt og llere Trin saa begynd straks at bruge ,,Panelu fiystemet. Det
giver alle Muligheder for Udvidelser, og riet man har bygget har stadig
Brugsvardi og kan altid danne Grundlaget for senere Tilbygninger. Be-
gynder man blot med en Sender med et Ror, ia, saa kan paa samme
Panel senere anbringes et PA Trin. Og denne 2-Rars Sender kan igen



9B

bruges som Styresender for et stort PA Trin, der kan bygges paa et
nyt Panel. Vil man en skonne Dag bruge Telefoni, kan et srerligt Mo-
dulatorpanel_ indskydes, o. s. fr. Metalchassisser bor valges af de, der
ikke vil op paa de storre Senderopstillinger og de, der afskrakkeb af
Vanskeligheden af at arbeide i Metal bor erindre, at mange Forretninger
nu tilskerer og opborer Paneler for rimelig Betaling.

Ebonitpaneler eller i hvert Fald Ebonitforplader bor isar bruges,
hvor man bruger Javnstrsm til Strsmforsyning af Hensyn til Berorings-
faren. I disse Sendere har man jo som Regel Glodestrommen tilsluttet
hele Tiden ogsaa under Spoleskiftningen, i Modsetning til Sendere, der
fodes fra Ensrettere og hvor al Stromforsyning afbrydes ved Spole-
skiftning eller i Lyttepavser.

Forsigtig med Anodespendingen. Da alle Senderne er seriekoblet
staar den fulde Anodespanding paa Spolerne og naturligvis findes denne
ogsaa paa Tophetterne paa Rorene. Senderne maa derfor opstilles saa-
ledes, at der ikke er Fare for Beroring af de spendingsforende Dele
under Brugen" Ligeledes er det paakrevet, at man paa en eller anden
Maade averteres om, at Anodesprending er sat til Senderen. Det gores
lettest ved at indkoble f. Eks. en Glimlampe (Neonlampe). Ved 22OYolt
kan den indsattes direkte, ved storre Spendinger maa en passende
Modstand indkobles i Serie.

Ifush; Altid at atbryde Anodespandingen ved Spoleskiftning, ved
enhver lille ,,Endring, man onsker at foretage, samt ved Omskiftning til
Telefoni.

GIem ikke: Anodespending selv ved 220 Volt, og endnu mere
ved de hojere $pendinger, han vere livsfarlig. Derfor udvis attid den
stsrste Forsigtighed og instoller Senderen med den stsrste Omhu.

Maaleapparater er ikke vist i de forskellige Senderkonstruktioner.
Men de er nodvendige tfl Maaling af Anoder og Gitlerstromme. De kan
indkobles f. Eks. ved Hielp af Jacks eller dr: kan last indbygges. Ved
Sendere op til 50 Watt behoves et eller flere\ff;iiiaqperemetre a lO0
mA i Anodekredsene, over 50 Watt behoves et l/laaleomraade paa op
til 250 mA, i Gitterkredsene henholdsvis 25 og-yU mA. Det er nasten
nodvendigt til Stadighed at have et Maaleappaiå3 indst<udt i sidste Rors
Anodekreds.



Sendere for Telegrafi"

Simpel CO Sender i Metalchassis.

Krystal Oscillator med Tilbagekoblinq"

,,KR'

Konstruk-

tion

Nr" 8.

I den sidste Tid er der i USA fremkommet nye Krystal Oscillator
Opstillinger, der specielt gar Brug al det beromte 6L6 Metal-Rar. Ratet',

der egentlig er et SG-Udgangsror til store Forsterkere, kan faas som

Glasror, og Typebetegnelsen er da 6L6G; de elektriske Data er saa godt

som ens.
Den forst beskrevne Sender med 6L6 Roret er specielt beregnet til

CW, og den er meget simpel til Trods for, at dens Ydeevne er fuldt til-
strakkelig til almindeligt Brug. - P.'incippt'.t grunder sig paa, at en Kry-
stal Oscillator Opstilling, hvori der arrai+g'"'rcs Tilbagekobling ved Hjalp
af en HF-Choke i Katodeledningen '- ehuntet til Jord af en lille, fast

Glimmerblokkondensator - giver nr-slen dobbelt saa stort Output som

ellers, uden at Krystallet nagter at svi,tge, samtidig med at man opnaar
at HF-Krystalstrommen reduceres.

Konstr uktive D etailler :

Stsrrelsen af den anvendte Glintmerkondensator, der skal ligge mel-

lem 100 og 400 mmf, kan have en Del at betyde, men 250 mmf er

imidlertid en Storrelse, der i nasten alle Tilfalde viser sig egnet. Ved
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en Krystal oscillator, der er forsynet med rilbagekobling, kan man let
opnaa at faa output paa Krystallets harmoniske Frekvenser ved blot at
endre Pladespolen. Det viste Diagram kan bruges paa baade go og 40
Meter med et gö Metcr Krystal åg to spoler. 

- 
Hvis Kondensatoren c3

havde en maximum Kapacitet paa mindst 150 mmf, kunde man dekke
baade 80 og 40 Meter med en spole paa ca. zo vindinger I mm tsmaille-
traad tat viklet paa en' Prahn spoleform. Den anvendte Torotor 600
MNDS Kondensator här imidlertid en max. Kapacitet af ca. 100 mmf,
saa det er nsdvendigt her at have to spoler, der begge er tat viklede
paa Prahn Forme; den ene har tOtf , Vinding og den anden t7Ll, yin-
ding, begge er viklet af I mm Traad. Med et 40 Meter Krystal kan man
faa baade 40 og 20 Meter omraaderne; spolen til 20 Meter kan vikles
med 6 Vindinger, saaledes at de optager Zrlrcm paa en prahn Spoleform.

Skermgitterspendingen, der betyder meget for at opnaa stort Out-
put, faas ved at nedsatte Pladespendingen ved Hjalp af en t0 Watts
25'000 ohms Seriemodstand; der kan proves forskellige Storrelser, men
under 15.000 Ohm skal man ikke gaa, naar der er 400-500 Volt paa
Pladen. Ved 6L6G Rsret kan man se Skarmgitteret ,rodme.,, hvis Span-
dingen er for hoj, men det samme kan jo ikke lade sig gore ved Me-
talrsret 6L6.

For at undgaa Tab er Spolen hevet fra Metalpladen paa en Eddy-
stone Spoleholder. Noglingen loretages i Katodekredsen ved 0, og da
Krystallet svinger let i Opstillingen, er det muligt at arbelde med break-
in, der er ved'at blive popular herhjemme. Med de benyttede Spaendin-
ger ligger Output paa ca.{5 Watts. Med kun 22O V. DC falder det selv-
folgelig starkt, men man faar alligevel en udmerket Sender, naar Fald-

modstanden R2 til Skarm-
gitteret udelades. -'Til-koblingen til et eventuelt
PA-Trin foretages bedst
ved Li4k-Kcibling mel-
lem de io Enherler. Sen-
deren er nrqSteret paa et
Metalchctssr,s, clo- bliver
brugt sonr t'llnus. Chas-
sis'et er h,iet at en Alu-
miniumsplade paa 26x
l8 cm med to Kanter bojet
ned, saaledes at Stsrrel-
sen bliver l3x l8 cm og
Hojden 6rf, cm.
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Antennetilkobling.

En Antenne med enkelt Feeder kobles lettest til senderen ved Hjelp
af en variabel Kondensator paa max. 50 mmf direkte til pladeenden af
spolen; hvis man sverger til Antenne med dobbelt Feerrer, saa sker
Koblingen bedst ved Hjalp af Link-Kobling til et Antenneafstemnings-
system.

Stykliste:
1 Aluminiumsplade 18\26 cm (Howok) | .*c' .v'
I Eddystone Spoleholder (Howok) L/

.l Octal Sokkel lor 6L6 J.n
I Torotor 600 NDS Kondensator C3 med isoleret Aksel Å.4
2 Climmerkondensatorer 10.000 cm (Cl)
I Glimmerkondensator 25O cm (C2)
1 Vitrohm 50.000 Ohm Modstand Rl , /
1 Modstand 25.000 Ohm l0 Watt R2 Samulewirz l/
1 HF Senderchoke Prahn ',/2 Spoleforme
t. Krystal (tlowok) t./'

l0 Bosninger lor Metalstel
I Knap t/ 

t

,J/

/.



220 V olt Jevnstramssender.

Krystal eller ECO Styring.

,,KR'

Konstruk-

tion

Nr. 9.

For de Amatorer, der kun har 220 Volt Jevnstrom til Raadighed,

er det nerliggende at bygge sin Sender til direkte Tilslutning til Lys-
nettet, da de moderne indirekte opvarmede Pentoder er saa gode, at
man godt kan faa en effektiv Sender til den lave Spanding og endda
for en ringe Udgift. - I det lolgende beskrives en Sender efter de an-
givne Retningslinier.

Oscillator:

Det er en ECO (eller CO) - PA Opstilling, der i forste Trin har
et CL4 Ror og i PA-Trinet 2 Stk. parallelformede CLZ Ror, der giver
et lnput af ca. 30 Watts. I Oscillatortrinet er der lavet en lille Finesse
med Katodespolen, saaledes at man ved en Flytning af Spolen mellem

to Holdere kan arbejde med et Krystal i Tritet eller benytte den nu saa
populare ECO-Oscillator. I Stedet for Krystallet maa man saa anbringe
en god Glimmerblok paa ca. 25O mmf i Kryslalholderen Z. Onsker man
at arbejde paa Krystallets Grundfrekvens, kan man blot kortslutte Ka-
todekondensatoren Cl med Spolen placeret i CO-Soklen, og CL4 Roret
gaar da som ganske almindelig Pentode Krystal-oscillator. Hvis man
bruger ECO, maa man ikke afstemme Pladekonden$ateren C2 til nai-
agtig Resonans med Katodekredsen, da det vil give en ustabil Tone;
C2 skal en Ubetydelighed udenlor Resonans, saa skal Tonen nok blive T9.
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Stabilisering.

PA-Trinet, der er kapacitivt koblet til farste Trin ved 100 mmf
Kondensatoren C5, kan stabiliseres ved Hjalp af Kondensatoren C4, der
er paa ca. 35 mmf max. Senderen stabiliseres paa den Maade, at man
lader CO svinge, mens der ingen Pladespending er paa PA-Rorene;
dernast drejer man langsomt paa C3, og ved en bestemt Indstilling vil
en lille Lommelampepare anbragt i en Indikatorkreds, der holdes hen
til Spolen L3, lyse op; dette skal man nu undgaa ved at indstille paa
C4. Derefter sattes der Pladespending paa PA, og der efterindstilles
paa C2 og C3.

lndstillinq af "ECO".
Man kan i Praksis opnaa gode Resultater ved fsrst at lytte i Amatsr-

omraadet, hvor der i Ojeblikket er Ro; derefter startes ECO Trinet og
man indstiller Ct til den dobbelte Bolgelengde af den, man vil arbejde
paa; f. Eks.
til 80 Meter
Arbejdet paa

ca. 160 Meter,
hvorfra Over-
svingningen
vil kunne ha-
res megetkraf-
tigt i Mod-
tageren. C2 &
C3 efterind-
stilles der-
efter; er de to
sidstn'evnte
Kondensatorer fsrst indstillet
fra den ene Ende af Baandet

'den Smule, der kan presses
ikke stort.

Ko nstr uktiv e D etailler.

til et Baand, kan man praktisk talt nkore"
til den anden ved kun at dreje paa Cl ;

mere ud ved nojagtig Resonans, betyder

Glodestrsmmen til Rsrene er 200 MA og den noiagtige Vardi af
Faldmodstanden R4 indreguleres med et Milliamperemeter i Serie. Paa

Grund af den Tid det tager at varme Rorene op, maa man have Glsde-
strommen staaende paa mellem hver QSO. Senderen er opbygget paa
en Ebonitplade paa 16x35 cm. For at kunne have Senderen staaende
paa et Bord er Ebonitpladen hevet op over en l0 mm Finerplade af
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samme Storrelse ved Hielp af 3 Alstandsror paa 101/, cm. Konden-
satorerne er skruet paa Pladen med Porcellensknapper imellem for Ud-
seendets Skyld.

Der er ingen Filterspoler i Senderen, da en yderligere Udglatning
efter Kondensatoren C7 er unodvendig, og Spendingsfaldet over even-
tuelle Filterspoler maa helst undgaas, da 22O Volt ikke er for meget i
Forveien.

Noglingen foretages i -l-- Anodesprending til PA Trinet i X2, og
det er selvfolgelig nodvendigt at bruge et godt Noglefilter for at und-
gaa Klik. Har man Lyst til at arbejde med ,,breok-in", saa kan det let
proves ved at nogle i Xl i Stedet for.

Spolerne, der alle er viklede paa Prahn Spoleforme og med 0,8-2
x bomuldsomspunden Kobbertraad, laves saaledes:

Ll, der er Oscillatortrinets Katodespole, skal kunne aistemmes til
henhv. 160, 80 eller 40 Meter. Man begynder Viklingen med Jordenden
ved Spoleformens Pladeben, lader Udtaget til Katoden gaa til et af Glsde-
benene og Gitterenden til Gitterbenet, der derefter forbindes til det le-
dige Glodeben. Ved at betragte Diagrammet kan man se, at Spolen i
den ene Holder faar Katodeudtaget fort direkte til Katoden, hvorved
Roret arbejder som ECO. I den anden Holder er der ingen Forbindelse
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til Katodeudtaget, men Katoden fores her til Citterenden af Spolen, og
Roret arbejder da som alm. Krystal-oscillator. Viklingsantallet fremgaar
af omstaaende Tabel:
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Ll: 160 Meter. 55 Vindinger, Udtag paa I0. V. lra Jord, iet viklet.
90u25Db6.,,
40o15nr5.Du

L2: 80 , 25 " tat viklet.
40o15t,
20 , 7tl, , spaced 21lz cm.

L3: Som LZ men med Midtpunktsudtag Isrt til det midterste Spoleben.

Styhliste:

Cl, C2, C3: Kondensatorer ca. 90 mml
C4: Kondensatorer, ca. 35 mmf
C5: I Stk. Glimmerkondensator 100 mml

4Stk.Lampesokler, S polede

3- til P Sokler

C6: 3 10.000

C8: I 3.000
C7: I - Blokkondensator 2MF, 1500 V.
Rl : I Stk.Modstand50.000Ohm,Vitrohm I W
R2:2- 5.000 2W
R3:l- 20.000 2W
R4:l- 1.000 - 25W

Samulevitz
Ch: 3 - Senderdrosler (Prahn)

Ror: Philips. 2 Stk' Type CLz, I Stk. Type CL4.

Monteringsplan:

3 - Topklemmer
6 Bosninger
Z: I Glimmerkondensator, 250 mmf,

eller Krystal
I Ebonitplade 16X35 cm
I Finörplade
9 Prahn Spolelormb og Spoletraad
3 Skalaer
1 Knap

.\



75 WATT SENDER
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Mult ib o lg e', -5 ender e n.

"KR" Konsf ruktion Nr. 1O.

For nylig fremkom der i det amerikanske Kortbolgeblad ,,RADIO'
en Sender, der var lidt ud over det sedvanlige m. H. t. Enkelthed og
Nemhed i Betjeningen. Efter at det blev muligt her i Landet at kobe de
646 og 6L6C Ror, der skulde bruges, blev Senderen bygget op med de
Komponenter, der var til at laa i Handelen, og de opnaaede Resultater

- bl. a. WAC for de farste S QSO - fortaller bedre end mange Ord
om Senderens Etfektivitet. Af Senderens mange Fordele kan nevnes:
Fahtish lige stort Output poa 10,20 og 40 Meter, nemlig ca.45 Watts;
kun etKrystal og kun 3 Stk. Spoler til de A nevnte Baond, meget hur-
tig Omskiftning fra Baand til Baand, ingen srerlig Afskermning og lz-
gen stobilisering, kun 3 variable Kondensatorer, og sidst men ikke mindst
Benyttelsen af almindelige billige Modtagerror. Yderligere kan Senderen
bruges som Styresender til et storre PA-Trin, men da Input i Forvejen
er paa ca. 75 Watt og den hojeste Cranse her i Landet er ved 100
Watt. er der ikke meget vundet ved at bruge den som saadan. I mange
-'lfalde er det saadan med Styresendere, at de giver godt Output paa
Krystallets Crundfrekvens, og mindre jo flere Cange man fordobler, saa-
ledes at man paa l0 Meter kun faar meget lidt ud. Denne Sender leve-
rer som anlart ca. 45 watt output, og det er mere end tilstrakkeligt til
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paa l0 Meter at give R8-9 fra W6 med Fone, naar Senderen moduleres
med en almindelig Klasse B Forstarker med 2 Stk. 46 Rar i Udgangs-
trinet med 500 Volt paa Pladerne.

80o9ttom e.,l','"r, 7ft
,,,

,r.r"r::ffi

Til 10 Meter Arbejde indsattes et 40 Meter Krystal i Holderen X,
der kun bestaar al 2 Basninger til Montering paa Metal med 16 mm
Afstand; Sp.l settes i S1, Sp.2 i 52 og Sp.3'i S3. Vi har da fsrst en
40 Meter push-pull Krystaloscillator med Dobbeltroret 6A6, en 2O Meter
push-push 6A6 Fordobler og endelig de 2 Stk. 6L6G i push-push For-
dobling paa l0 Meter.

Til 20 Meter sattes Krystallet imellem Glsdebenene paa Sl; Sp.1
placeres i 52 og Sp.z i S3; vi har nu en 40 Meter push-pull Oscillator
med 6A6 og en push-push Fordobler med 6L6G Rorene med samme
Output som paa 40 Meter.

40 Meter foregaar med Sp.l i S3 og Krystallet imellem Glodebenene
paa 52, saaledes at de 2 6L6G Rsr kommer til at arbejde som push-pull
Krystal Oscillator, der folger selv meget hurtig Nogling, blot man bru-
ger et godt og letsvingende Krystal. Paa 2O Meter afbrydes Pladespen-
dingen automatisk fra det fsrste 6A6 Ror og paa 40 Meter fra begge
6A6 Rorene, idet der kun er Pladespending paa Rorene, naar der sidder
en Spole i den tilhorende Sokkel.

Da Rorene kraver hoj Forspending via Gitteraflederne R5 og Rå
for at kunne arbejde effektivt som Fordoblere, og da navnte R5 & 6
foraarsager en temmelig hoj Krystalstrom, naar Rorene gaar som push-
pull Oscillatorer, er det lavet saadan med de 3 BosningerZ og en Kort-
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slutningsboile, at man kan kortslutte R5 og R6 til henholdsvis 20 og 4O

Meter Arbejdet; det forste 6A6 Ror, der altid vil komme til at gaa som
push-pull Oscillator, har ingen Gitterafleder og der er derfor heller in-
genting at kortslutte, og man lader simpelthen Z vere aaben til l0 Me-
ter, hvilket er det eneste Baand, hvor Roret er i Brug. Det er megel vig-
tjg! ut anbringe Z rigtigt til de forskellige Baand; med et TiIiEääEI
Krystal vil der sandsynligvis ikke ske andet, end at Output reduceres ved
en Fejl ved Z, men ved nesten alle andre Typer af Krystaller er man
nasten sikker paa at Krystallet springer, hvis man glemmer Omskifteren,
naar man skifter Baand. Krystalstrommen er paa l0 og 20 Meter ca.
70 MA og paa 40 Meter ca. 85 MA, men dette er ikke mere end ethvert
godt Krystal kan taale.

Detailler vedrorende Monteringen.

Da nogle af Modstandene bliver meget varme, maa man sorge for
rigelig Ventilation ved at have Chassis'et fra Bordpladen paa 4 smaa
Gummifodder. Chassiset er forbundet til minus, men det er ikke nok
blot at fsre Afkoblingskondensatorer m. v. direkte til Stellet; nej, det
er langt bedre at lade samtlige Minusforbindelser gaa til en svar blank
Kobberstang, der saa igen paa flere Steder er forbundet til Stellet.

Det er nodvendigt at bruge saa gode Rorsokler som muligt, isrer
i 6L6G Trinet, hvor man helst ikke skal bruge andet end keramiske Sok-
ler, og disse er ikke nemme at faa fat i for Tiden; til 6A6 Rsrene kan
man klare sig med de billige 7-benede amerikanske Sokler, der nu laves
her i Landet, men man maa huske paa, at der findes 2 Udgaver af
denne Sokkel, nemlig "small" og ,mediurn"; det er den sidste, der skal
bruges til 646, men man kan i Nodsfald klare sig med den mindre Type
og saa med Forsigtighed boie Benene paa Rorene saa meget indad, at
de kan klemmes ned i Sokkelen. De to store 25 Watt Rl Modstande
paa hver 5000 Ohm bruges baade til at nedsette Pladespendingen og
som HF-Chokes; de har ganske vist kun meget lille HF Strsm at bare,
men de er behielpelige med at forhindre, at push-push Fordoblerne
bryder ud i Selvsvingninger. Da der bruges samme Glsdevikling til alle
Ror, kan den af Hensyn til Noglingen ikke forbindes direkte til minus,
men den ,,iordes" via C7 Kondensatoren paa l0 000 mmf, der anbringes
saa tat ved 6L6G Soklerne som muligt.

For at forhindre Parasit-Svingninger ved Udgangsrorene, hvilket
vilde resultere i daarlig Effektivitet, benyttes Choken P; den bestaar af
6 Vindinger I mm emailleret Traad viklet om en Blyant og spaced en
Ubetydelighed, og den skal loddes direkte paa Rorsoklen.
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De anvendte Split-stator Kondensatorer i de to forste Trin er Toro-
tors Superkondensatorer 2R410 med dobbelt Pladeafstand. I Udgangs-
trinet er benyttet en Eddystone 40 mmf Kondensator monteret paa en
Stand-off Isolator, og da Rotor er ,,varm", er Akslen forsynet med et
Koblingsled, der ogsaa er aI Eddystone Fabrikatet.

Noglingen

foretages ved at bryde Katodeforbindelsen i N; det kan ikke lade sig
gare at nogle i et af de forste Trin, da 6L6G Rarene ikke vil kunne
taale at staa uden Styreenergi ret mange Sekunder uden at tage Skade.
Den samlede Anode- og Skermgitterstrom til Udgangstrinet kan maales
i O, og her indsattes ogsaa en eventuel Modulator, hvis man snsker at
arbejde med heisingmoduleret Fone.

6L6G Rorene som push-push Fordoblere arbeider ligesaa effektivt,
som hvis Rorene var forbundet i parallel, neutraliseret og arbeidede paa
samme Frekvens som loregaaende Trin; Grunden er den, at push-push
Fordobleren faktisk er en Klasse C Forstarker, naar den arbeider kor-
rekt med tilstrekkelig hoj Gitterforspending. En Fordel ved push-push

- bortset fra den hoje Ydeevne som Fordobler -- €r, at det nasten
er umuligt at faa Output af nogen Betydning paa anden Frekvens end
den dobbelte af Indgangskredsen. Paa Grund af den hoje Vardi af
Gitteraflederen R6 faar 6L6G Rorene, naar de arbejder som Fordoblere
paa l0 og 2O Meter, det meste af Gitterforspandingen fra denne Mod-
stand og kun en ringe Del fra Katodemodstanden R4 paa 200 Ohm,
saaledes at man selv til Fone kan nojes med at have R4 shuntet til
minus med en Blok paa kun 5000 cm.
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Spolerne.

Senderen er oprindelig beregnet til 40, 2O og l0 Meter Baandene,
og Spolerne til disse Omraader vikles paa Prahn Forme med Forbindel-
serne til Benene som vist paa Tegningen, idet gores opmarksom paa,

at saavel Spoleholderne i Senderen som Spoleformene er tenkt set
nedenfro. 40 Meter push-pull Spolen er tet viklet og har 22 VindingE
iliffifiiäipunktudtag. 20 Meter push-push Spolen er spaced til ialt 3 cm
og har 9 Vindindinger ogsaa med Udtag paa Midten; l0 Meter push-
push Spolen optager samme Plads med sine 31/r Vindinger, men den er
ikke forsynet med noget Udtag.

Med et 80 Meter Krystal kan man ogsaa arbejde paa 80 Meter
Omraadet med 6L6G Rorene som push-pull Oscilator; Spolen til dette
Baand kan vikles som til 40 Meter, men med ialt 40 Vindinger - Til
Brug med samme Krystal kan man ogsaa vikle en 40 Meter push-push
Spole som Sp2, men med 22 Vindinger, og en 20 Meter push-push
Spole som Sp3 med 9 Vindinger. - Herved opnaar man at kunne ar-
bejde paa 80 - 40 og 2A Meter med 80 Meter Krystallet. - Den be-
nyttede Spoletraad er til alle Spoler I mm 2 x bomuldsomspunden Kob-
bertraad.

Tilkoblingen til Antennen foretages ved Link-kobling, idet 2

smaa Eddystone Stand-off brerer en 2 Vindingers Spole af 2 mm
emailleret Traad med saa stor Diameter, at Spolerne kan anbringes og

fjernes let i 53;
fra de to Stand-
off fsres saa et
snoet Kabel paa
sedvanlig Maa-
de til et Antenne-
afstemnings-
system.

Spendinger-
ze tilsluttes ved
Hjalp af Soklen
fra et kasseret
Radioror, og der
kreves 6,3 Volt
Glodespending
fra enten en Bil-
Akkumulator el-
ler fra en Veksel-

stromsformator. Pladespendingen skal ligge mellem 400 og 550 Volt.
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En Ensretter, der er sarlig egnet og specielt bygget til denne Sender,
vil senere blive beskrevet.

Monteringen foretages paa et Öhassis lavet af en Aluminiumsplade
paa 40x40 cm med l0 cm bajet ned paa de to af Siderne og for-'
sterket med Finerstykker.

Styhliste:
Cl, C2: 2 Stk. Split Stator Kondensatorer,

Torotor, 2R410 dobb. Pladeafstand
C3: I Stk. Eddystone 40 mmF Kondeniator,

Howok

CH: 6 Stk. Prahn Sender-Drosselspoler
I Stk. Aluminiumsplade 40X40 cm Howok
2 - 7 polede amerikanske Sokler, medium
2 - amerikanske Oktal Sokler
3 - 5 polede Frekventit Sokler
1 - 4 polet Sokler til Batteritilslutning
6 - Bosninger til Melalstel
3 - Skalaer
I - alm. Stand ofl Isolator, Howok
2 - Midget - Eddystone, Howok
3 - Prahn Spoleforme
I - Eddystone Koblingsled, Howok
2 - Kortslutningsbojle
P: =Choke, se Tekst

C4: I
C5: 2

C6: 5

97" 1

Rl: 2

R2: I
R3:'l
R4: I
R5: I
R6: I
R?: I

200 mmF Glimmerkondensatcrer
500

5.000 -
10.000 -
5.000 Ohm 25 W. Modstande

Samulewitz
300 Ohm l0 W. Modsi.
300
200
10.000

s0.000
1s.000



Sendere for Telefoni og Telegrafi.

220 V olt levnstromssender.
Krystal eller ECO Styring.

ffi

,KR" Konsfruktion Nr. 11.

Den folgende Sender, der er bygget til direkte Tilslutning til 220
V. Javnstromsnet, egner sig isar for Amatorer, der baade er interesseret

i Telegrafi og Telefoni. Med sit lnput af 10-15 Watt horer den til ,low-
power" Klassen, men til Trods herfor kan man opnaa forbavsende gode
Resultater, da den giver kraftige og let laselige Signaler i Forbindelse
med en god Antenne.

Senderen bestaar af en Oscillator med Philips CL2 Pentoden, der

kan bruges enten som ECO eller CO efter Behag, ganske som det er

forklaret under 22O V. CW Senderen (,,KR" 9). Oscillatorens Pladekreds

er kapacitivt koblet til Philips Udgangsroret CL4, der arbejder som Tri-
ode, idet Skarmgitteret er forbundet til Pladen og altsaa faar samme

Sprending. Dette kan kun lade sig gore med CL4 og ikke med CLZ,

hvor Skermgitteret ,,radrner" faretruende med over ca. 150 Volt. Oitter'

forspendingen til CL4 Roret faas ved R2 Modstanden paa 20.000 Ohm,

og Stabiliseringen sker paa sadvanlig Maade ved Hjalp af Konden-

-Sdtfi+"
iffi$
ilH
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satoren C4 paa ca. 35 mmf, hvoraf kun en lille Del skal vrere indskudt,
da PA-Spolen L3 er forsynet med Midtpunktsudtag, hvortil Anodespen-
dingen er fsrt.

,llodulationen, der er almindelig Heisingmodulation, foretages med
et enkelt Philips CL2 Rar og Liibcke Choken E 300. Med en folsonr
Mikrofon er det muligt at opnaa en haj Modulationsprocent; er denne
ikke tilstrrekkelig hoj kan man, for at Iaa kraftigere moduleret, forsogs-
vis indskyde en Modstand shuntet med en 2 MF Blok ved M; Storrelsen
af Modstanden kan vare 1000 Ohm max., og man kan lettest lave For-
soget med en 25 Watt Modstand med en ekstra Bojle, saa at en Del
af Modstanden kan kortsluttes.

Alle 3 Rar bruger 200 MA paa Glodetraaden og sidder i Serie med
samme Faldmodstand - R4 paa ca. 1000 Ohm - saaledes at Modu-
latorrsret altid er opvarmet under CW-Arbejde.

Som det fremgaar af Diagrammet er der ikke brugt Filterspoler,
hverken i Glsde- eller Anodekredslob; man opnaar derved atlaa de Z2O
V. udnyttet fuldt ud til Pladespanding, og Resultatet bliver bedre, end
hvis man fik et Spandingsfald over eventuelle Filterspoler.

Naglingen sker enten i X2 eller Xl. Ved Hjalp af en 3-polet Prahn
Omskifter O afbrydes Forbindelsen til Modulatorrorets Plade samtidig
med at Choken 8300 kortsluttes til Telegrafi. Mikrofonspanding og SG-
Spanding ti CLZ - via Seriemodstanden R3 paa 15.000 Ohm - til-
sluttes med den dobbelte Afbryder Al & A2; man maa huske paa al-
drig at have Skarqrgitterspending paa CL2, naar Pladespendingen ikke
er tilsluttet, da Roret ellers kan tage Skade. For at sikre sig herimod
kunde man ogsaa udvide O med 2 Sektioner og saa foretage alle 3
Omstillinger paa een Gang.

Kondensatorerne Cl og C2 i Oscillatoren er paa hver 500 mmf,
og de tilhorende Spoler, Ll og L2, er viklede saaledes, at man undgaar
Udskiftning af Spoler paa 80 - 40 og 20 Meter Omraaderne. Spolerne

vikles alle paaPrahn
Forme saaledes: Ll
(160-80-40 M.):
2O Y.tret viklet; Ka-
tode-Udtag 5 V. fra
Jordenden. LZ (80

-40-20 M.): 9 V.
tet viklet uden Ud-
tag. - L3: 80 Me-
ter: 25 V. tret vik-

3 iq
let. 40 Meter: 12 V spaced 2rf, cm; - 20 Meter: 7 V. spaced 2tl,
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cm; alle L3 Spoler er forsynet med Midtpunktsudtag. Den benyttede

Traad er til alle Spoler I mm Emailletraad.
Monteringen er foretaget paa et Tra-Chassis med Ebonit-Forplade

og -Klemliste. Hojden er lltl, cm og de andre Maal kan ses af Maal-

tegningen.

Styhliste:
Ql og C2: 2 Stk. 500 mml Kondensatorer

L, K.

C3: I Stk. 100 mml Kondensator. L K.

Cq:l - 35 - Neutrodynkondensator
C5: I - 50

Z; l -250 - Climmerkondensator
eller Krystal

C6: I 100 mmt
C7: I - 2.000

C8 og C9: 2 Stk. 1500 V 2mf Kondensa-
torer.

gl0t 2 Stk. 10.000 mml Glimmerkonden-
salorer

Rl : 1 Stk.50.000 Ohm Modstand. Vitrohm
R2: I - 20.000
R3..2 - 15.000

R4: I Stk. 1.000 Ohm Modstand.25 Walt.

Samulewitz
R5: I - 400 Ohm Modstand. 3 Watt.

Samulewilz
FP: I - Liibcke Mikrofontransformator
E300:l- D DrosselspoleE300 Ohm

3 - P. Sokler
4 - alm. Sokler
3 - Prahn SenderdrosselsPoler
I - ,, Omskifter
8 - Bosninger
t - ntl, V. Mikroionbatteri

R6: I - Potentiomeler, 0,5 MO, Vitrohm
2 - Philips Rar QLZ
1 - -cL4I - Dobbelt Aibryder Al og 42
2 Skalaer, 2 KnaPPer



PENTODESENDER
MED FANGGITTERMODULATION

Let Baandskiftning - Stabilisering.

Med de moderne Senderpentoder, hvor Fanggitteret er fort ud til
en sarlig Kontakt paa Sokkelbn, er det forholdsvis nemt at opnaa god
Telefoni-Kvalitet ved Modulation paa dette Gitter, og da ksrene tillige
kun kraver ringe HF-Energi for fuld Udstyring, er det ikke underligt,
at denne Type Sender er blevet popular herhjemme, isar da der og-
saa knytter sig andre Fordele til Pentode-Senderrorene.

Den i det folgende beskrevne Sender, der baade er beregnet til Te-
lefoni og Telegrafi, bestaar af et 4l Oscillatorror, et 802 Pentode-Sender-
rsr i PA-Trinet, og dette R6r moduleres paa Fanggitteret med et enkelt
4l Rsr.

Oscillatoren er den sammme som anvendt i den tidligere beskrevne
CW Sender (,KR" Nr. 9), saa vi skal ikke komme narmere ind paa den

her, men kun pege paa Fordelen ved baade at kunne arbejde med Kry-
stal- eller Elehtronkobling etter Behag.

Paa Grund at de store 500 mmf Afstemningskondensatorer er det
overflodigt at skifte Spoler i Oscillatoren lra 80-20 Meter. Cl/Ll dek-
ker over 40 til 160 Meter Omraaderne med en Spole tret viklet med 20

Vindinger I mm Emailletraad paa en Prahn Spoleform; Udtaget til Ka-
toden tages 5 Vindinger fra Jordenden, der legges nederst paa Spolen.

- CLILZ drekker over 20 til 80 M. Omraaderne med en Spole bestaaende
af 9 Vindinger 0,8 mm 2 x bomuldsomspunden Kobbertraad, ogsaa tet

ingen
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viklet paa en Prahn Form. I PA-Trinet er benyttet en Spole af 6 mm
Kobberror monteret paa 2 Stand-off i Forbindelse med en Kondensator
paa ca. 150 mmf max. - En 9 Vindingers Spole med en indvendig
Diameter af 7 cm og trukket ud til 12 cm mellem Monteringshullerne
dekker baade 2O og 40 Meter Omraaderne. Dette vil altsaa sige, at man
kun behover en eneste Spoleskiftning for de tre mest benyttede Omraa-
der:2O - 40 - 80, nemlig med PA-Spolen, der til 80 Meter kan bestaa
af 2O V.2 mnr Kobbertraad, indv. Diameter 7 cm og spaced til l2 cm ialt.

Som Folge af den gode Afskermning i 802 Roret er det unodven-
digt at stabilisere det ved Hjelp af Neutrodynkondensator, og det maa
betragtes som en meget stor Fordel at vare fri for det. Det er dog nod-
vendigt at anbringe en minusforbundet Skarm forneden om Roret, som
det fremgaar af Fotografiet; skulde der trods denne Forholdsregel allige-
vel vrere en mindre Ustabilitet ved Roret, saa kan det fjernes ved blot
at stille en Metaldaase lost ned over Ossillatorens Pladespole L2.

Modulation.

For at kunne opnaa en hoj Modulationsprocent er det nodvendigt
at nedsette Output ved Fone til ca.400io; det sker ved Hjelp af ne-
gativ Forsprending paa Fanggitteret fra et 45 Volts Anodebatteri, der
tillige bruges til negativ Gitterlorspanding til PA-Rsret; Omskifteren Ol
Ilytter Fanggitteret fra den faelles Minusforbindelse ved CW til -;- 45 Volt
gennem Sekundaren af Modulationstransformatoren T ved Fone. Sam-
tidig sattes Plade- og Skrermgittersprending til 4l Modulatorroret ved
Omskifteren 02, der er sammenkoblet med Ol. Som Modulationstrans-
formator er brugt en Liibcke Klasse B Indgangstransformator lrl med
en 10.000 Ohms Modstand over Sekundaren. For at kunne neddampe
Forsterkningen med en falsom Mikrofon benyttes et Vitrohm Poten-
tiometer R7 paa 250.000 Ohm.

For ikke at tere unodvendigt paa Mikroionbatteriet maa man huske
at afbryde Strsmmen med Afbryderen O under Lytning eller mellem
hver QSO; egentlig vilde det mest praktiske vare at foretage denne Af-
brydelse med en 3' Sektion paa Omskifteren A1 & 2.

Ved CW foretages Noglingen lettest i K, der sidder i den falles
Anode- og Skarmgitterledning til PA-Roret. Skermgittersprendingen ind-
stilles til ca. 2OO Volt rnaalt mellem SG og Katode, mens Senderen er
i Drift ved Hjalp af Seriemodstanden R6 paa 10.000 Ohm; de 200 Volt
synes dog ikke at vare serlig kritisk.

Til Drift af Senderez kraves 6,3 Volt til Clodesprending og 400

-500 Volt til Pladespanding.
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Undgaa Overstyring.

Da 802 Roret som for omtalt kun kraver lille HF
styring, maa man have Opmrerksomheden henvendt paa
styring, da det meget let kan lade sig gare at overstyre

Energi til Ud-
eventuel Over-
med 4l Oscil-

latorroret,og
: dette vil re-

sultere i for-
mindsket
Output. Man
kan maale
sig til den
korrekte Sty-
reenergi med
et MA i 802
RoretsStyre-

skal ligge meuem 4 og 6 MA. - Koblingen til AntennelttåTr:ln.
gerne gores haardere, end at Pladestrommen bliver max. 30 MA ved
Fone og ca. 7O MA ved CW.

Montering.

Senderen er monteret i ,,gammeldags,, Stil uden Brug af Metal-
chassis. Forpladen er en Ebonitplade paa 42\tttf z cm, og Klemlisten
paa Bagsiden maaler 4x42 cm. Overpladen er af l0 mm Finerplade paa
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42x17 cm, og de 2 Endestykker af samme Materiale maaler hver 101/,
x l7 cm; Finerpladerne lakeres et Par Gange med almindelig sort Cykle-
lak for Udseendets Skyld.

Stykliste: -'

Cl,C2:2Stk.500 mmF Kondensatorer, Fa- T: I Stk. Liibcke Klasse B Indgangs-
translormator 1: 1.

Prahn Omskifter
Prahn Afbryder
Lampesokler
6 benede amerik. Sokler
7-
Stand oli Isolatorer (Howok)
Prahn Senderdrosler
Prahn Spolelorme
Krystal eller 250 mmF Glirn-
merblok
41/, V. Mikrolonbatteri
Ebonitforplade, 42\Lltl2 cm
Ebonitklemliste, 42x4 cm
Finörendestykker, I 01/2 )( I 7 cm
Fin6rplade, 42X17 cm

C3: I
Q4, CSi 2

Co: I
C7: I
c8, c9;2
ClO: I

Cll: I
Rl: I

R2:' I

R3,4, 5 : 3

R6: I

R7: I

R8: I
FP: I

Z:

brikat Kaarill
150 mmF Kondensatorer ol, o2: I
10.000 mmF Glimmerkondens. x: I

3

z
I
2

3

2

I

100

r.000
5.000
10 mF, 25 Volt Elektrolyt-
blok, Hellesen
50 mmF var. Kondensator
2X2.5O0 Ohrn, 25 Watt Mod-
stand, Samulewitz
50.000 Ohm Vitrohm, I W.
10.000 l0 -

25 Watt, 10.000 Ohm Mod-
Stand, Samulewitz
250.000 Ohm Potentiometer,
Vitrohm
400 Ohm Glimmermodst,, S W.
Liibcke Mikrolontranslormator

Bosninger, Skruer, Kobberror til L3
I Stk. Hellesen Batteri, 45 Volt

Ch:

l-
l-
t-
2-
l-



10 METER TETEFONI SENDER
- der ogsaa kan bruges til CW, endda med break-in.

Til Arbeide paa det nu saa populere l0 Meter Baand fordres der
ikke saa stor Energi for at opnaa gode Resultater; blot Forholdene paa
Baandet er ,,hot", er det overraskende, hvad der kanzraas med QRP.

I det folgende beskrives en Telefoni Sender, der er specielt bygget
til dette Baand, men som selvfolgelig ogsaa arbejder fint paa de andre
Amatorbaand med de dertil passende Spoler. - Senderen bestaar aI en

sarlig Krystal Oscillator, der med et godt 80 Meter Krystal giver fint
Output paa baade 40 og 20 Meter, koblet kapacitivt til et PA-Fordobler-
trin, og dette sidste Trin heisingmoduleres ved Hjalp af et enkelt 6L6C
Ror. Rorene i Oscillator og Udgangstrin er ogsaa 6L6G Typen, da det
er fint egnede Rsr til alle tre Trin. - Input til PA-Roret ligger paa ca.
18 Watt.

Monteringen

er foretaget paa en 10 mm Finerplade paa 29x37 cm, og der er over-
alt benyttet gode Komponenter, da dette er strengt nodvendigt paa l0
Meter, hvor Tabene ellers bliver for store. - Paa samme Plade er Mo-
dulatoren og en Antennekreds - link-koblet til PA Roret - ogsaa
monteret, saaledes at der kun skal tilsluttes de fofskellige Spandinger
og Antennen, ter man er klar til at gaa i Luften. Alle Minusforbindel-
ser gaar til en svar blank Kobbertraad under Bundpladen, og det gal-

,,/(Bo
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der om at laa alle Afkoblingskondensatorerne monteret direkte ved de
tilhsrende sokler og saa lave Forbindelsen til Minus kortest muligt. Den
svrere Minusledning gar en hel Del til at forhindre Ustabilitet, eventuelt
kan man yderligere satte en Jordledning til den, idet man dog maa
erindre, at man ved DC Installation skal have en god Jordblok imellem.
De anvendte l0 Watt Modstande, der er rigelig dimensionerede over-
alt, har bl. a. den Fordel, at de kan monteres paa tilhorende Opstandere,
saaledes at man er fri for at have l/todstandene hengende i Tilled-
ninger.

Modulatioi:
For at opnaa fuld Modulation er det paakravet at anvende en fol-

som Mikrofon, f. Eks. en almindelig Kulkornsmikrofon; ved andre Typer
Mikrofoner kan det vise sig nodvendigt at foroge Forstrerkningen med
et enkelt modstandskoblet Trin LF med f. Eks. 6C5O foran 6L6G Mo-
dulatorroret. - Mikrofgnen, der shuntes med en 2000 mmf Glimmerblok,
tilsluttes Lribcke Transformatoren Model FP med et lille 4r/, Volt Bat-
teri i serie; for ikke at tomme dette Batteri for hurtigt maa man huske
at afbryde Forbindelsen mellem Mikrofon og Sender mellem hver eSO.
over sekundrcren er anbragt et 500.000 ohm Vitrohm Potentiometer for
at kunne variere Forstarkningen. Som Heising-Drosselspole, der maa
vare af absolut god Kvalitet, er anvendt Liibckes Model E 400.

Ind.stillinq af Senderen :

Mellem oscillatorrarets Plade og Katode er vist en lille Trimmer-
kondensator paa 3-30 mmf; Inristillingen af denne Kondensator er
kritisk for at opnaa godt output paa 20 Meter fra oscillatoren fra et
80 Meter Krystal. Glimmerpladen i de fleste Kondensatorer er imidiertid
meget tynd, og da der kun skal en lille Fejl i Glimmerpladen til, at
Kondensatoren slaar igennem, tilraades det at lagge en storre og svrerere
Plade imellem, for osc. startes. - Med kun oscillatorroret anbragt i
senderen tilsluttes clode- og Anodespending; Trimmerkondensatoren,
der fra Begyndelsen er stillet paa Minimum-Kapacitet, drejes langsomt
mod max. Kapacitet efter at man fsrst har fundet den rigtige 20 Meter
Harmoniske ved at lytte i en Modtager i Narheden. Der vil da fore-
komme det, at Osc. Roret optrader som Selvsvinger, naar der indskydes
for meget Kapacitet. Kapaciteten i c2 formindskes derefter lige saa me-
get, at selvsvingningerne ophorer, og det kan man se af, at en Indikator-
kreds med en Lommelampepare kun lyser op ved bestemte Indstillinger
af cl. Med et letsvingende 80 Meter Krystal er oscillatoren rig paahar-
moniske Svingninger, og man maa passe omhyggeligt paa kun at komme
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til at arbejde paa de, der ligger i Amatoromraaderne. - Som sagt kre-
ves der et ,,livligt" Krystal til Opstillingen for at kunne faa Output paa

20 Meter; i Nodsfald kan man imidlertid klare sig med at tage den 40

Meter Harmoniske og alligevel ,,kare" PA-Fordobleren paa 10 Meter.

40 Meter Krystaller er ikke saa godt egnede til Oscillatoren som 80 Meter
Krystallerne. For ikke at belaste forste Ror for haardt og derved van-
skeliggore Svingningerne, maa Koblingskondensatoren til nreste Ror, C5,

ikke vere paa over 50 mmf.

der er viklede paa Prahn Spoleforme, er monteret paa de engelske Ed-
dystone Spoleholdere, der haver Spolen ca.2 cm fra Bundpladen; ogsaa
Rarsoklerne er havet fra Pladen paa smaa Afstandsbosninger, og Af-
stemningskondensatorerne Cl, der er paa ca. 90 mmf med isoleret Aksel,
er monteret paa smaa Porcelensknapper. Spolen Ll har 7t/r Vinding,
L2 og L3 hver lrf ,, alle spaced Zrf , cm og viklet med I mm Emaille-
traad; paa L3 er der Udtag paa Midten og I Vinding fra den ene Ende,

og disse Udtag gaar til Glodebenene paa Sokkelen.
Alle Afkoblingskondensatorer - med Undtagelse af de helt store

Storrelser - er Glimmerkondensatorer af bedste danske Fabrikat.
Den samlede Plade- og Skermgitterstrsm kan maales for Oscillator-

eller Fordoblerroret hver for sig i de to Jasks Jl og J2, det er mon-
teret under Bundpladen paa Forkanten.

lom roÄ/
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Tilslutningen af Spendingerne - 6,3 Volt Glodespanding og 400
Volt Anodespanding - sker ved Hjalp af et 4-ledet Kabel, der ender
i Soklen fra en kasseret Radiolampe.

Senderen kon ogsaa bruges til Telegrafi, og man behover da kun
at udtage Modulatorroret og kortslutte E 400 Drosselspolen. Noglingen
kan foretages enten i J2 eller Jl; i sidstnevnte Tilfalde kan man saa
tillige arbeide med ,,break-in".

Cl : 3 Stk. 90 mmF Kondensatorer
Q2: | - 3-30 mnrF Trimmerkondensator
C3: I - Blokkondensator 0,1 mF
C4: I

50 mmF
r00
250
r0.000
2.000

Rl : I - Modst. Vitrohm, 25.000 Ohm.2 W.
100.000 - 2 -

R9: I - Potentiom. 500.000 Ohm. Vitrohm
ClI : I - Elektrolytkondensator, Hellesen,

20 V, 25 mF
HF Choke: Prahn Senderchoke

I S{k. Modst. 300 Ohm, l0 Watt,

200

- 25.000

- 15.000

- 7.500
- -- 50.000
Endvidere skal anvendes:

3 Stk. Eddystone Spoleholdere (Howok)
3 - Prahn Spoleforme
I - Liibcke Mikrofontransformator, F, P,
I - Filterspole E400
3 - Sokler til 6L6G Rsr
I - Mikrofonbatteri, 4tl, Y.
2 - Jacks
1 - Fin6rplade, 29x37 cm, 10 mm tyk

_ 
Samulewitz
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50 WÄTT TRIODE SENDER

Telegrafi- og Telefonisender for 8O, 4O og 2O m til Drilt paa 8O

og 4O m med et 8O m Krystal og paa 20 m med et 4O m Krystal.

Dette Diagram er udarbejdet af Philips og man har her en typisk
Triode Sender med nogle af de bedst kendte Philips Ror.

Koblingsshema: Krystalstyret Trin med E 409 Roret, neutrodyn-
stabiliseret HF Forstarker eller Frekvensfordobler med TC 04/10, sta-
biliseret HF Forstarker med TC 05/25. Anodemodulation paa sidste PA
Trin ved Hjalp af to parallelkoblede Modulatorrar F4lO, Forstarker med
Rsret E415.

Spendingskilde: Anodespanding leveres af tre parallelkoblede Ror
r561.

Nagling: Baade sidste PA Trin og Mellemtrinet sprerres ved den
viste Noglemetode.
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80m
40m
20m

Styhliste:
Ll, L3 og L8: Diameter for Spoleiormen:

3,5 cm, 300 Vindinger af 0,2 bomulds-
omspunden Traad. Beviklet Lengde ca.
7cm

L2 L4: Spolens Diameter 6 cm, blank Kob-
bertraad 2 mm. Vikles paa Ribberor ai
Ebonit eller Steatit

Ct4i 4 uF Driftssp. 500 V.
C15: 6 uF
Cl6: 5 uF
C21 | 25 uF Elektrolytkondensator, 50 V.

Driftssp.
Rl: 30.000 Ohm, I Watt
R2-3: 10.000 Ohm, 2 Watt med Aftap-

ninger saa at den gunstigste Vrerdi
kan afproves. (Eventuelt kan bruges
4x3000 Ohm)

R4: 200.000 Ohm, 2 Watt
R5: 100 Ohm
R6: 500 Ohm, 5 Watt
R7: 10.000 Ohm, var.
R8: 6.500 Ohm, 50 Walt
R9: 1.500 Ohm, 0,5 Watt
Rl0: 6.250 Ohm, 7,5 Watt
Itll:10.000 Ohm, l Watt
Rl2: 4.000 Ohm, I Watt
R13: 75.000 Ohm, 0,5 Watt
Rl4i 420 Ohm, 3 Watt
R15: 600 Ohm, I Watt
Tl : Clodestromstranstormator, Sekundar:

2X2 Voll, 2,3 Amp. og 2\2 Volt
3 Amp.

T?: Anodespendingstransformator: Se-
kunder : 2)(ZVolI, 6 Amp. og2X470
Volt, 250 mA

T3: Modulationstranslormator; Vindings-
tal paa Modulalorsiden 3900 og paa
Oscillatorsiden 4850 V., 0,2 mm emal.

T4 Lavlrekvenstransformafor 1: 3 alm.
Model

T5: Mikrofontransformator, Type afhanger
af den anvendte Mikrolon

L9: 10 hy, 80 mA
L8: 2 Drosselsspoler paa l0 hy ved 250

mA DC i Serie

L2
16

8

L4
l6 Vindinger
B-
5-

L7

L6 L7: Kobberrorsspoler, Diameter 6 mm,
frilberende

L6

80 m 16Vind., Mellcnrum 2 mm, 5Vind.
40m 8 -

20m 4 -
- 4 - 3

- t2- 2

Eventuelt kan man udfore L7 med 7

Vindinger og Udlag, saaledes at den
gunstigste Kobling lor hvert Bolgebaand
kan anvendes.

L9: 10 Henry ved 80 mA DC
Ll0: 2 Drosselspoler paa l0 Henry ved 250

mA DC i Serie
cl, c3, cll, cl?, clg, clg, c20: 500 pF,

Driftsspanding 500 V.
C2: 250 pF variabel, Driftsspending 500 V.
C4: 300 pF
C5: 15 pF - Neu{rodynkondensator,

Driftsspending 500 V.
C6: 250 pF variabel Neutrodynkondensator,

Driltsspanding 500 V.
C8: l5 pF variabel Neutrodynkondensator,

Driftsspanding 500 V.
C9: 300 pF Driftssp. 500 V.
910: 150 pF var., 1000 V. Driftssp.
ClZ: 0,1 uF, Driflssp. 500 V.
Cl3: 25 uF Elektrolyt, 25 V. Driftssp.



En ORO Sender fo, Fone og CW.

En helt moderne Opbygning med stor
Udgangseffekt, udstyret med IOO pCt.
Modulation og alt - ogsaa Äntenneaf-
stemningssystemet - samlet i eet Panel-
System.

,,KR' Konstruktion Nr. 14.

Fig. 1.

En Sender, som er saa kraftig, at den
kan gaa igennem under daarlige Forhold,
som kan overvinde selv ondartet QRM og
sonl er anvendelig baade for CW og Tele-
foni, er vist alle Amatorers Onsker. Her
prresenterer vi en saadan Sender opbygget
paa et praktisk Panel System, som nasten
er det eneste rigtige til en saa stor Sender.
Fsrst vil vi gennemgaa

Panel Monteringen.
En praktisk, overskuelig og samtidig

effektiv Montering af Senderens forskellige
Afsnit er et Problem, som mange Sender-
amatorer tumler med. I Amerika har man
lost Sagen mest rationelt ved Bygning af
de saakaldte "Rack" Systemer. De bestaar
af en svejset Jernramme, der er saa sv&r,

at Cen berer alle Senderens Afsnit, der hver for sig er monteret paa
svare Jernplader. Det er en meget robust og effektiv Monteringsmaade,
men den er kostbar. Vi har gjort en Del praktiske Forsog med at bygge
en simplere Form af "Rack" Systemet og er kommet til den Losning,
som her beskrives. Der findes forelobig 3 saadanne Systemer i Brug her-
hjemme, nemlig OZ5EDR, OZSAP og OZID, og det er sidstnavnte der
her er beskrevet og fotograf eret. OZSbDR kan ses i E.D.R.s Kobenhavns-
Afdelings Lokaler.

Inden vi gaar over til at beskrive Opbygningen blot et Par Ord
om de praktiske Fordele, Panel Monteringen giver: Hvert enkelt Afsnit
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af senderen kan bygges for sig, men kan senere danne en Helhed. Man

kan begynde i det smaa med bare en Enhed og har straks en smuk og

effektiv Sender. Den har stadig Vardi og kan danne Grundlaget for alle

folgende Tilbygninger. Man opnaar endvidere en Rekke Fordele: God

Afskarmning, Beroringssikkerhed, let og overskuelig Forbindelse mellem

de enkelte Afsnit, og benytter man Trreskab, som vi har gjort, Fordelen

af Beskyttelse mod Stov og for Resten ogsaa den Fordel, at Senderen

ser saa godt ud, at den kan anbringes i enhver Stue.

Den mekaniske Udforelse.

Hvert Panel bestaar af folgende Dele: I Forplade af 1,5 mm Jern-

plade*), I chassis sammenloddet af I mmzinkplade, 2 Vinkler. - Mon-

teringen paabegyndes nu paa Chassis'et, og naar Delenes Placering er

fastlagt opbOres Forpladen i Overensstemmelse hermed. Forpladen rager

5 mm frem paa begge sider af chassis'et, det er til Fastgorelse paa en

Treramme eller paa Vinkeljern, som anbringes i det Skab, Senderen skal

installeres i. Et Trestativ kan selvfolgelig ogsaa anvendes i Stedet for

Skab.
Vinklerne, som holder Forpladen og chassis'et forbundne, er tor-

synet med ombojede Kanter baade til Fastskruning paa Forpladen, men

ogsaa med Kanter, som gaar ind under Chassis'ets Bund, men er fjernet

ca. 1 mm fra denne. Den derved fremkomne Fals tjener til at holde en

Bundplade, som kan indskydes til slut og danner en luldstendig Af-
skarmning af de Dele, der skjules i Bunden af chassis'et (se Fig. 8).

Vinklerne er fastgjort til Chassissets i dettes Sider.

Fig. 3 ;

a Fig. 2

Fig. 2 viser en af Enhederne set fra Siden. Chassis'ets Hojde er
45 mm 

"og Forpladen maaler 225X500 mm. avrige Maal fremgaar af

Fig. 3, der viser Enheden set fra oven. opboringen til Lampesokler maa

naturligvis foretages efter den foreliggende Konstruktion.
*) blank Stanseplade

td
E
o

.o

l_

coc 3
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For at skabe et smukt Panel bor man efter at Udboringen og Til-
pasningen har fundet Sted, sprojtelakere alt, f. Eks' med en graa eller
gran Lak.

Paa Fotografiet af den samlede Sender, ses overst Antenneafstem-
ningsdelen, dernest Push Pull Udgangstrinet, Styres'enderen, Modulatoren,
Glsde og Anodespandingsforsyning for Udgangstrinet og Styresenderen,

og endelig do. for Modulatoren. Diagrammer og indgaaende Beskrivelser
af disse enkelte Dele af Senderen bringes i det efterfolgende.

1. Styresenderen.
Fig. a.

Ved Planleggelsen af dette Trin onskede vi, at det skulde kunne
klare tre Opgaver: a) let kunne udstyre selv store Udgangstrin og v@re

saadan opbygget, at Skiftning fra Baand til Baand kunde ske lettest
muligt med de frerrest mulige Spoler og uden Stabilisering af Buffer-
trinet, b) anvendt alene kunde arbejde med ret stor Udgangseffekt og f or
CW endda med Mulighed for break-in, c) kunde arbejde fordelagtigt og
bekvemt som transportabel Sender. - Som man ser ikke saa ganske

faa Fordringer, men de er indfriet i den foreliggende Konstruktion.
Oscillatoren, der er et Skrermgitterror, arbejder med Tilbagekob-

ling, som opnaas ved at indsette en 2 pH Choke i Kalodeledningen
og fra Katoden lagge en Climmerblok paa 0,0004 pF til Jord. Man
kan fra Pladen paa dette Ror tage baade samme Frekvens som Kry-
stallet har - og den dobbelte, blot ved at skifte Pladespolen. - Oscil-
latoren styrer et efterfolgende Fordoblertrin, hvis Pladekredslob er af-

stemt til den dobbelte Frekvens af Styrefrekvensen. Fordobleren arbei-
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der ogsaa med en automatisk Tilbagekobling opnaaet paa lignende Vis
som ved Oscillatoren. Tilbagekoblingseffekten er mest udpraget paa de

meget hoje Frekvenser, men giver paa l0 m f. Eks. omtrent det dob-
belte Output af det normalt opnaaelige.

For at arbejde paa alle Baand maa man have et Krystal for 16om;

8om og 4om samt en Spole for 10, 20, 40, 80 og 160 m. Udgangssiden
af Fordoblertrinet maa altid vrere afstemt til den dobbelte Frekvens af
Krystaltrinets Pladekreds, hvorimod dette baade kan vare afstemt til
samme eller til den dobbelte Frekvens af Krystailet.

Afstemningsindikatorer. Her kan anvendes saavel Milliamperemetre
som de adskilligt billigere Skalaprerer, der faktisk er tilstrekkelige for
den rutinerede Amator. Paa Diagrammet er anlart passende Storrelser
for Skalaparer - de tjener iovrigt ogsaa som Sikringer mod Overbe-
lastning af Rorene. Endvidere er vist Jacks, sorn muliggor Indskydelse
at Maaleapparat til Kontrol.

Nagling. Begge Trin nogles samtidig, hvilket tillader Anvendelse
af break-in Metoden, samt forhindrer Fordobleren i at bryde ud i Selv-
sv,ing, naar Styringen tages fra den. Katodekredsene er forbundet gen-

nem et Noglefilter, som bestaar af en Choke i Serie med den sedvan-
lige Form af Kondensator og Modstand over Noglen. For at forhindre
Chirp er indsat en Modstand paa 10.C00 Ohm (10 Watt, Samulewitz).
D'enne indreguleres til en passende Vardi, der normalt er ca. 5.000 Ohm.

=
Fordoblertrinet

40.000 Ohm (10 W).
ärbejder med Gittermodstand,
Alle Kondensatorer bor vare

;
der har en Vardi af
glimmerisolerede og
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Afstemningskondensatoren bar have dobbelt Pladeafstand. Pladespendin-
gen er ret hoj for at sikre den storst mulige Udgangseffekt. Anvender
man de viste Vardier bliver den ca. 700 V., og man faar ca. 85 Watt
Output. Lavere Sprending, f. Eks..
ca. 550 V., vil give ca. 25 Watt og
er som oftest tilstrrekkeligt, selv om
hele denne Enhed anvendes ser-
skiit uden efterf olgende Kraltfor-
starkertrin. - Anvendes Enheden
som Styresender for den i det efter-
folgende beskrevne Sluttrin, er det
Fordobleren og ikke som vist to i
paa 4 a 500 V. vil gore det.

Ensretteren (Diagram Side 128) Stromforsyning faas fra en Transfor-
mator, der leverer Glodestrom til alle Rorene (6,3 V.) Glodestrom til Ens-
retterroret, der er et Kviksolvrstt og derfor kraver Glodestrom i ca.25
Sek. forend Anodespendingen sluttes. Anodespandingsviklingen valges
efter Znske, men kan f. Eks. vare 6-900 V., 180 mA. Filtret bestaar af
to Blokke a 2 p,F (1000 V. Arbeidssp.) og en Choke, l0 Hy ved 200
mA. - Denne Eusretter er sammenbygget med Ensretteren for Styre-
trinet i det nederste Panel i den komplette Station. For dem, der ikke
snsker at bygge det sidste store Udgangsror vises her Ensretteren op-

bygget for Styresenderen alene (Diagram
Ensretterrsr med alm. Glodetraad (Philips
paase, at Glodestrommen sattes til i Tide

Fig. 6
tilstrakkeligt at anvende et Ror i

Parallel. ligesom en Anodespanding

, . ,.,::.::..i, : '. ;t. ::,'ili; iiliil Fig. 7.

Fig. 6). I denne er anvendt
1832) hvorved man undgaar at
som ved Kviksolvrsrene.
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De vedfojede Fotografier viser iovrigt hele Opbygningen af Pa-
nelerne. Husk at holde Spolerne i god Afstand tra Metallet og at op-
bore rigelig store Huller, hvor Ledningerne fores igennem Metallet. Brug

Fig. 8.

altid ,,dobbelt
Flex" her.
Helt tilbage paa

Chassis'erne ses

Klemlisterne, der
tjener til at for-
binde de gen-
nemgaaende
Ledninger. Glo-
destrsm fores til
hojre og Anode-
sprending tilven-
stre. Paa Fig. 8
er vist Styre-
senderen set fra
Bunden. Man
bemarker, hvor-
ledes Bund-

pladen er skubbet ind i den Fals, der dannes mellem Chassis'ets Under-
kant og Vinklerne, som forbinder dette med Forpladen og danner en
ideel Afskarmning. Bemark iovrigt den svere Minusleder, som er for-
bundet til Chassis'et flere Steder. Den snoede Leder er til Glodestrsm-
men og den fores tat ved Metallet.

Udgangstrinet.

Push pull Forsterker eller Fordobler.

Et Udgangstrin bygges meget fordelagtigt af to gode Trioder i
push pull Kobling. Den foregaaende Styresender kan styre et Udgangs-
trin med helt op til 500 W. Input. Saa store Ror har vi dog ikke an-
vendt, men iovrigt findes der saa mange fortrinlige Trioder (se Philips
Listen Side 138), at man der kan valge den Stsrrelse, der passer til
ens Behov. - De viste Rsr er Eimac 35T, som har den Fordel, at de
kan gaa selv med en lav Anodespanding og allerede med ca. 1000 V.
giver ca. 100 Watt Output. Naar de er anvendt her, skyldes det maa-
ske i sarlig Grad, at disse Ror er sarlig fremragende til l0 og 5 m.
Diagrammet taler iovrigt for sig selv:
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Fig. 9.

Styhliste:
Cl - 100 mF pr. Aldeling, god Modtagerkondensator.

C2 - 100 dobb' Pladeafstand.

C3, C4 - Neutrodyn Kondensatorer, ca. 2 - 6 mmF.
C5, C6 - 0,1 mF, PaPirblokke (1000 V).
C - Senderchoke.
C7 - o,ooz mF Kondensator Glimmer (1000 V)'
C8 - 1000 mmF
Rl 1000 Ohm. 25 W.

(1000 v).

Ll - S0 m - 44 Vind. paa Prahn Spoleform.
4Om-20
20m-10
lOm- 4 - Forbindelsen til Styresenderen sker ved Hjalp al

Link paa ca' 3 Vindinger, der anbringes inde i
Spoleformen og lores ud til Benene paa sadvanlig
Maade.

L2 - 80 m - 35 V., 1,5 mm Traad paa Spoleform, helst af keramisk
Materiale, ca. 7 cm i Diam.

40 m - 18 V., do,, sPaced ca' 4 mm.
20 m - l0 V., do.,
l0m- 6V.,do., -?mm.

Forbindelsen til Antenneafstemningsenheden sker

ved Hjalp aI en Link paa I a 2 Vindinger vundet

omkring Midten aI SPölen.

L3, L4 - Choker til Forhindring af parasit Svingninger'
8 Vindinger sver Traad, der barer sig selv, vundet om en

Blyant.
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Delenes indbyrdes Placering er ganske som paa Diagrammet. Det er

vigtigt, at man er kresen i Valget af Komponenter, specielt at Konden-
satorerne er godt isolerede og med god Pladeafstand. De var. Kon-
densatorer monteres i god Afstand fra Forpladen og ved de respt. Spo-
ler. Isolerede Aksler fores til Mikroskalaen paa Forpladen. Faste Kon-
densatorer, Choker og Modstande er anbragt under Bundpladen.

En fast Gitterforspending paa ca. -- 50 V. er nodvendig. Den faas
lettest fra et Hellesens Torelement.

Ensretter og Filter.
Paa Diagrammet er vist en passende Form for Anode- og Glode-

stromsforsyning. Den er paa den fardige Sender monteret i det neder-
ste Panel. Der anvendes to Trans-
formatorer, hvoraf den ene le-{i verer Glodestrom til Senderrorene

'::;',i:. og til Ensretterrorene, medens

Fig. 10.

- den anden leverer Anodespen-
dingen. Der anvendes Choke Ind-
gang i Filtret, det giver en la-

vere Udgangsspanding, men den bliver samtidig betydelig mere ,stiv".
De forskellige Verdier er angivet paa Diagrammet. Der er anvendt
Kviksslvensretterror, hvilket betyder, at man maa have Clsdestrommen
sat til ca. 25 Sek. forend Anodespendingen sluttes. Vil man undgaa
denne Kalamitet, anbefales det at finde et passende Rsr af Philips Ty-
pen med Glsdetraad (Side t38).

Antenneafstemningssystemet findes i det overste Panel og er ,,Col-
lins" Filter. Se Afsnittet om Antenner.

Modulatoren.

En 50 Watt Modulationsforsterker.
En meget kraftig Modulator faas ved Anvendelse at 6L6 Rorene

i Klasse B Udgang, og den her beskrevne Forstarker er universal an-
vendelig paa Steder, hvor man onsker fra l0-50 Watt Udgangseffekt.
Den viste Opstilling fremkom fsrst i det amerikanske Tidsskrift ,,QST.,
men vi har her opbygget den med danske Komponenter i Panel Syste-
met. - Forsterkeren er bygget for Krystalmikrofon, men har man en

mere folsom Mikrofon, kan det forste Trin udelades.
Veii Diagrammet er anlart alle Vardier og Fabrikata af Kompo-

nenter. Der er vist to Forbindelsespropper for Tilslutning til det speci-
elle Ensretter og Filter. Disse Forbindelsesledninger overtrakkes med
Skarmflex.
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Er alt udfort noie efter Diagrammet, skulde der ikke vere andre
Jusleringer at foretage end Citterspandingen paa 6L6 Rorene. Aftap-
ningen paa Rl5 sattes saa at Pladestrsmmen til 6L6 Rorene er en Smule
over 100 mA. Det er nodvendigt at Skarmgitterspandingen er noiagtig
300 V., idet Pladestrommen er ret folsom overfor Variationer i denne
Sprending. Med eu god Jordforbindelse skulde Forsterkeren arbejde sta-
bilt, evt. Brummen kan fjernes ved at bruge skarmet Topklemme paa
6J7 og anvende skarmet Mikrofonkabel. Ved Mikrofonindgangen an-
vendes ett Prahn Drossel.

Stykliste:
Cl : l0 mF Kondensator, elektrolyt, 25 V. (Hellesen).
C2, C3,: 2 mF 200 V.
C4 : 6,1 mF (500 V.)
C5:0,5 -C6, C7, : 4 mF Kondensatorer, elektl., 500 V (Hellesen),
C8 : 0,25 mF (500 V).
C9 : 25 mF elektrolyt Kond., 50 V.
Rl : 5 *O '/n Watt (Vitrohm).
R2, R3 : 3500 Ohm, l/a Watt.
R4, R5, R6 : 50.000 Ohm, 1/n W.
R7, R8, : 0,25 MO, 1/s W.
R9 : 0,5 MO Volumen Kontrol,
RlO - 100.000 Ohm, 1/, Watt.
RIl - 10.000 Ohm, 1/, W.
Rl2 - 500 Ohm, 1/, W.
Rl3 : 2.500 Ohm, I Watt.
Rl4 : 15.000 Ohm, 10 Watt.
Rl5 : 1.000 Ohm, 10 W.
Tl : Indgangstranslormator (Neutrofon)
T2-
T3 : Udgangstransformator
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Fig. 12.

Ensretter og Filter til 50 Watt Modulator.

Styhliste:
Tl : Nettransformator, Primar 22O Y : Sekunder:

325 Volt, 50 mA; 5 Volt, 2 Amp. til Ensretterrorene og

6,3 V., 1,5 Amp. til Forstarkerrorenes Glsdetraade.

T2 : Glodestromstranslgrmator: Primrer 220 V.
Sekunder: 5 Volt 3 AtnP. - 6,3 V., 2 AmP.

T3 : Pladetransformator: Primar 220 V., Sekundar 400 Volt, 100 mA.

Ll : Filterspole, 30 hY - 50 mA.
L2 - Indgangschoke : 26 lil 12 hy, 25O mA, (Neutrofon)'

Cl, C2: 8 rnF elektrolyt Blokke, 500 V'.(Hellesen).
En keltatbrydere.



Philips Pentode 4654 som

Amatarsenderar.

For kort Tid siden har Philips bragt en ny Forstarkerpentode paa

Markedet, og den er saaledes konstrueret, at den ogsaa kan benyttes
som Amatorsendersr.' 4654 er en l8 Watt Pentode med stor Stejlhed, og
kan anvendes med op til 600 V Anodespanding og 300 V Skarm-
gittersprending. Anoden er fort ud i Toppen af Roret og Fanggitteret
fort ud til en sarlig Kontakt paa Sokkelen. Paa Grund af denne Op-
bygning er Roret anvendeligi som Senderor, dels fordi det er muligt at
anvende det som ECO Oscillator, ved at forbinde Fanggitteret med
Skarmgitteret, og dels tillader Udforelsen af Anoden til Toppen ganske
korte Forbindelser i Svingningskredsene.

I det folgende skal vi gennemgaa en effektiv Senderopstilling, som
anbefales af Philips og er Resultat af en Del Prsver foranstaltet paa

Philips Laboratorium i Eindhoven, for at finde den bedst egnede Opstil-
ling til Brug for Kortbolgeamatsrer:

Koblingsskema for Telegrafi- og Telefonisqrder
med Philips Pentoden 4654.

Efterfolgende Diagram viser en effektiv Opstilting, som bestaar
af tre Trin, en Oscillator - der han ud/ores som electronhoblet eller
hrystalstyret, - et Mellemtrin og Udgangstrin i push pull.

Oscillatortrinet maa naturligvis udfores mekanisk meget stabilt og
Drejekondensatoren bor mindst vare 350 mmF. Som ECO opnaas den

bedste Stabilitet ved i Anodekredsen at udtage den anden eller den tre-
die harmoniske. Ved Krystalstyring kan man med lige godt Resultat ud-
tage Grundbolgen eller den 2. harmoniske. I Anodekredsen bor Kapa-
citeten dog ikke v@re over 125 mmF, fordi man her onsker at opnaa
den stsrst mulige Spending. Parallel til Anodekredsen er lagt en Mod-
stand paa 4000 Ohm. Dens Opgave er folgende: Da Mellemtrinet ar-
bejder som Klasse C Forstarker betyder det, at der kun flyder Gitter-
strom i en Del af de positive Udsving, d.v.s. at Oscillatorens Anode-
kreds kun da bliver belastet. Dette giver en meget ujavn Belastning, og
det kan ytre sig i Ustabilitet. For at forhindre dette, bliver Anodekred-
sen saa starkt forudbelastet, at Cen yderligere Belastning, som Mellem-
trinet foraarsager, kun betyder meget lidt. Metodens Ulempe ligger deri,
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at man behsver
indkoblet, men
Ulempe.

en noget starre Effekt fra Oscillatoren med Modstanden
Fordelen ved clen storre Stabititet opvejer langt denne

0f +360v
l-l
6,3Y^'EYTIooa

oao
oao
a oo

v 
^It0o
20o
40o
80 ..

ilnoa
ao
ao
oo

Mellemtrinet arbeider som ovenfor n&vnt, som Klasse C Forsteerker.
Anodekredsen er koblet symetrisk for at muliggore en kapacitiv Kobling
til Udgangstrinet.

Mellemtrinet kan arbejde baade som PA Trin (uden Stabilisering, -det er Fordelen ved at bruge en Pentode, der praktisk talt ikke kan gaa
i Selvsving) og som Fordobler. Det er iser paa 20 og l0 m, at det er
fordelagtigt at anvende Fordobling, her er det iser ogsaa af Vigtighed
idet en Fordobler isolerer mest effektivt mellem Oscillatoren og Udgangs-
trinet og derfor sikrer mod Ustabilitet.

Mellemtrinets Gitterspanding faas fra et Potentiometer, hvis totale
Spanding er stabiliseret ved Hjalp af Glimlamper og faas fra en seer-
skilt Ensretter. - Parallel til Anodekredsen ligger ligesom ved oscillator-
trinet en Belastningsmodstand.

Udgangstrinet er udlart som et Klasse C push pull Trin. Gitter-
spendingen bliver tilfort paa samme Maade som ved Mellemtrinet.
Antennekredsen kobles induktivt til Anodekredsen. Modulationen er kom-
bineret Anode-Skrermgittermodulation. Modulationspendingen bliver til-
fsrt ved Hjelp af en Transformator. I serie med denne Transformator
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er indskudt en Modstand, der valges saa stor, at der uden Modulations-
spending tilfort, er en til Telefoni passende Spanding paa Trinet. -
Noglen findes i Gittersprendingsledningen i Sluttrinet. Med aaben Nogle
er der tilfort Gitterne -+24O V, saaledes at der ingen Anodestrotn flyder.
Med Noglen nedtrykket tilfores der Rsrenes Gitre normal Gitterforspren'
ding. - Skal Senderen yde mest muligt paa hvert enkelt'Baand, maa
de enkelte Trin ved hver Baandskiftning tilfsres den rigtige Gitterfor-
spanding. Dette kan arrangeres ved Hjalp af en Omskifter. Se iovrigt
Diagrammet, hvor Omskifterstillingerne er vist i en Tabel.

Den praktiske Opbygning: De foregaaende konstruktive Eksempler
viser hvorledes en Sender kan opbygges. Det foreliggende Diagram kan

overfores til enhver af disse Konstruktionsmaader. Ved Anvendelse af
Panel-Systemet vil man kunne drage Fordel af Pentodens Egenskaber
og simplificere Spoleskiftningen, ved f. Eks. at arrangere Baandskiftningen
med Ompkiftere, som betjenes fra Forpladen. Disse Omskiftere bringes
til at indskyde mindre Selvinduktioner i parallel paa hoiere Frekvenser.
Ved Anvendelse af normale Spoleforme med Stikben opgiver Philips
folgende Spoledata:

ECO Oscillator: Styrekreds:

1) 30 Vindinger I mm email. Traad Udtag ved 10. V. -Diam. 40 mm - (160m)

2) 18 , t,
Anodekreds:
l) 28 Vindinger 2 mm email. Traad - Diam. 40 mm -

2)l4r2ubDr,4g,
3)8,2,,r,40,
Mellemtrin. Anodekreds:

, , u , 6''r, , 40 , (80,)

(80 m)
90 , lang - (40 m)
90o " (20m)

1) 33 Vindinger 2 mm email. Traad. (2116 V.) 38 mm Diam. (80 m)
2) 16 u 2, , u (2x8V.)38 , , (aom)
3) 8 o 2, , , (2X4v.)38 , b (20m)
4) 4 , 2, D , QXZV)SB , , (l0m)

Udgangstrinet. Anodekreds:

26 Vindinger 2 mm email. Traad Diam. 7-8 cm. (80 m)
?:8 " (40 m)
7-8 " (20 m)
7-8 ,, (t0 m)

r)
2)
3)
4)

t2
6

2

2,
2,
2o

,
,

D

,

,

En passende Ensretter faas ved at anvende I Stk. Trangformator
til Anodespending og I Stk. Transformator til Glsdestrom til Ensretter
og Senderror. Den fornsdne Anodestrom er ca. 200 mA ved 520
Volt samt ca. 100 mA ved 360 Volt. Desuden kreves der -+ 240 Volt til
Gitterforspanding.
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Frekvensmaalere.
1. Absorptions Frekvensmaaler.

Den simpleste Form for Frekvensmaaler bestaar af en spole og

Kondensator, som spender over den onskede Frekvens. En saadan Maa-

ler vil, naar Spolen kobles meget lost

til Senderspolen optage saa megen Ener-
gi, at en lille Lommelampeprere, der er

indkoblet som Diagrammet viser, vil
lyse. Den lyser kraftigst naar begge

Kredse er i nojagtig Resonans. Der maa

anvendes en ret stor Kondensator, paa

ca. 350 mmF, og SPoler for de Bolge-
baand, man snsker at arbeide paa. Spo-

lerne kan f. Eks. vikles paa Prahn Spole-

forme og vere paa folgende Viklingstal
for henholdsvis 40 og 80m: l0 Vindin-
ger - ZOm: 6 Vind. - lOm: 3 Vind.

2. Frekvensmaaler og Monitor for Vekselstromsdritt'

En Monitor er en

agtigt om ens Signaler
meget nyttig Ting at have, den fortaller noj-
er gode og let laselige, at der ikke er Chirp,

Fig. 2.

grammet. Det er en

Hale eller lign. paa Telegraftegnene. Op-
bygget omhyggeligt kan Monitoren tillige
tjene som Frekvensmaaler og derved tiene
sonr nojagtig Kontrol for Senderens Fre-

kven. - Den bor derfor findes paa enhver

Amatorstation, specielt om man anvender
ECO Styring.

Frekvensmaaleren bestaar faktisk at

en Modtager, hvor Detektorroret svinger,
efterfulgt af et Trins Lavfrekvensforstrerk-
ning. Det er vigtigt, at Roret, der svinger,
arbeider stabilt, saaledes at det svinger kon-
stant og ens over hele Skalaen. Der benyttes

kun en Spole, der er solidt og fast op-
bygget og dakker 160 m Omraadet. Skalaen

maa v&re fint inddelt og let afleselig. -Det benyttede Kredslsb er vist i Dia-
har den Fordel at vare en overmaadeECO, der
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stabil Oscillator, uafhengig af Variationer i Spandingen og med kraf-
tige harmoniske, der kan hsres i Modtageren, og derfor anvendes paa
alle de ovrige Baand.

Naar Frekvensmaaleren er ferdig, maa man forst overtyde sig om,
at Spolen, man har viklet, rigeligt dekker 160 m Baandet, men dog saa-
ledes at dette er spredt over det meste af Skalaen. Derefter kommer
Kalibreringen. Den kan lettest foretages efter en anden F. M., men da

en saadan sjeldent er til Raadighed, maa rnan benytte andre Maader.
Kalibreringssignaler udsendes nu og da af danske og udenlandske Sta-
tioner. De er udmerkede at anvende, men iovrigt findes der mange

f------------nl

Fig. 3.

Stykliste:
Cl - 40 mmF Kondensator, C2 - 75 mmF Kondensator.
C3 - 250 mmF last Glimmerkondensator.
c4, c7 - 0,005 mF
C8 - 40 mmF
Cg - O,25 mF Papirkondensator.
ClO - 16 mF 450 V. Elektrolytblok (Hellesen).
Rl - 100.000 Ohm 1/, Watt Modstand. I
R2-100.000 r - |
Ra - I MO 'ln IVitrohm
R4 - l00.o0o '1, I
R5 - 10.000 25 l
L - 80 V. paa 25 mm Diameler Spoleform, Katodetap ca. 30 V.

lra Jordenden al Spolen.
T - 275 Volt, 40 mA Pladetransformator, med 5 V. 2 Amp. og

2,5 Volt 3 Amp. Glsdectrsmsviklinger.
Ch. - 30 hy, 40 mA Filterspole.
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kommercielle Sendere, som kan bruges. Desuden er der Radiofonista-
tionerne, hvis Frekvenser let kan oplyses og som nasten altid er meget
nojagtige. Fremgangsmaaden er her den, at man maa benytte en ser-
skilt,Kalibreringsoscillator", som let kan opbygges af forhaandenverende
Materiel efter Diagrammet (Fig. 3). Ethvert Batteriror kan anvendes.

Gitterspole: 90 Vindinger. Tilbagekob
lingsspole: 2O Y. Diam.: 3 cm. Gitterafled-
ning: I Megohm.

Fremgangsmaaden er nu den: Man ind-
stiller sin Radiofonimodtager og velger en Ra-
diofonistation med en passende F;ekvens og
indstiller Kal. Osc., indtil man hsrer en Inter-
ferenstone med denne. Den indstilles nu indtil
det "tavse" Punkt, hvor man har noiagtig
Resonans mellem Radiofonistationen og Kal. Osc. harmoniske. - Har
man nu f. Eks. Radiofonistationert paa 880 kc, vil man hrrrtigt se, at
Kal. Osc. 4 härmoniske maa vere 3520 kc., og denne Verdi kan man
nu benytte i Frekvensmaaleren, hvori Kal. Osc. er let at hore.
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Enten man nu faar Kalibreringspunkterne paa den ene eller anden

Maade, maa man, efterhaanden som de faas, overfsre dem paa et Stykke

Millimeterpapir for at iaa en Kalibreringskurve, jvf. Fig. 5.

3-4 Stationer er det mindste, man maa bruge, og disses opgivne
Frekvenser maa man selvfolgelig vrere sikker paa er fuldstandig noj-
agtige. Cennem de fundne Punkter trakkes en Linie, og man har nu en

Kurve, hvorpaa man kan aflase Frekvensen for en given Skalaindstil-
ling eller omvendt. Vil man bruge Kurven for 14 eller 7 MC, ganges

Frekvensen henholdsvis med 4 eller 2.



Stromforsyning til Sendere og

Modtagere.

Til saavel Sendere som Modtagere kraves en

Energikilde, som kan afgive l) Glodespending og
-StrsmtilRorenesGladetraadlrTiöäEJflnnooe-
6[7ffiEng og -Stroä-TilTftnes Plader (A-iläEil e'"f"'

@til Rorenes ili,*- .Fig. l.

Cladestrsmskilder,
Et Rors Glodetraad har den Funktion at udsende Elektroner, og

dette kan den kun gore i glodende Tilstand, hvilken frembringes ved

Hjelp af en forholdsvis stor Strom ved relativ lav Spanding. Hvor store

disse Vardier er afhenger af Rorets Data, der opgives af Lampefabri-
kanten, men som almindelig Regel kan folgende anvendes:

l) Batterirsr 2-6 Volt 50-200 mA
2) Senderrsr og Forsterkerrsr 4-15 V. 0,5-5 A.
3) Universalror 30-40 V. 200 mA
4') Vekse{strsmsror 2,5-10 V. I -5 Amp.
5) Jevnstromsror 4-35 V. 15-200 mA

1) Batterirar kan, naar Strsmforbruget ikke overstiger ca. 0,2 Amp.

c- Ic
med Fordel tilsluttes et almindeligt Torelement.
Er Stromforbruget over 0,2 Amp. er det til-
raadeligt at benytte Akkumulator. Lysnettet
kan saafremt det er Javnstrom, ogsaa benyt-
tes, men der skal da indsattes et Filter for
der findes i de fleste Lysnets Stromforsyning,

T .-T-

I FILTER | -

2) Senderror og Forsterherror bruger som Regel saa megen Strom,
at det vil vere ret uokonomisk at benytte Akkumulatorer eller - saa-

fremt dette haves - Jevnstromslysnettet paa Glodetraadene. En Om-
former maa da indseettes for at omforme Strsmmen til enten en mindre
Spending og en stor Strom eller en Vekselspending, der da kan op-

Fig. 2.

at filtrere de Uievnheder,
bort.
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eller nedtransformeres til de snskede Spandinger. Haves Vekselstrom i
Husinstallationen, kan man ved passende Transformatorer let opnaa

Fig. 3.

-' enhver onsket Strom og Spending. Omtalte
_f__-t) Rortyper er direkte opvarmede i Modsatning
\q/ til de specielle Vekselstramsrar, og der maa

- -+ | derfor sorges for, at Lampernes Glsdestroms-
-84!r kildes elektriske Midtpunkt fsres ud for Til-

slutning til Katodemodstand ellerMinus. Blokke
legges fra Midtpunktet til begge Sider af Glodestrsmmen.

3) Universolror er beregnet for saavel Javn- som Vekselstroms-
drift. Deres strsmforbrug er sedvanligvis 200 mA, medens spentlingerne
paa de forskellige Rortyper er ret varierende. ved rilslutning til en hvi'.
ken som helst stromart forbindes Rorene (naar disses stromforbrug er
ens) i serie, spandingerne adderes, og en Modstand incsrettes til at
tage Differencen mellem Lysnettets og Rorenes sammenlagte spandinger

4) Vehselstramsror er indirekte opvarmede, d. v. s. en fra Glocle-
traaden elektrisk isoleret Katode bringes i glodende Tilstand ved Hjalp
af den fra clsdetraaden udviklede Varme. Til dette Arbejde kreves for-
holdsvis stor Energi, d. v. s. stor Strom, da Spendingen sedvanligvis
er lav. Dette opnaas mest okonomisk fra en Transformator tilsluttet vek-
selstrsmsnettet. Rorene indsattes sadvanlig i Parallel, naar de har samme
Spanding.

5) Jevnstromsror er den almindelige Betegnelse for Ror, der med
Fordel kan tilsluttes Jevnstromslysnettet. skal flere Ror med samme
Stromforbrug benyttes, saettes de i Serie, og en Forlagsmodstand som
omtalt under Universalror indsattes. Benyttes.der derimod flere Ror med
forskelligt Stromforbrug, skal de Ror, der har mindre Strsmforbrug, shun-
tes nred en Modstand, som kan tage Forskellen mellem Rorets Strsm-
forbrug og den storste Strom, Kredsen gennemlobes af. (B.eregnes efter
Ohms Lov). Er eksempelvis Rorets Strsmforbrug 180 mA, medens Kred-
sen gennemlobes af 200 mA, og Spendingen over Katoden er ZO V.,
beregnes Shuntmodslanden af 20f{: :. --= ,= : 1000 Ohm0,2 -- 0, 18

A no desp @ ndi ng sk tlder.
Anodespanding og Strom skal tilfores et Ror, for at Anoderne skal

kunne tiltrakke de fra Katoden udslyngede Elektroner. Dette Arbejde
kraver en stor Spanding mellem Katoden og Anoden, men en relativ
lille Strom.

Tarelementer kan med Fordel anvendes for Apparater til trans-
portabelt Brug samt for Apparater, der arbeider med Spandinger og
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Stromme, der ikke ligger over, hvad de paageldende Anodebatterier ef-

ter Fabrikantens Opgivelse kan afgive.

Ahhumulatorer iordrer samme Hensyn som Tsrelementer, men har

den Fordel, at de kan oplades og ved fornuftigt Brug holde flere Aar.

De kraver en Del Arbejde m. H. t. Pasning, og er som Regel ikke lette

at transportere.

Jevnstromslysnet er let at benytte, naar Lamperne ikke krever en

Sprending, der ligger halere end Nettets. Der kreves blot et Filter mel-

lem Nettet og Apparatet for at filtrere Strommen og udjevne Spandin-
gen. Onskes hojere Spending end den Nettet kan afgive, kan flere Maa-

der benyttes. Et Tsrbatteri eller Akkumulatorbatteri kan sattes i Serie

med Lysnettet. En besverlig og ogsaa dyrere
Maade er at faa en lnstallatar til at indlregge en

ekstra Leder. Lysnettet er nemlig de fleste Ste-

der indrettet saaledes, at der foruden O-Lederen
findes en Plus- og en Minus-Leder. Almindelig-
vis benyttes i Husinstallationer kun Nullederen
og den ene Leder. Derfor vil den dobbelte Span-
ding faas, saafremt Lederen at den modsatte

Polaritet indfores (Fig. a). Sporgsmaalet er saa,

om det ikke vil vere bedre at anskalfe en Om-

Fig. 5.

former. Denne kan velges saale-

* des, at den kan afgive den Jevn-
spending, man onsker, eller den

kan afgive en Vekselspanding, som

saa kan optransformeres og ens-

rettes. Denne sidste Kategori har

endvidere den Fordel, at den ved Hjalp af Transformatorer kan afgive

Glodestrom til Sender eller Forsterkettar. (Fig. 5).

Vehselstrsmslysnettet, der overalt her i Landet er 50 Perioder 127

eller 220 Volt ii Husinstallationer, er det mest okonomiske at arbeide

med. De onskedc Spandinger faas ved Hjelp af Vekselstromstransfor'
matorer, der af Fabrikanterne la-
ves for alle onskede Sprendinger.
Den Side af Transformatoren, der
tilsluttes Lysnettet, kaldes Primer-
Viklingen, og den Side, hvorfra
Strommen aftages, kaldes Sekundar-
Viklingen. Spandingerne Paa Pri-
mer og Sekundar afhenger af
Vindingsantallet. Periodetallet er al-

-iO+
220 Yolt 22O

<_ 440 
->

Fig. 4.

B. '/\ :-z-\- ,A

c. ,'^'--\,/--\,-\,-\
Fig. 6.
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tid det samme paa baade Prim. og sek. Da 50 Perioder i intet rilfalde
maa benyttes direkte paa Modtager eller Senderrors Plader, er det nod-
vendigt at ensrette Strommen. Dette gores ved Hjrelp af en Ensretter,
der er et Aggregat, der kun tillader Strsmmen at passere i en Retning,
og den forefindes i flere forskellige Konstruktioner. Her skal kun om-
tales den almindelige Rsrensretter.

Ved Vekselstrom torstaas en Strom, der skiftevis har positiv og
negativ Polaritet (Fig. 6 A) i Modsetning til J&vnstrom, hvor Strommen
hele Tiden flyder javnt i een Retning. Princippet i Vekselstrsmmens Ens-
retning er, at Ensretterroret kun tillader de positive Strsmstod at passere

Fig. 7,

lllE-_t_ "Iile-------.-._ I

lllE--)Dl I r*r'rq'

lllil-+-r *.
(Fig. 7 A), man opnaar en Halvperiodeensretning (Fig. 6 B). Ved An-
vendelse af en Transformator med Midtpunktsudtag kan man ved en
passende Opstilling (Fig. 7 B) opnaa Helperiodeensretning (Fig. 6 C).

Den ensrettede Strsm vil vare pulserende, ved Halvperiodeensret-
ning med 50 Stramstod i Sekundet og ved Helperiodeensretning med
100 Stromstad i Sekundet. Da det galder om at laa en ievn Strom, maa
Stromstzdene udjavnes, saaledes at disse flyder jevnt over i hinanden.
Dette foretages ved Hialp af

Filtre.

Hertil benyttes Kondensatorer og Filterspoler (Drosselspoler). En
Kondensator har den Egenskab, at den kan op- og aflades; naar Spen-
dingen over dens Klemme stiger, oplades den, naar Spandingen over
Klemmen falder, aflades den. En.Fiiterspole tillader en javn Strom at
passere gennem sig, men byder stor Modstand overf or pulserende
Stromme. Filterspolen er en meget stor Spole viklet paa Jern, den har
derfor stor Selvinduktion. En Selvinduktion har den Egenskab, at den
soger at modarbejde enhver ,€ndring i dens ojeblikkelige elektriske Til-
stand. Naar Stromstyrken gennem Spolen tiltager, soger Spolen derfor
at modvirke dette, medens den modsat soger at bibeholde Strommen,
naar den er i Aftagende. De herved frembragte Stromme vil sammen
med den tilflydte Strom give en Stram af en omtrentlig Middelvrerdi af
Maksimum og Minimum Strom fra Ensretteren.
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Desto stsrre Kapacitet Kondensatoren efter Ensretteren har, desto
storre Op- og Afladninger vil den
kunne modtage og afgive og derved
forhoje Virkningsgraden for Ensrette-
ren, og desto stsrre Selvinduktion Fil-
terspolen har, desto bedre Filtrering

- jevn Strsm - vil den kunne af-
give. En Kondensator efter Filterspolen vil vere til
den fra Filterspolen afgivne Strom endnu pulserer
Passende Vardier for L : 2O-3O Henry, for C :

Fig. 8.

stor Nytte, saafremt
en Smule (Fig. 8).
2-8 mF.

ft,

C itt er s p e n di n g sk il der.

For at et Rsr skal kunne arbejde paa den rigtige Del af Karakteri-
stiken vil det vare nodvendigt at give det en negativ Citterforspanding
i Forhold til Katoden. Spendingen, som for hver enkelt Rortype opgi-
ves af Fabrikanten, kan med Fordel tages fra Torbatteri eller Akkumu-
latorbatteri med lille Kapacitet, da det ikke her drejer sig om nogen
Effekt, der skal afgives. Haves tilstrakkelig Anodespanding til Raadig-
hed, kan Gitterspandingen frembringes ved at satte et Potentiometer
over hele Anodespandingen, og Minus fra den fores da til Gitterdelen,

medens LampensKa-
tode aftrappes paa
det Sted af Potentio-
metret, derhar samme
Spanding i Forhold
til Minus, som Git-
terspendingen skal
vere (Fig.9 A). Me-Fig. e.

get benyttet er ogsaa den Metode, at lade Lampens Anodestrsm passere
en Modstand, sat mellem dens Katode og Minus. Gitterdelen skal da
vere forbundet til Minus, og Spandingen paa Gitteret fremkommer ved
Spandingsfaldet over Katodemodstanden. Denne shuntes med en Kon-
densator (Fig. 9 B). C : I mF. R beregnes efter Hensyntagen til
Anodespanding.

Valg af Komponenter.

Da det naturligvis har stor Betydning, at de Dele, der benyttes i
et Apparat, har de rigtige elektriske Data, er det nsdvendigt at vise
Omhu ved Valg af de forskellige Komponenter; derfor gives nedenfor
en lille Oversigt over de i denne Artikel omhandlede Apparatdele.
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Ved Dimensionering af:
Akhumulatorer skal tages i Betragtning: den maksimale Strom,
de skal kunne aflades med, og hvor lang Tid de skal kunne
holde mellem hver Opladning (Amperetimer); at Spendingen
passer til RortyPerne.
Modstande skal kendes Stsrrelse i Ohm samt Effekten - Spren-
dingen gange Stromstyrken - de skal kunne taale (Watt).

Transformatorer skal sekundare Sprendinger og maksimale
Stromme samt primar Sprending opgives. Spandingerne bestem-
mes ud fra Rordataerne, ligesom Stromforbruget opgives.
Tsrbatterier tages Spending og max. Strom i Betragtning.
Ensretterror (Hel- eller Halvperiode) maa paases, at de kan
levere den Strom Modtager eller Sender aftager.

Kondensatorer bestemmes Kapaciteten i Mikrofarad og Arbejds-
spending i Volt. Der findes Papir-, Olie-, Glimmer- og Elektro-
lytkondensatorer til Filtrering. De tre forste Kategorier anbefales
til Spandinger af alle Storrelser, medens sidstnrevnte alminde-
ligvis kun benyttes til Spandinger under 300 Volt.
Filterspoler maa Selvinduktionen ikke gerne vare mindre end
20 Henry ved max. Strom. Modstanden maa ikke vare for stor,
da der da vil fremkomme for stort Spendingsfald over den.

Gladestramsledninger maa paases, at disse ikke er for tynde,
saaledes at der fremkomnter Spandingslald i dem foraarsaget af
den .Strom, de gennemlobes af.

Saafremt en Eliminator under Brugen er udsat for at skulle afgive Strsm-
me ved ukonstant Belastning f. Eks. ved Nogling af Anodeledningen i
Senderen, vil det vise sig, at Sprendingen varierer. For at holde denne
nogenlunde konstant, belastes Eliminatoren konstant med saakaldt ,,Blee-
dermodstand", der kan vare paa ca. 25000 Ohm. Endnu bedre er en

Glimlamperegulator.

V ekselstrom.

Hosstaaende Diagram (Fig. l0) viser
ter med Filter for Tilkobling til Lysnet.

Primarviklingen er beregnet tor 22o

en praktisk Form for Ensret-

V., men er forsynet med Ud-

/Vodzatcr
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tag ved l2l V., saaledes at Eliminatoren i givet Fald ogsaa kan tilslut-
tes denne Spending.

Der findes tre Sekundrerviklinger: a) Glodestromsviklingen, der skal

levere Glodestrom til alle Rorene i Modtageren. Over denne Vikling er

anbragt et Potentiometer paa 100 Ohm, hvilket gor
det muligt at fjerne Brummen fra Nettet.

b) Glodestromsvikling for Ensretterrsret med

Midtpunktsudtag.
c) Anodespendingsvikling 2 x 250 Volt.
Kondensatorerne B er paa 0,01 mF. L:300

Ohm, 20 hy, og som vist vil to elektrolytiske Kon-
densatorer paa 8 MF give fin Udglatning. R kan

vere 20,000 Ohm, 2 Watt. Eliminatoren bor byg-
ges i et lukket Kabinet 

'af Tre eller Metal. Fig. l0

Stromtorsyning til S{d"r.
Diagrammet Fig. 1l viser en praktisk Udforelse af Ensretter og

Filteranleg til Brug ved stsrre og mindre Sendere.
Primerviklingen bor beregnes til 220 V. med Udtag ved 127 V.,

saaledes at den i givet Fald kan anvendes ogsaa til denne Sprending.
Der er tre Sekundarviklinger, l) Glodestrom til Senderroret, 2) Glode-
strsm til Ensretterrorene og 3) Anodesprending.

Ensretteren udtsrer dobbelt Ensretning med to sarskilte Ensretter-
ror. Dette er en bekvem Form, idet man da kan udskifte hver enkelt
Ror for sig, i Modsatning til de sammenbyggede dobbelt-Ensretterror.
Disse sidste er dog billigere i Anskaffelse, og foretrekkes ved lavere
Spendinger. Se iovrigt Tabellen over Ensretterrsr Side 138. I Filtret er
anvendt en Drosselspole paa 30 Henry. Saatremt Udglatningen ikke bli-
ver tilstrekkelig fin, kan man forbedre dette Forhold ved ogsaa at ind-
satte en Drossel i Minussiden og/eller ved Indsatning af en Drossel

paa 15 Hy mellem Drosselspolen i
Plusledningen og Midtpunktsudta-
get paa Transformatoren (efter Blok-
kondensatoren). Over Udgangen af
Ensretteren er anbragt en Modstand,
som ved 500 V. kan vare 25.000

Fig. 11. Ohm og ved 1000 V. 50.000 Ohm
(10 W). Denne saakaldte Bleeder Modstand tjener til at belaste Ensret-

teren i Tomgang. For al beskytte Ensretterroret kan det vare praktisk

at indsette Sikringen i disses Anodetilledninger. Hertil kan anvendes

Lommelampeparer; der faas til passende Stromstyrker og hvortil faas
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bekvemme Fatninger. Ved storre Sendere er det at foretrekke at anvende
sarskilt Eliminator til hvert enkelt Trin, det giver en stabil Virkemaade
og storst Effektivitet. Man bor i hvert Fald anvende sarskilt Eliminator
for Styresenderen og for sidste PA-Trin.

Praktisk Udfarelse' af Eliminator
passende til beskrevne Modtagere for Batteri eller Vekselstrsm.

Som vist er den ene af Sekunäerviklingerne (S2) vist som verende
til Disposition. Vi har ikke Brug lor den til Modtageren, men det kan
vare praktisk at benytte den til Glsdestromsvikling til en mindre Sender.
Anodespeendingsviklingen til en ev. Sender bor dog vare paa en ser-
lig Transformator.

Praktisk Udforelse af Ensretter og Filter tor Sendere.

Monteringsmessigt har vi paa Side 146 Fig. 7 vist, hvorledes en
Ensretter med tilhorende Filter kan opbygges. Man kan ogsaa anvende
Chassis Formen, ganske som ,,KR 13" er opbygget.

Styhliste:
Transformator220 V.

Sekundar 54: 2X300 Volt 80 mA.
S3:4V-2l..
52: efter Onske.
Sl: 6,3 V. - 5 Amp.

Det anvendte Ensretterror er Philips Type 1561.

DR : Liibcke Drossel, Type K, 300 Ohm.
C3 : 2 MF Kondensator, 1500 V.
C4, C5 - 8MF Elektrolytkondensatorer, 400 V. Driltsspanding
Cl, CZ - Blokkondensatorer 5000 mmF glimmerisoleret.
R : Bleedermodstand, 25.000 Ohm, l0 W.

(Hellesen).
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Dimensioneringen maa rette sig efter den Sender man benytter, men
man bor anvende sarskilt Ensretter og Filter for Styresender, Modulator
og sidste PA Trin, ved storre Sendere. ,KR' Nr. 9, 10, ll og 12 kan
alle fsdes af en Ensretter. For 'KR' Nr. 13 er en sarlig kraftig Type
nodvendig, vi har derfor valgt at beskrive denne ret indgaaende. Denne
Ensretter kan iovrigt tjene til Msnster for Ensrettere til baade storre og
mindre Sendere.

Filter og Ensretter for ,,KR" 13"

For at opnaa en god og stabil Tone med ,,KR l3n Senderen er
det nodvendigt at det Kraftanlag, der benyttes, er af forste Klasse. De

Amatarer, der har 440 Volt Jevnstrom til Raadighed, klarer sig nemmest
ved at sette den fulde Spanding - med en Blok paa ca. I MF mellem
Plus og Minus - direkte til Senderen og man vil da vrere helt sikker
paa et godt Resultat. Ved Vekselstromsnet er det imidlertid muligt at
faa Senderen til at yde endnu mere med en velegnet Ensretter, og det
er en saadan, der beskrives her. - Forst og fremmest maa man forlange
af Ensretteren, at den kan afgive den lorholdsvis hoie Strom, ca. 300

l/lA ialt, uden at Spandingen falder nevnevardigt. Det kan man ikke
opnaa med de almindeligst benyttede Ensrettere med Kondensator for
Filterdrosselsspolen (det saakaldte Kondensator-lnput-Filter), men maa
gaar over til at bruge det, man kalder Choke-lnput-Filter; det giver gan-
ske vist ikke saa hoj Udgangsspending som med den fsrstnrevnte Metode,
men Fordelene iovrigt er mange og store.

Det er en Nodvendighed at bruge Kviksolvensretterror bl. a. af
Hensyn til den store Strom, der skal kunne afgives, og der er her brugt
den amerikanske Type 83. - Hojspandingstransformatoren, der skal
kunne afgive 300 MA ved max. 2x7OO Volt, kan ikke faas ud6n paa

serlig Bestilling; den er desuden viklet med Udtag ved 2x550 Volt,
saaledes at man ved en simpel 2-polet Omskifter kan nedsatte
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Spandingen under Forsog, eller mens man indstiller Senderen; ved Be-
nyttelsen al de 2x700 Volt afgiver Ensretteren ca.550 Volt ved fuld
Belastning og med de 2x500 Volt ca.400 Volt. For at hindre storre
Ulykker, saafremt Blokkondensatorer eller lignende slaar igennem, er der
saavel i f som i -i anbragt Sikringer, der simpelthen bestaar af 2
Skalaperer beregnet til ca. 300 MA. - Drosselspolen, der ogsaa er aI
serlig Konstruktion, maa ligeledes fremstilles paa Bestilling; det er en
saakaldt,swinging-choke", eller en Drosselspole, hvor Selvinduktionen
varierer automatisk med Belastningen. Ved den anvendte Type er Javn-
strsmsmodstanden ikke over 100 Ohm, og Selvinduktionen varierer mel-
lem 5 og 25 Hy.; max. Belastning er 300 MA. - Som Kondensator
efter Drosselspolen er brugt en Elektrolytblok paa 2x 16 MF beregnet
til 450 Volt Arbejdsspanding; de to Dele er lagt i Serie og er hver
shuntet med en Modstand paa rlz Megohm; uden denne Modstand vil
Kondensatorerne slaa igennem i Lobet af meget kort Tid. - Filtreringen
skulde vare tilstrekkelig selv til Telefoni, men eventuelt kan man ud-
glatte endnu mere med en Drosselspole. f. Eks. Ltibcke E 100 og yder-
ligere en Kondensator paa sadvanlig Vis. For at undgaa at Spandingen
stiger strerkt i Noglepavserne er Ensretteren forsynet med en Belast-
ningsmodstand paa 40.000 Ohm 25 Watt. Ensretteren er monteret paa
et Chassis lavet af en Aluminiumsplade paa 40 x 40 cm, saaledes at
Storrelsen bliver den samme som for den tilhorende Sender. Selve Chas-
sis'et er ikke spandingsforende, men det er paa flere Steder forbundet
til Minus; en eventuel .Iordforbindelse kan derfor anbringes direkte til
Aluminiumspladen. Da det er nodvendigt at varme 83 Roret op, for
Pladesprendingen settes til, er der brugt sarlig Glsdestromstransformator,
der tillige afgiver de 6,3 Volt til Senderrsrene. Glodespanding og Anode-
spanding fores til en 4-polet Lampesokkel, saaledes at man let kan fore
Spandingerne videre til Senderen gennem et svart snoet 4Jedet Kabel,
der ender i en Stikprop fra et kasseret Radiorsr.

Stykliste: I Stk' Nettranslormator Prim.: 220 V-
Tl : Sek. 2X700 V og 2f s00 V [Udtag] - 300 mA.
T2 : 1 Glodestromstransformator. Pr. 220 V., Sek. 5V - 3 A, og

Sek.6,3 V - 6 Amp.- Liibcke.
DR : Drosselspole, nswinging Choken, 5-25 hy, 300 mA. - Liibcke.
Cl og C2 - I Stk. 2Xl6 MF Elektrolytblok, 4å0 V Driltsspanding

IHellesen].
Rl og R2 - 2 Stk. Modstande - lirMohm. 

- Vitrohm.
R3 : I Stk. 25 {att 40,000 Ohm Modstand [Sam.]
S : 2 Stk. Skalaparer med Holdere.
O : 1 Stk. Omekilter, dobb.polet.
I Stk. Rar, Type 83 med Sokkel.



Kortbolge-Antenner.

Almtndelig Oversigt af OZZT.

Sende-Antenner for korte Bolger kan inddeles i to Hovedgrupper:
Ahtenner med Feeder-Systern og Antenner uden Feeder-System.

Antenner med Feeder-System er nasten uvagerligt Hertz-Antenner,
hvis energiudstraalende Del, nToppen", har en Lengde paa et helt An-
tal Halvbslger, medens Feederen kan udformes paa forskellige Maader.

Antenner uden Feeder-System har ingen ,Top'; for at faa en saa-
dan Antenne til at udstraale Energi, forer man en Del af Antennen,

"Nedforingen", ned til Senderen, hvor der gennem en Koblingsspole (eller
Koblingskondensator) overfores Energi til Antennen.

Antenner med Feeder byder bl. a. paa den Fordel, at hele den
udstraalende Del af Systemet kan komme til at henge hojt og frit, hvil-
ket er en Nsdvendighed for at sikre gode Udstraalingsforhold. Antenner
uden Feeder byder sarlige Fordele, naar der skal arbejdes paa de lange
Bolgebaand; paa disse Baand er det for de fleste Amatorer umuligt at
skaffe tilstrakkelig Plads til en Halvbolge-Antenne (for 160 Meter Baan-
det vilde en saadan Antenne blive ca. 80 Meter lang), og man klarer
sig da lettere med en Antenne uden Feeder.

Almindeligvis dimensionerer Amatoren sit Antenne-System saaledes,
at der med eet og samme System arbejdes med Feeder paa de horte
Bolgebaand og uden Feeder paa de lange, idet Feederledningen paa

de lange Bolgebaand kommer til at udgore en Del af Antennens ud-
straalende Del.

Antenne-Typer.

A: Antenner med Feeder-System (flertz-Antenner).
l. Feederen er en afstemt Dobbeltledning:

a.: Zeppelin-Antenne. Fodepunktet er Toppens ene Endepunkt (Fig. l)
b.: Dipol-Antenne. Fodepunktet er Toppens Midtpunkt (Fig. 2).

2. Feederen er uafstemt, dens Lengde er vilkaarlig:
a.: Trediedels-Hertz. Antennen fodes gennem en enkelt, uafstemt

Feeder i et Punkt, i hvilket Antenne-lmpedansen er lig med
Feederledningens karakteristiske lmpedans, ca. 400 Ohm; dette
Punkt ligger ca.tlt af Antennens Langde fra Toppens ene Ende-
punkt. (Fig. 3).
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b.: Hertz-Antenne med impedanstilpasset Dobbelilednings-Feeder.
Antennen fodes gennem en Dobbeltledning i et punkt, hvor An-
tennens Impedans er lig med Dobbelfledningens (Fig. a).

B.: Antenner uden Feeder-System.
l. Marconi-Antenne. Antennen er jordforbundet i den ene Ende; i denne

Ende induceres Stromme ved lav Spanding, idet der indskydes en
serie-afstemt Koblingsspole, der kobles til Senderens pA-Spole (Fig. S).

2. Fuchs-Antenne. Antennen fodes i det ene Endepunkt, med hoi Span-
ding og lav Strom, idet Spandingerne induceres i en parallelt af-
stemt Koblingsspole (Fig. 6).

3. Antenne-Modvegl. Systemet ligner Marconi-Systemet, men dennes
Jordforbindelse erstattes med et Ledningsnet, der har Jordforbinder-
sens elektriske Egenskaber (Fig. Z).

Dimensionering af Hertz-Antenner.

Antennens Toplengde beregnes ud fra den lengste Bolgelangde
hvorpaa der skal arbejdes. Man benytter hertil Formlen:

(1.) Lengden : Balgelg*ng4'o' 
huo, Verdien af K. findes i neden-

staaende Tabel.

Tabel til Bestemmelse af K i Formlen (t).
Bolgelengde: 160 80 40 ZA t0

A.: 2,07 2,07 Z,O7 Z,O8 2,08
B.: 2,O7 2,08 Z,OB Z,Og Z,lO
C.: 2,08 2,08 Z,Og Z,lO Z,lz

Vardierne A, B og C gelder for folgende mekaniske Egenskaber
hos Antennen:

A.: Antennen hanger meget hojt og frit; fra ethverl punkt paa
Antennen er der mere end 20 m til narmeste iordforbundne
Punkt.

B.: Sedvanlig Amator-Antenne; der er mindst 5 m fra Antenne
til narmeste jordforbundne Punkt.

C.: Antennen hanger indeklemt mellem hole Huse; der er mindre
end I m fra Antennens Endepunkter til Fastgaringsstederne.

Kender man Frekvensen t i Kilohertz, beregnes Bolgelengden af
Formlen:

Bolgelangd" : 4TT tn)

Antennetraaden bar v@re mossiv, blanh Kobbertraad, Traaddia-
meteren ca. 2-3 mm; man gor vel i at bestryge Traaden inden Op-
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hangningen med Metallak el. lign. for at hindre Luft og Vand i at an-
gribe Overfladen, hvorved Modstanden overfor hoifrekveqte Strsmme
stiger starkt. - I hver Bnde af Traaden anbringer man to til tre gode
Antenneisolatorer. Hvis Antennen skal vare til at fire ned, og man ikke
vil anvende Staal-Wire til Ophangningen, er det praktisk at lade Op-
hengningstovet gaa over en Trisse og holde Tovet spandt ved Hjrelp
af et Lod (tre-fire Mursten); paa denne Maade holder rnan altid kon-
stant Trakspanding i Antenneledningen.

En dobbelt Feeder-Ledning udfores med samme Traaddimension,
som er brugt til Antennen. De to Traade holdes i en indbyrdes Afstand
paa 10-15 cm, idet der med passende Mellemrum (ca. I m) indsrettes
Spredere. Disse bor vere lavede al let Materiale og vere vel isolerede.
Man kan lave dem af flakkede Bambuspinde, der koges i Parafin, ind-
til alle Bobler er drevet ud. Feedertraadene fastgores til Sprederne ved
Hjalp af sterkt, tyndt Sejlgarn. Af 8 mm Glasror kan man ogsaa
lave gode Spredere. For at lette Fastgorelsen, varmer man Glasrsrene
over en kraftig Bunsen-Brander og danner med en Spidstang el. lign.
en Slags Krave i hver Ende af Rorene. Dernast toregaar Fastgorelsen
som'fsr beskrevet ved Hialp af starkt Sejlgarn; man kan ogsaa fast-
gore"ved Hjalp af godt Isolörbeendel. Bedst af alt er Spredere af kera-
misk Materiale.

Koblingen af Feederen til Senderen foretages bedst ved induktiv
Kobling til Senderens PA-Spole. Som omtalt andetsteds bliver der hyp-
pigt Tale om saavel Serie som Parallelafstemning af Feeder-Systemet.

For at kunne gore dette paa en let og effektiv Maade er det klogt een
Gang for alle at lave en Antennea"fstemnings-Enhed. Et Diagram for en
saadan er vist ovenfor. Naar den to-polede Omskifter er lukketl har man
Parallelafstemning, naar den er aaben Serieafstemning. Spolen L anbrin-
ges lige ved Antenne-Indforingen paa en Plade, hvorpaa ogsaa de to
Kondensatorer, Omskifteren og de to Amp6remetre er anbragt. Koblingen
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til Senderen foregaar over en ,,Link", et snoet Glansg.arnskabel, der i
den ene Ende tilsluttes de to midterste Vind,inger paa L og i den anden
Ende har en Koblingsspole paa to Vindinger; denne anbringes forsky-
delig i Forhold til Senderens PA-Spole.

Ved Afstemningen tilstreber man at faa den hojest mulige Stram-
styrke i Feederen; desuden skal de to Amperemetre vise lige store Ud-
slag. Det er en Regel, som absolut bor folges, at man altid skal bruge
den lsseste Kobling til Senderen, som samtidig giver den hojest mulige
Feederstrom. Hvis Senderen et selvsvingen(ie, maa man arbejde med
endnu lssere Kobling og desuden forstemme Cr og C2, s8ä man ikke
langer har fuld Resorrans. Dette er meget vigtigt, idet man derved op-
naar en meget betydelig Forbedring af den udsendte Bolges Stabilitet.
Naar der bruges Serieafstemning, skal man altid sorge for at have saa
meget som muligt indskudt af C1 og Czi ved Parallelafstemning skal
der vere indskudt saa lidt som muligt. Dette opnaar man ved i hvert
Tilfalde at kortslutte et passende Antal af Vindingerne i Spolen L.

Enhelttraads-Feedere laves af normal Antennetraad, Det er en al-
mindelig Misforstaaelse, at det ikke gor noget, at en Enkelttraads-Feeder
passerer nar ved Genstande saasom Husmure, Tagrender el. lign. En
Enkelttraads-Feeder skal paa sin Vej fra Antenne-Toppen til Senderen
forlsbe i saa lige en Linie som muligt; den maa ikke vere sammensat
af forskellige Traaddimensioner, og deu skal overalt hange saa frit som
muligt. Kun naar disse Forudsetninger er opfyldte sanlmen med den
allervigtigste Forudsatning, nemlig at den tilsluttes Antennen i det rette
Punkt, kan man regne med, at Feelerens Lengde er ganske vilhaarlig.
Den eneste Maade, hvorpaa man kan undersoge om en Enkelttraads-
Feeder arbejder korrekt, er at maale HF-Strsmmen i den paa forskellige
Steder. Den maalte Stramverdi shal overalt langs hele Feederen vere
den samme. Ved meget lange (over 50 m) Enkelttraads-Feedere kan
der ventes en gradvis Aftagen af Stromstyrken, idet man fjerner sig fra
Senderen, men dette er altsaa tilladeligt.

Vi gaar nu over til Konstruktionen af de forskellige Antennetyper.

Zeppelin-Antennen.

En typisk Zeppelin-Antenne er vist paa Fig. l. Lengden er bereg-
net for en Crundbslgelangde paa 42 m eller 7l5OkHa Toppens Lrengde
er beregnet af Formlen (1), idet der forudsettes Betingelserne under ,,8".
Konstanten K findes heraf at vere 2,08, og Langden beregnes til 2O,2

m. Feederens Langde afhenger af Antennens Placering i Forhold til
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Senderen,mengores tretst saa lang, at dens Lengde er et hett Antal
hvarte Bolgelengder; der er i Eksemplet antaget en Feederlrengde paa
20 m, altsaa ca, 2 kvarte
(1/r) Bolgelangder. Naar
man tilstreber at opnaa
den navnte Feederlang-
de, er det for at sikre,
at der enten bliver ren
Strom eller ren Spen-
dingsfodning til Feede-
ren. I det antagede Eksem-
pel bliver der Spendings-
fodning og derfor Par-
allelafstemning af Kob-
lingsspolen. - Antennen
vil vare velegnet baade
for 20 og l0 Meter Baandene; derimod er den ikke umiddelbart an-
vendelig for 80 m Baandet. Man kan iaa en. saadan Antenne til ogsaa
at arbejde paa 80 m, men i saa Tilfelde kan ,der ikke blive lige store
Stromme i de to Feeder-Grene, og Antennesystemet er ikke lengere
Zeppelin. Fremgangsmaaden bestaar i Indskydning af Forlangerspoler i
Feederen, sadvanligvis i den ,,blinde" Feedergreen.

Dipol-Antennen.

Toppen beregnes paa samme Maade som for Zeppelin-Antennen.
Denne Antenneform er det endnu lettere end Zeppelin-Antennen at taa
til at fungere rigtigt. Bl. a. behsver udmaalingen af roppen ikke som
ved Zeppelin-Antennen at vrere serlig kritisk. Dette henger sammen med,
at Antennen i sig selv er symmetriså, af hvilken Grund strommene i

Dipol -

Feederne altid vil komme til at
ophave hinandens Udstraaling,
naar blot Antennesystemet over-
hovedet er i Resonans. - Det
er af samme Grund muligt at
bruge en 2O m Top paa 80 m
Bolgelangde uden at der fra
Feederen finder nogen Udstraa-
ling Sted, noget, der ikke er mu-
ligt for Zeppelin-Antönnen. Det
eneste, der er nodvendigt, er, at

man ved passende Afstemning sorgqr for, at der kommer storst mulig

Anfenne

Fis 2

Zeppe/in -
Antenne
A= 42m
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Stram i Feeddieir. - I mekanisk Henseende er denne Antenne-Type knapt
saa god som Zeppelin-Antennen, idet der stilles ret store Krav til An-
tenne-Traaderrs samt Ophangningens Styrke. En dobbelt Feeder-Ledning
er ret tung, og idet den er forbundet til Midtpunktet af Antennen, trekker
den denne nedad, hvorved Antennens Hojde formindskes en Del, navn-
lig ved lange Antenner. Men sum Antenne for alle Bolgebaand er Di-
polen i seerlig Grad velegnet.

T r edi edels- H ert z- Ant en n e n.

Antelinen er vist paa Fig. 3. Toppen beregnes paa sedvanlig Maade'
Denne Antenne er paa Grund af sin simple mekaniske Konstruktion me-
get popular blarrdt Amatorer. I elektrisk Henseende er Antennen ogsaa

udmarket, men kun bedst mu-
lig for eet Bolgebaond. Grun-
den hertil er, at Aftapningsste-
det for Feederen for at vere
helt l<orrekt ikke er det samme
for en Hel- og Halvbolgean-
tenne. Hvis man altsaa paa eet
Bolgebaand ved Forsog har
fundet det Aftapningspunkt, der
ingen staaende Bolger paa Fee-
deren giver, vil der paa el andet Bolgebaand uvregerligt komme staaende
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sikkert saa meget, at Antennen ikke lenger er bedst mulig. Antennen
har den Fordel, at Feederlengden er ligegyldig, men kun forudsat, at
det rigtige Aftapningspunkt er fundet.

Trods de navnte Vanskeligheder kan Trediedel-Hertz'en godt an-
befales for Begyndere. Angaaende Aftapningspunktet henvises til foran-
staaende Kurver Det rigiige Aftopningspanht ligger ca. tl,, af Antenne-
toppens Lengde fra Toppens Midtpunkt.

Hertz-Antenne med Impedanstilpasset Dobbeltlednings-Feeder.

Af disse eksisterer der adskillige forskellige Former, der dog alle
er ret komplicerede og derfor ikke egner sig sarlig for Amatorer, i sar-
lig Grad fordi Anvendelsen ai Antennen kun indskrenker sig til det

' Bolgebaand, for hvilket Antennen er ,,skaaret". Der skal derfor kun om-
tales en enkelt Type, der udmerker sig ved serlig simpel Konstruktion.
Se Fig. 4. - Toppen beregnes paa sadvanlig Maade, men Antennen
hon hun benyttes poa sin Orundbolge, altsaa paa en Bolgelrengde, der

er ca. det dobbelte af Antenne-
langden. Feederen bestaar af al-
mindeligt snoet, gummiisoleret
Clansgarnskabel af god Kvali-
tet og kan have en ganske vil-
kaarlig Lengde. Impedansen af
et $aadant Kabel (ca. 100 Ohm)
svarer ret noje til Impedansen i
Midten af en Halvbolgeantenne,
og man faar altsaa paa denne
Maade en sarlig simpel Impe-
danstilpasning. De to Halvdele

af Antennen bsr adskilles et Stykke (ca. 45 cm) fra hinanden, da man
i saa Fald opnaar den bedste Impedanstilpasning. Antennen egner sig
sarligt for transportable Anleg. Den snoede Feeder skal helst ikke vere
mere end l5 m lang, da Tabene i Feederen er ret store.

Marconi-Antennen.

Se Fig. 5. Ved Beregning ai Antennens Langde udregnes den sam-
lede Lengde fra det tjerneste Punkt paa Antennen til Jordforbindelses-
Punktet. Denne Langde skal vere et ulige Antal hvarte Bolgelengder.
Passer en forhaandenv€rende Antennes Lengde ikke, kan man ved at

indsette Forlangelsesspoler i Antenneledningen opnaa den rette effek-
tive- Langde. Jordforbindelsen skal vare god; Gasror duer ikke, derimod
kan Vandrorene almindeligvis godt bruges. Enhver af de i det fore-

lmpedansfilpas-
s'et'Feeder
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gaaende navnte Antenneformer kan bruges som Marconi-Antenne, hvilket
er af Betydning, serlig
naar man skal have en
Sende-Antenne for de
lange Bolgebaand. Ved
Hertzantenner med Dob-
beltlednings-Feeder ior-
bindes begge Feeder-
grene med hinanden lige
ved Indfsringen. Den noj-
agtige Antenhelrengde er
det ret vanskeligt (og
unodvendigt) at beregne
paa Forhaand; man praver sig frem med at afstemme, indtil man faar

storst mulig Strom i Antennen.

Fuchs-Antennen.

Se Fig. 6. Antennens
Koblingsspolen skal have

lingskredsen, hvilket let kan give
vrerende Antennes Lrengde ikke,
ved Hjelp af Forlangerspoler faa

Lengde skal vere et helt Antal Halvbalger.
samme Viklingstal som Senderens PA-Spole,

og den bsr vnre anbragt bevageligt
i Forhold til denne. Antennen er spen
dingsfadet, og man opnaar derfor ikke
stor Stromstyrke ved Antenneindforin-
gen; en Glimlampe, der holdes mod
Antenneledningen, kan tiene som Irrdi-
kator for korrekt Afstemning. Man
bsr ikke udelade den antydede Jord'
forbindelse, der dog ikke behsver at
vrere sarlig effektiv; udelades Jord-
forbindelsen, vil der ved Afstemning
komme meget kraftige Stromme i Kob-
Aarsag til Tab. Passer en forhaanden-
kan man som ved Marconi-Antennen

Lengden til at stemme.

Antenne-Modvegt.

Antennens Lrengde beregnes som for en Marconi-Antenne, og Af-
stemningsmetoden er ganske den samme. Modvregten kan enten vrere en

Ledning af samme Art som Antennen, men anbragt i en anden Retning;

eller ogsaa udspandes Modvagten under Antennen i en Hojde al l-2

fularconi - Anfenne



Meter over Jordoverfladen.
ret upraktisk. Modvegtens
skal almindeligvis Vare en
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Dette sidste vil for de fleste Arnatsrer vare
Langde maa man prove sig frem til; den
Del kortere end Antennen.

Specielle Antennetormer.

Korte Antenner til tronsportable Anleg.
Til transportable Stationer er det ofte ikke muligt at rejse en nor-

mal Antenne af de i de foregaaende beskrevne Former, men maa nojes
med en meget kortere Antenne. Man kan da bruge det i Fig. 9a viste
Arrangement. Der kan selv med meget korte Antenner opnaas gode Ud-
straalingsmuligheder. Ved Afstemningen flytter man gradvis Aftapningen

+ab
Fig Q

paa Senderens PA-Spole fra den Ende af Spolen, der er modsat Anode-
enden, indtil man - med PA-Spolen afstemt - opnaar den stsrst mu-
lige Strom i Antennen. En anden Udformning er vist i Fig. 9b. De to
Kondensatorer C1 og Cz afstemmer i Eerie PA-Spolen, og man finder
ved Forsog den Indstilling, der giver den storste Antennestrsm.
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Retningsantenner.

Retningsantenner har i
ogSmBolgelengde. Hvis

srerlig Qrad Betydning for Arbejde paa l0
man parallelt med en Hertz-Anlenne i en
halv Balgelengde opsatter en ny Antenne-
top uden Feeder (en saakaldt Reflektor),
vil det samlede Antennesystems Udstraaling
blive i sarlig Grad koncentreret i en Ret-
ning, der ligger vinkelret paa de to Anten-
ner, se Fig. 10, medens Udstraalingen i
selve Antennens Retning bliver tilnermel-
sesvis Nul. - Fig. ltt er iovrigt det teore-
tiske Straalingsdiagram for en ideel Hertz-
Antenne, hvorved forstaas en uendelig hojt
over Jorden anbragt Halvbolge-Antenne.
Normalt bevirker Jordens umiddelbare Nar-
hed imidlertid, at en Hertzantenne ikke faar
nogensomhelst udprreget Retningsvirkning,

men det viste Reflektrrarrangement bevirker, at Straalingsdiagrammet
kommer til at narme sig den ideelle ,Hertzantennes.

S. H. Hasselbalch.

Figl0.



Nyere Antennef orm€r os Kobltng sled.
,,Collins" Antenne Koblinqs Filter.

Det er af vital Betydning at faa en nojagtig Impedans-Tilpasning
mellem Senderen og Antennen. Det kan opnaas sardeles effektivt ved
Brugen af ,,Collins Filter", og man opnaar tillige Fordelen ai at kunne
variere Koblingsgraden til Antennen uden besverligt mekanisk Arrange-
ment. Det hele gores ved Hjelp af l(ondensatorerne og Aftapninger paa
Spolerne. Endnu en Fordel opnaas: Oversvingningerne synes at und-
gaas, naar blot Afstemningen foretages meget omhyggeligt.

Fntenne

Cl og C2 skal have en Kapacitet af nrindst 250 cm. (C2 behover
som Regel ikke at vmre dobb.) For op til B0 W Output kan alminde-
lige Modtagerkondensatorer anvendes, men herover maa bruges Sender-
kondensatorer med storre Pladeafstand.

For at arbeide paa 1,7 til 14 MHz skal Spolerne vrere paa l5 Vin-
dinger, ca. 6 cm i Diameter, med Aftapninger paa hver 3. Vinding. Onr-
trentlige Indstillingei er: 15 Vindinger ved 1,7 4llHz, 9 V. ved 3,5 MHz,
6 V. ved 7 MHz, og 3 V. ved 14 MHz.

Impedans Tilpasningen foretages ved Hjalp af Kondensatorerne
Cl og C2. Indstillingen foretages saaledes: Med Filteret afbrudt afstem-
mes PA Trinet i Resonans paa det Punkt, hvor Pladestrommen er Mi-
nimum. Set Aftapningerne omtrent som navnt. Forbind Filtret til PA
Spolen, idet Aftapningerne settes midtvejs mellem Jord og Spolens Yder-
ender. Sat C2 paa omtrent halv Kapacitet. Sat Anodespandingen paa
PA Trinet (nedsat Spanding) og drej Cl hurtigt igennem for at finde
Resonans-Minimum Pladestrom. Hvis det er umuligt at finde Resonans
med Cl, maa man prove en anden Indstilling aI C2. Giver dette heller
ikke Resonans, maa man prove at endre Aftapningerne, der skal vere
ens for begge Spoler.
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Koblingsgraden varieres indenfor et ret stort Ornraade af C2. Hver
Gang CZ varieres for at andre Koblingsgraden, maa Cl atter afstem-
mes til Resonans - mindste Pladestrom. Saafremt man finder det umu-
ligt at opnaa tilstrakkelig Antennebelastning, ligegyldig hvor man set-
ter C2, maa man forsoge at indskyde flere Vindinger paa PA Spolen
ved at flytte Aftapningerne udad mod Spoleenderne. Synes Systemet
ikke at virke paa rette Maade, maa man derimod prove at flytte Aftap-
ningerne n&rmere mod Jord paa PA Spolen. Naar PA Trinet en Cang
er afsternt til Resonans uden F'ilteret forbundet, maa det ikke mere rsres !

Hvis Koblingssystemet er indstillet korrekt, vil man finde, at PA Trinets
Afstemning ikke er forrykket. Faar man ved ny Indstilling et nyt Punkt,
hvor Pladestrommen er Minimum, er d,et kun Bevis paa, at Koblings-
systemet ikke har veret noiagtigt indstillet.

En effektiv Retningsantenne \or DX.

En V Antenne bestaar af en lang Traad, der er foldet sammen i
Midten, saaledes at den danner et V mod eller bort fra den Retning,
man snsker at sende. Antennen har Retningsvirkning i to modsatte Ret-
ninger. Hvert Ben af V'et kan gores ethvert Antal lige eller ulige An-
tal kvarte Bolgelangder lang afhangig af den anvendte Form for Fee-
der. Det samlede System maa bestaa af et Antal halve Bolger. Hvis
hvert Ben er et lige Antal kvarte Bolger langt, maa Antennen spendings-
fodes, men er den et ulige Antal at kvarte Bolgelangder lang, maa
Strsmfsdning anvendes.

Retningsvirkningen er storre, d. v. s. Straalen smallere og Styrken
af Signalet storre, jo langere hvert Ben af V'et gores. Imidlertid er det

jo begranset, hvor megen Plads de fleste
Amatorer har til Raadighed, derfor har vi
valgt at vise et Eksempel, hvor Antennen

+ gores saa lille det er muligt for at have merk-
bar Fordel af Retningsantennen, men hvor
paå den anden Side den opnaaede Styrke-
forbedring i de to Retninger andrager ca.
8db. Der er anvendt uafstemt Feeder, der

ved Hjalp af et Tilpasnings-Led. Om Indstil-
Artikel.

Uafstemte Transmissions Ledninger

er Fodeledninger (Feedere) hvorpaa ikke findes staaende Bolger. Ta-
bene i saadanne Feedere kan holdes saa lavt, at det er muligt at gore
Lengden af dem helt op til 100 m eller mere. Dette galder,

er tilpasset ved Antennen
ling heraf se den folgende
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hvor Dielektrikummet er Luft, men i andre Typer, hvor man ikke be-
nytter Luft, men f. Eks. ved ,,snoet Glansgarn Feederen" anvender
Gummi, er Tabene saa store, at man kun staar sig ved at bruge den
Type, hvis Lengden kan gores ganske kort. Det eneste kritiske Punkt
ved uafstemte Feedere er deres Kobling til Antennen. Er Impedansen
nemlig ikke tilpasset Antennen, det vil populart sagt sige, at Antennen
ikke'"sluger" al den Effekt Feederen leverer, sker der nemlig en Til-
bagevirkning fra Antennen, saaledes at der startes Bolger, som bevager
sig tilbage mod Senderen. Og naar Bolger, der beveger sig i begge
Retninger, msdes kalder man det ,,staaende Bolger". At undgaa disse
er det, vi onsker, og det er rnuligt med den her viste Fremgangsmaade.
Overordentlig mange Amatorantenner faar Skyld fcr ikke at nudstraale*
godt. Og saa er Fejlen nasten altid staaende Bolger paa Feederen. Saa
godt som altid ligger Fejlen ved Feederens Kobling til Antennen og
ikke ved Feederens Kobling til Senderen, hvad ofte antages.

En uafstemt Feeders Impedans bestemmes af Afstanden mellem
Traadene og Traaddiameteren. Afstanden maa derfor holdes konstant
ved hyppigt at indskyde Spredere af Porcelain eller keramisk Materiale.
En meget anvendt Feederafstand er 10 cm, der ved Anvendelsen aI 2
mm Traad giver en Impedans paa ca. 600 Ohm. Lengden af den uaf-
stemte Feeder kan velges etter Behag, derfor gives der Mulighed for
af anbringe Antennen, dels hvor Udstraalingsmulighederne er bedst,
dels hvor Forstyrrelsesmulighederne overfor Radiofonilyttere er mindst.

Tilhoblingen til Senderen sker ganske enkelt ved at forbinde Fode-
lingerne over en Spole, som kobles fast til Senderspolen som vist i Fig. c.

/,/år_-l-_,.;'-1ö/lä
lh +3
t-ttrttl I 3ttJHJ-H "I bI bl+,*-.---{ @=ffi

Fig. c. Fig. d.

Impedanstilpasningen foregaar ved at tilpasse Spolens Vindingstal, evt.
ved Aftapninger. Vindingstallet ligger mellem 1/o og 1/, al Senderspolens.
En anden Koblingsmetode er vist i Fig. d., der anvendes, hvor man har
lagt +- i Midten af Spolen, altsaa ogsaa ved push pull Kredslob. Ind-
stillingen foregaar her saaledes: Koblingsleddet afstemmes forst til Re-
sonans med Pladekredsen (los Kobling!), Aftapningerne sattes nogle
Vindinger fra Midten, og Strommen i Feederen maales. Aftapningerne
og Koblingen mellem Spolerne justeres derefter, indtil der gaar max.
Strsm i Feederen ved normal Pladestrom.
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Tilkoblinq til Antennen

sker mest effektivt ved Hjalp af et Impedans Tilpasningsled. Det er i
Virkeligheden en srerlig Anvendelse al Zepp Feederen man her gor Brug
af, som Fig. e. og f. viser.

Bruger man en Halvbolgeantenne skal Tilpasningsleddet ved Spen-
dingsfodning vere 1/n eller andet ulige Antal Fjerdedele af Bolgelangden
og ved Stromfodning skal .Leddet. vrere et lige Antal Fjerdedele af

Tilpasningsled Ualsteml Feeder

Bolgelengden. Ved Hjalp af et Kortslutningsstykke kan ,,Leddet" nu af-
stemmes til noiagtig Resonans. Derefter kan en uafstemt Fodeledning
forbindes til "Leddet" paa et Punkt, som giver korrekt Impedanstilpas-
ning for Kpbling mellem Antennen og Senderen.

lndstilling af Tilpasningsleddet foregaar saaledes: Forst maa man
have nogen Effekt i Antennen, det faar man ved at ophange en provi-
sorisk Antenne lige under den, vi skal indstille, men kun i ganske ringe
Hojde over Jorden. Den kobler vi til Senderen paa bedste Maade,. f. Eks.
med snoet Glansgarn, og lader Senderen kore paa den Frekvens, vi skal
indstille Antennen paa. Med Fsdeledning og Kortslutningsstykke fjernet
prover vi at kortslutte ,,Leddet" ved Hjrelp af en Lommelampepare for-
bundet til to Stk. blank Kobbertraad, som vi kan lade glide of langs
,,Leddet", og paa denne Maade finder man hurtigt det Punkt, hvor der
er Maximum Strom, og her fastloddes Kortslutningsstykket. Vi soger nu
at finde det bedste Punkt at fastgore Feederen, d. v. s. det Punkt, hvor
de staaende Bolger er Minimum. Her er Impedanstilpasningen rigtig, og
her fastloddes den uafstemte Feeder. Staaende Bolger konstateres ved
at lade en Neonlampe glide hen langs den uafst. Feeder. Varierer Spen-
dingen ses det paa Lampen, og der er staaende Bolger. Enhver uaf-
stemt Fodeledning skal have nesten konstant Strom og Spanding paa
hele dens Laengde.

Collins "Mu.ltibalqe Antenne".

Denne specielle Antenne er et Kompromis mellem et System med
afstemte Feedere og et med uafstemt Transmissions-Ledning. Der er
staaende Bolger paa Feederen, men {ennes sarlige Konstruktion gor

t'- å t:
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det muligt at faa en tilnarmelsesvis Impedans Tilpasning mellem An-
tennen og Feederen paa alle Amator-Baandene.

I Praksis varierer Impedansen i Midten af en horisontal Antenne
mellem 75 og 1200 Ohm, eftersom Frekvensen varieres. Den lavere
Verdi opstaar, naar Antennelangden er
en halv Bolgelrengde, tre en halv Bolge-
langde, fem en halv Bolgelengde etc.,
og Impedansen er hojest for Frekvenser,
der faar Antennen til at vere en eller
flere hele Bolgelengder lang.

Hvis en Transmissionsledning med
en Karakteristik af 300 Ohm (Det geo-
metriske Middeltal mellem 75 og 1200) bruges, vil de staaende Bolger
blive et Minimum paa alle Frekvensgr, og Input Impedansen vil altid
forblive en passende Verdi under 1200 Ohm'. En 300 Ohm Feeder kan
konstrueres af to kvarttomme Kobberrsr med indbyrdes Afstand ca. 4
cm, med keramiske Spredere for hver halve Meter. Vegten af en saa-
dan Feeder bliver ikke stsrre end det i hvert Fald for 20m Langdens
Vedkommende lader sig gore at lade Antennen bere den. For storre
Feederlangder gor man bedst i at bruge Aluminiumsror. - Koblingen
til Senderen foregaar ved Hjalp af en alm. Koblingsspole med tra 2-8
Vindinger.

Antennelangde passende til 3,5, ? og 14 MC: 4l m. Feeder-
langde: 2O rn.

Antennelangde passende til 7, 74 og 28 MC: 2otln m. Feeder-
langde 29tf , m.

Kunstig Antenne.

Den absolutte Vardi af Strom i Antennen kan ikke aflases blot
ved at indskyde Maaieapparater i Fsdeledningerne, fordi man sialdent
kender Storrelsen af Modstanden i Feeder eller Aptenne paa det Punkt,

hvor Maalingen foretages. Som Folge deraf har
man kun Glade af Maaleapparaterne til at sam-
menligne Resultater af forskellige Afstemninger etc.

Men derfor kan man faktisk med samme Udbytte
anvende smaa Lommelampeparer eller Billamper

til at angive Forskellen i Antennestrsm.
Vil man vide, hvor meget Energi der kan tages fra PA Spolen,

kan dette Arrangement anbefales: Til PA Spolen kobles en ikke ud-
straalende ,kunstig" Antenne. Denne bestaar af en Afstemningskreds,
hvori den absorberede Energi forvandles til Varme i en induktionsfri

Eru
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Modstand. En passende Modstand har f.Eks. en almindelig ll0 V Lampe,
og man valger en Type, der har et Wattforbrug, der passer med det, man
venter at finde i PA Kredsen. Man kan nu simpelthen sammenligne den
Styrke, hvormed Lampen brender i Lysinstallationen, og den Styrke, den
giver indsat i den kunstige Antenne. Er Styrken ens, er Wattforbruget
altsaa det samme i begge Tilfalde.

En saadan ,kunstig Antenne" burde findes i enhver Station, og
man undgik megen QRM fra overflodige Afstemningsprover med ,,rig-
tig Antenne".

Modtagerantenner.

Enhver god Senderantenne er ogsaa god til Modtagning. Paa
enhver fri og aaben Plads vil en almindelig enkelt Traads Antenne paa
f. Eks. 20 m tungere fortraffeligt. Men det store Problem ved Modtag-
ning er som Regel at faa det gunstigst mulige Forhold mellem Stoi og
Signaler, idet saa mange Forstyrrelser, f . Eks. fra Motorer, Biler,
Sporvogne etc. kan optrede paa Kortbolger. Som Regel dor disse ret
hurtigt bort, naar man kommer et Stykke bort fra Stojkilden, men Led-
ningsnettet i Huset og andre Metalmasser kan fsre Stojen med sig. Den
ideelle Antenne bliver derfor den, der ophanges paa det mest frie Sted,

og hvor Indforingen bygges saaledes, at den ikke
opsamler Stoj. Man kender dette Princip fra Ind-
foringer til Radiofonimodtagerg, der ofte ledes i
skarmede Blykabler; denne Form er dog ikke hel-
dig paa Kortbolger, grundet paa den store Kapa-
citet mellem Traaden og Blykappen. Derimod har
den paa Tegningen viste dobbelt Feeder vist sig at
fungere fremragende. Feedertraadene skifter,Side"
ved hver af de indsatte Blokke, der kan vere af
Krydsfin6r behandlet med Lak, vere ca. 8x8 cm,
og de indsettes ca. for hver Meter.

A og B er l0 m hver, Afstanden x:60 cm.
C kan vare enhver Langde, Cl, C2 og C3:350 cm.
L er Koblingsspolen til Modtageren.
Ved Hjelp af den her viste Afstemning kan man indenfor et stort

Frekvensomraade foroge Styrken af de modtagne Signaler. I Stedet for
at anvende den viste Balancefeeder kan man anvende snoet Glansgarn.
Denne Feeder er dog vanskelig at afstemme, hvorfor den kun vil veere

effektiv indenfor et meget snavert Frekvensomraade paa Antennens
Grundbolge og tredie Harmoniske.



Amatorernes Frekvensbaand.

Paa: lolgende 6ide findes en Tavle med Oversigt over Fordelingen af Ama-
torernes Frekvensbaand, Efter Uäar'bejdelsen aI denne er der sket den Andring, at hele

3,5 MFlz Baandet er aabent lor OZ Amatorer.

Telelonibaand i Amerika.
I U. S. A. er kun visse Omraadör af Baandene tilladl til Telefonikorrespondance,

nemlig:
1,6 MHz Baandet: 2.000 - 1.800 kc.
3r5

7-+
t4
28

4.000 -- 3.900 kc.
-.- ikle tilladt lor Teleloni.

14.250 - 14.150 kc.
28.500 - 30.000 kc.

Frekvensbaandene etter September,1939.

Paa den i 1938 alholdte intern, Konlerence i Cairo blev der vedtaget en ,€ndring
i Amatsrernes Frekvensbaand. Med Gyldighed fra navnte Dato treder de lolgende ,rEn-

dringer i Kraft, dog er de navnte Frekvensomraader de internationale, idet der endrtu

ikke er truflet Bestemmelse om, hvor stor en Del heraf, der vil blive aaben lor danske

Amatsrer,

l?15 - 1925 kc/s 1114,9 - 155,8 ml Anvendes desuden til laste og bevegelige Tje-
nester'

1925 - 2000 kc/s [155,8 - 150 m] Anvendes desuden til bevagelige Tjenester.
3500 - 3635 kcls [85,?l - 82,53 m] Anvendes desu(en til faste og bevegelige Tje-

nester.

3685 - 3950 kc/s [81,41 - 75,95 m]
?000 - 72OO kcls [42,86 - 41,67 m]
7200 - ?300 kc/s f41,67 - 41,10 ml Kan ogsaa anvendes til Radiolpredning, ,dog

ikke i Amerika.
14000 -14400 kcls f21,43 - 20,83 ml
28000 -30000 

kc/s [10,?l - l0 m) Kan ogsaa anvendes til Forsog'
56000 -58500 

kcis [5,357 - 5,128 m] Er bestemt til Television og Slationer med ringe
Styrke, men Administratibnerne kan eventuelt
give Amatorerne Tilladelse til at benytte dette

Baand.
58500 -60000 kc/s [5,128 - 5 m] Kan ogsaa anvendes lil Forsog og Stationer med

ringe Styrke.

Ra p po rter ing sskalaer.

En fuldstandig Rapport paa en anden Stations Styrke, l-aselighed og Signal-
kvalitet kan gives ved Hjelp af RST Systemet, der nu er internationalt benyttet af
Amatlrstationer:

Bogstaverne R-S-T angiver den Rakkeffllge, hvori Rapporten sendes. Naar
man anmoder om Rapport efter denne Skala, sender man RST? eller simpelthen

QRK? Giver man Rapport, sender man f. Eks. saaledes: "Sigs RST 589'.
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Leselighed:

R I - Uleselig.
R 2 - Kun enkelte Ord kan opfattes.
R 3 - Kun laselig med stor Vanskelighed.
R ,l - Signalerne nasten fuldstandig leselige.
R 5 - Signalerne fuldstendig,laselige.

Signalstyrke:

S I - Signalerne kan kun anes.
S2* megetsvage.
S 3 - svage.
S4- temmeligsvage.
S5- nogenlundegode.
S 6 - 

gode.
S7- retkraftige.
S 8 - kraftige.
S9- megetkraftige.

Tonekvalitet:

T I - Vekselstrl.mssignaler hase og uregelmassige.
T 2 - ha,se, men regelmassige.
T 3 - med hlrlig Tone.
'l' 4 - med meget tydelig Tone.
T 5 - med fuldstendig ren Tone.
T 6 - Jevnstrlmssignaler med kraftig Modulationstone.
T 7 - med temmelig svag Modulationstone.
T 8 - kun med Antydning aI Modulationstone.
T 9- fuldstendigumodulerede.

Efter en T-Rapport kan tilfljes eet eller flere af nedenstaaende Bogstaver:
C: ,,Chirp" (Frekvensaendring ved Telegraltegnenes Begyndelse eller Slutning).
K: Nflgleklik.
S:,,Spacer" (Mellemrumsbllge).
T: ,,Tails" (Hale paa Telegraftegnene).
U: Frekvensen ustabil.
X: Krystalstyret.

Den hyppigt benyttede F-Skala til Rapportering af Modulationskvaliteten ved
'lelefoni er med ,Forset udeladt her, da der ikke kan gives fyldestglrende Rappor-
ter ved dens Hjrelp. Rapport over Modulationskvalitet blr afgives i klart Sprog.



l. O-Koden.

For-
kortelse

QRA
QRB

QRC

QRD

QRC

QRH
QRI
QRJ

QRK

QRL

QRM

QRN
QRO
QRP
QRQ
QRS
QRT

QRU
QRV
QRW

Forkortelser. '

Den internationale Telegrafkonvention har udarbejdet en Kode, der er interna-
tional forstaaelig og derfor bruges overalt i den kommercielle Radiokorrespondance
og ogsaa i Amatfirkorrespondancen. Koden giver Mulighed for at sende alle de hyp-
pigst forekommende Setninger blot ved at anvende Kodeordene og simplificerer der-
ved relegrqlikorrespondancen, ligesom Sprogvanskeligheder undgaas. Kodeordet
har brugt alene den Betydning, som er anfprt i Rubriken ,,Svar" og efterfulgt af et
Spflrgsmaalstegn, den i Rubriken ,,Spflrgsmaal" anflrte.

Splrgsmaal Svar eller Meddelelse

Hvad er Navnet paa Deres
Hvad er Deres omtrentlige

fra min Station?

Gennem hvilke private Selskaber (
ler Statsadministration) afreg
De?

Hvor sejler De hen, og
mer De?

Vil De meddele mig min
Frekvens (Bllgelengde)
(eller m)?

Varierer min Frekvens (Bfllgelgd.)
Er min Tone god?
Modtager De mig daarligt? Er mi

Signaler svage?
Modtager De mig godt? Er mine Sig-

naler gode?
Er -De optaget?

Forstyrres De?

Forstyrres De af Luftelektricitet?
Skal jeg forlge Energien?
Skal jeg formindske Energien?
Skal jeg sende hurtigere?
Skal jeg sende langsommere?
Skal jeg standse Telegraferingen

(Telefoneringen) ?

Har De noget til mig?
Er De parat?
Skal jeg underrette ............ om, a

De kalder ham paa............ k

Station?lNavnet paa min Station er ............
AfstandlDen omtrentlige Afstand mellem vore

I Stationer er .....,...... Slmil (eller
............ km).

Stationens Afregning sker gennem
(eller Statsadministratio-

nen i............)
hvorfra tom-lJeS sejler til og ieg kom-

nljagti
mer fra

Deres nljagtige Frekvens (Bllgelgd.)
er ............ kpls (eller .........m).

Deres Frekvens (Bfllgelgd.) varierer.
Deres Tone varierer.
Jeg kan ikke hlre Dem. Deres Signa-

ler er for svage.

Jeg hlrer Dem godt. Deres Signaler
er gode.

Jeg er optaget (eller jeg er optaget
uf.........), De bedes ikke forstyrre.

Jeg forstyrres.

Jeg forstyrres af Luftglektricitet.
Forlg Energien.
Formindsk Energien.
Send hurtigere (.........Ord i Min.).
Send langsommere (.........Ord i Min.)
Stands Telegraferingen (Telefonerin-

gen).

i kp/

Jeg har ikke noget til
er parat.

De bedes underrette
jeg kalder paa ....
ler............ m).

Dem.

..,...... om, at

...... kpls (el-
(eller . . . . . . .. . . . . m) ?
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For-
kortelse Splrgsmaal Svar eller Meddelelse

QRY

QRZ

QSA

QSB

QSD

QSG

QSJ

QSL

QSM

QSO

QSP
QSR

QSU

QRX

QSK

QSZ

QTA

Skal jeg vente? Hvornaar kalder De]Vent (eller Vent til jeg har afsluttet
mig igen? | Korrespondaricen med . ).

Hvornaar er det min rur? l"J,.'å Ti:':,niu,.;;.t1]ll l'?iil;
I enhver anden Angivelse).

Hvem kalder mig? lOe tula.d af ............
Hvilken Styrke har mine Signaler ltlStyrken.al Deres Signaler er.........

til 5) ? | 1r til s).
Varierer min Signalstyrke? 

lOeres 
SiSnalstyrke varierer.

Er mip N/gleskrift god? Er minelDeres Nlgleskrilt er ikke god. Deres
Signaler distinkte? I Signaler er daarlige.

Skal ieg sende ......... TelegrammerlSend ......... Telegrammer (eller eet
(ellef eet Telegram) ad Gangen? | Telegram) ad Gangen.

Hvilken Ordtakst skal der opkraveslDer skal opkreves en Ordtakst af
til ........., Der'es indenrigske Tele-l ......... Francs til ........., mit in-
grafgebyr iberegnet? | denrigske Telegrafgebyr iberegnet.

Skal jeg fortsaette med at sende helelFortset med at sende hele Deres Kor-
min Korrespondancel jeg kan af-l respondance, jeg albryder Dem hvis
lytte Dem mellem mine Signaler? | nldvendigt.

I(an De give mig Kvittering? lJeg giver Dem Kvittering.

Skal jeg gentage det sidste Telegram,lGentag det sidste Telegram, De har
jeg har sendt Dem? | sendt mig.

Kan De korrespondere direkte meOlJeS t<an korrespondere direkte med
(eller gennem............)? I (eller gennem ...... .).

Vil de transitere gebyrlrit ti1.........?|Jeg vil transitere gebyrfrit til .........
Er den fra......... modtagne Nldkal-jDen fra......... modtagne Nldkalden

den blevet varetaget? | er blevet varetaget af .........
Skal jeg sende (eller svare) paa......lSend (eller Svar paa) ......... kp,/s

kp/s (eller ......... m) og/eller paal (eller ......... m) ogleller paa Bfrl-
Bllger af Type A 1, A2, A3 el. B?l ger af Type Al, A2, A3 eller B.

Skal jeg sende en Serie VVV? lSend en Serie VVV.
Vil De sende paa ......... kp,zs letterlJeS vil sende paa ......... kpls (eller

......... m) og/eller paa B6lger afl ......... m) og/eller paa Bllger af
Type A l, A2, A3 eller B? I fyp. Al, A2, A3 eller B.

Vil De lytte efter ......... (Kaldesig-lJeg lytter efter .......". (Kaldesignal)
nal) paa......... kpls (eller......m)?l puu ......... kp,/s (eller .........m).

Skal jeg sende paa ......... kp,/s (el-lSend paa......... kp/s (eller.........m)
ler ......... m) uden at endre Bfll-l uden at andre Bflgetype, eller
getype? eller 

I

Skal jeg pkifte til en anden Bllge? lskift til en anden Bflge.
Skal jeg,sende hvert Ord eller Grup-lSend hvert Ord eller Gruppe 2Gange.

pe tJ Gange?
Skal jeg anullere Telegram Nr. .......lAnnuller Telegram Nr. ........., som

som om det ikke var blevet sendt?l om det ikke var blevet sendt.

QSV

QSw

QSX

QSY
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QTC

QTE

QTF

QTG

QTH

QTI

QTJ

QTM

QTO

QTP

QTQ

QTR

QTU

Qua

Splrgsmaal Svar eller Meddelelse

ler O" enig i min Ordtelling?
I

iH',,o. rnunge Telegrammer har De at
sende?

Hvad er min retvisende Pejling i For-
I hold til Dem? eller
Hvad er min retvisende Pejling i For-

]hold til . .... .. (Kaldesignat) ? elter
iHvad er .........'s (Kaldesignal) ret-

visende Pejling i Forhold til ...... ..
(Kaldesignal) ?

Vit De meddele mig min Stations Po-
sition paa Grundlag af de Pejlin-
ger, der er blevet foretaget af de
al Dem kontrolerede Radiopejle-
stationer?

Vil De sende Deres Kaldesignal I

halvtreds Sekunder og slutte med
en Streg paa ti Sekunder, paa........
kp,/s (eller......... m), Ior at ieg

Jeg er ikke enig i Deres Ordtelling;
jeg gentager det flrste Bogstav i
hvert Ord og det fdrste Chiffer i
hvert Tal.

Jeg har ......... Telegrammer tilDem
(eller ti!.........).

Deres retvisende Pejling i Forhold
til mig er ........ . Crader, eller

Deres retvisende Pejling i Forhold til
......... (Kaldesignal) er .........Gra-
der Kl. ...... eller

.........'s (Kaldesignal) retvisende Pej-
ling i Forhold til ......... (Kaldesig-
nal) er ......... Grader Kl. .........

Deres Stations Position er paa Grund-
lag af de Pejlinger, der er foreta-
get af de af mie kontrolerede Ra-
diopejlstationer ......... Bredde og
......... Lengde.

Jeg vil sende mit Kaldesignal i halv-
treds Sekunder og slutte med en

Streg paa ti Sekunder paa.........
kpls (e|Ier......... n), for at De

kan bestemme Deres Radiopejling?l kan bestemme min Qadiopejling.
Hvad er Deres Position i Bredde ogitutin position er......... Bredde,.........

Lengde (eller enhver anden Angi-l Lengde (eller enhver anden Angi-
velse)? I velse).

Hvad er Deres retvisende Kurs? jMin retvisende Kurs er.........Grader.
Hvilken Fart glr De? ]min Fart er......... Knob (eller......

I km) i Timen.
Send Radiosignaler og Undervands-lJeg sender Radiosignaler og Under-

Signaler, for at jeg l<an bestemmel vands-Signaler, for at De kan be-
min Pejling og Afstand? | stemme Deres Pejling og Afstand.

Har De iorladt Dokken (eller Hav-l,leg har lige forladt Dokken (eller
nen)? I Havnen).

Gaar De i Dok (eller Havn)? lJ.S Suu. i Dok (eller Havn).
Kan De korrespondere med min Sta-lJeS kan korrespondere med Deres

tion ved Hjelp af den internatio-l Station ved Hjalp af den interna-
nale Signal-Kode? ] tionale Signal-Kode.

Hvad er Klokken nfljagtig? ]Klokken er nljagtig .........
Hvilke er Deres Stations Tjenesteti-lMin Stations Tjenestetider er fra Kl.

der? I tit Kl. .........
H'ar De hlrt Nyt fra ......... laen ne-lJeS nu', n1rt fllgende Nyt ira.........

vagelige Stations Kaldesignal)? | (aen bevegelige Stations Kalde-

I signal).
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Sporgsmaal Svar eller Meddelelse

Kan De . i fplgende Re,kkelllge Hermed de lnskede Oplysninger........
mig - Oplysninger angaaende Sigt-
barhedei, Skyernes Hljde, lavere
Vindforhold for
tionssted) ?

Hvilken di den sidste Meddelelse,
har Lmodtaget fra ......... (den be-

vagölige Stations Kaldesignal)?
Har De modtaget llsignal fra ......

(den bevegelige Stations Kaldesig-
nal) ?

Har De podtaget Kaldesignalet fra
(den bevegelige Stations

Kaldesignal) ?

Er De nldt til at gaa ned paa Havel
(eller lande)?

Vil De angive mig Barometerstanden
ved Havets Overflade?

Vil De give mig retvisende Kurs ved
Vindstille, for at jeg kan navigerc
hen' mod Dem?

er nldt til at gaa ned Paa Havet

2. Forskellige Forkortelser.

QUB 
I

QUC

QUD

QUF

QUC

QUH

QUJ

Den sidste Meddelelse, jeg har mod-
taget fra ......... (den bevaegelige

Stations Kaldesignal), er .........
Jeg har modtaget llsignalet fra .........

(den bevaegelige Stations Kaldesig-
nal) KI..........

Jeg har modtaget N/dsignalet fra
(den bevegelige Stations

Kaldesignal Kl. .........

(eller lande) ved ......... (Stedet).

Barometerstanden ved Havets Over-
flade er nu ......... (Enheder)'

Retvisende Kurs ved Vindstille for
Navigering mod mig er.....'..' Gra-

der Kl. .........

c
N
P

Ja.
Nej.
Anmeldelse af privat Telegram ved den bevagelige Tjeneste (benyttes som

Indledning.
Ord.
Alt elter...... (benyttes efter Splrgsmaalstegn ved Forlangende

om Gentagelse).
Alt 11r....,.............(benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende

om Gentagelse).
Alt hvad der lige er sendt (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlan-

gende om Gentagelse).
Alt mellem............... (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende

om Gentagelse).
Svar paa RQ.

Jeg lukker min Station.
Kaldesignal (benyttes ved Forlangende 'af eller Anmodning om Gentagelse

af et Kaldesignal)

Jeg kan ikke give Dem nogen Pejling; De befinder Dem ikke indenfor
narverende Stations kontrolerede Felt.

w
AA

AB

AL

BN

BQ
CL
cs

DB
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Dg
DF

DG

DI
DJ
DL

DO
DP
DS
DT
DY

DZ

ER

CA
JM

MN
NW
OK
RQ

SA

SF
SN
ss

TR
UA
WA

WB

XS

YS

ABV
ADR

CFM
coL

F-,
toräru I Betydning

I

Deres Signals Minimum passer til Pejlingen.
Deres Pejling KI.......... var......... Grader indenlor nerverende Stations

tvivlsomme Felt, med en mulig tFejl af to Grader.
De bedes underrette mig, dersom De konstaterer en Fejl i den angivne

Pejling.
Tvivlsom Pejling som Fllge af Deres Signals daarlige Kvalitet.
Tvivlsom lP'ejling som Fllge af Forstyrrelse.
Deres Pejling Kl.......... var......... Crader indenfor narverende Stations

tvivlsomme Felt.
Tvivlsom Pejling. Forlang n]' Pejling senere eller Kl. .........
Udover 50 Slmil kan den mulige Fejl i 'Pejlingen bellbe sig til to Grader.
Reguler Deres Sender, Deres Signalminimum er Jor bredt.
Jeg kan ikke give Dem nogen Pejling. Deres Signalminimum er for bredt.
Denne Station giver dobbelttydig Pejling, hvilken er Deres omtrentlige Ret-

ning i Grader i Forhold til nerverende Station?
Deres Pejling er omvendt (benyttes kun af Kontrolstationen for en Gruppe

Radiopejlestationer, naar den henvender sig til andre Stationer af samme
Gruppe).

Her......... (benyttes foran Navnet paa den bevegelige Station, naar Rute-
angivelsen sendes).

Genoptag Sendingen (benyttes saerlig ved den faste Tjeneste).
Send en Serie Streger, saafremt jeg skal sende. Send en Serie Prikker, hvis

jeg skal ophlre med at sende Imaa ikke benyttes paa 500 kpls (600m)].
Minut eller Minutter (benyttes til Angivelse af en Ventetids Varighed).
Jeg genoptager Sendingen (benyttes sarlig ved den faste Tjeneste).
Vi er enige.
Betegnelse for en Foresplrgsel.
Angivelse foran Navn paa en Luftfartljsstation (benyttes ved Befordring

af Passage-Meldinger).
Angivelse foran Navn paa en Luftfartsstation.
Angivelse foran Navn paa en Kyststation.
Angivelse foran Navn paa en Skibsstation (benyttes ved Befordring af

Positionsoplysnin ger).
Angivelse foran Oplysninger angaaende en bevagelig Station.
Er vi enige?
Ordet efter ......... (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om

Gentagelsen).
Ordet flr ......... (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om' Gentagelsen).
Atmosferiske Forstyrrelser.

Se Deres Tjenestemeddelelse.

Gentag (eller jeg gentager Tallene i forkortet Form).
Adresse (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om Gen-

tagelse).
Bekraft (eller jeg bekrefter).
Giv Kollationering (eller jeg kollationerer).
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lnterpunktionstegnene teller.
Anmeldelse af Telegram vedrlrende Skibstjenesten (benyttes som Indled-

ning).
Jeg har intet til Dem (benyttes efter Q-Kodens ,Forkortelser for at til-

kendegive, at Svaret paa det stillede Splrgsmaal er negativt).
Indledning (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om Gen-

tagelse af lfidledning).
Refererende til ............ (eller se . . )
Gentag (eller jeg gentager) (benyttes ved Forlangende om eller Afgivelse

af Centagelser af hele Korrespondancen eller en Del deraf, saaledes at
Forkortelsen efterfllges af de dertil svarende Angivelser).

Underskrift (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om Gen-
tagelse af Underskriften).

Anmeldelse af Tjenestetelegram vedrlrende den private Trafik (benyttes
som Indledning).

Trafik.
Tekst (benyttes efter et Splrgsmaalstegn ved Forlangende om Gentagelse).

ITP
MSG

NIL

PBL

REF
RPT

src

svc

TFC
TXT

3. Amatsrforkortelser.
For at undgaa Sprogvanskeligheder har Amat@rerne skabt deres eget interna-

tionale ,,Sprog", hvoraf den vesentligste Del vil kunne findes i nedenstaaende For-
tegnelse. Som det vil bemarkes, er det i overvejende Grad blot praktiske Forkor-
telser af engelske Ord. Hvor ,,Amatlrsproget" ikke slaar til, bruges i Alnindelighed
rent Engelsk.

ac - Vekselstrlm
adr - Adresse
aer : Antenne
af, lf : Lavfrekvens
aftrn - Eftermiddag
agn - igen
ahd : foran
am - Formiddag
ammtr : Amperemeter
amp : Ampere
ans : Svar
ant : Antenne'
ar : Afslutningstegn
aud : Hlrbarhed
band : Bllgebaand
bcl : Radiofonilytter
bd - daarligt
bfr : f@1, fs14n
bi : ved, af
bk - Stationen indrettet til

Break in

blo - Kortslutning
blv : tro, antage
bottle. : Radiorlr
btr : bedre
bug : Telegrafnlgle (specielt

konstrueret)
c :=se
call : Kaldesignal, kald
cans : Telefoner
cc : krystalstyret
cd : I<unde

cf : strlmfldet
cge : Ruseantenne
cheerio : Venskabsforsikring
ckt : Diagram
cld - kaldet
clg : kalder
Cn : kan
cnt : kan ikke
co - Krystalstyret Oscillator
cond : Kondensator
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conds ----- Forholdene (gode,ellerdaar- gm - Godmorgen
lige) paa Amatlrbaandene gmt - Greenwich Mean Time

congrats : Tillykke gn - Oodnat
cont 

= 
Verdensdel gnd : Jord (-forbindelse)

countr - Land gt --_ Goddag (tyske Amatlrer)
cpse - Modvegt gud : god

crd - Kort gv : giv(e)
cu * haaber at hlre Dem ha : hurtigt Svar
cuagn := haaber at hf,re Dem igen ham : Senderamatlr
cud - kunde hd : havde
cudnt - kunde ikke hf : Hljfrekvens
cul - haaber at hilre Dem senere hfc : Hljfrekvensstrlm

cum - kom hi! 
---- 

Udtryk for Glade, Latter
cw : udampede Bllger(Telegrafi) hpe - haaber
dalite - Dagslys hrd - hflrt
dc - Jaevnstrlm h. t. - Hljspending
dcc 

- 
dobbelt bomuldsomspunden hv - har

Traad hvnt - har ikke
de : fra (ved Opkaldning) hvy 

-- 
sv@r, tung, stor

dil : Forskel hw? - hvorledes hlrer De mig?
dnt - glr ikke hws : ltt'ad, hvordan er
do : gdre hwsat - hvordan er det
ds : mange Tak (tyskeAmatlrer) ici - her (franske Amatlrer)
dsc : dobbelt silkeomspunden icw - tonemoduleret cw

Traad impt - vigtigt
dx : lange Distancer inpt - tilfdrt Anodeenergi

ere : her kc - 
Kilocycles (100 Period.)

es - og knw - kende, vide
evbd : enhver ky - Telegrafnlgle
ev : hver lbr - kare (tyske Amatflrer)
ian : Modtageramatflr lid - daarlig Operatlr
fb - godt Arbejde, udmerket lis - licenseret
fd : Frekvensfordobler lite - Lys
fil : Glldetraad log - Logbog
fm - fra lsn - htre
fone - Telefoni l. t. - Lavspending
fr : for, til ltr : Brev, senere

frm - fra lw - lav, ringe

frq : Frekvens lwlos - med ringe Tab
ga - begynd ma - MilliamPere
ga = Godaften me - Megacycles (1 Mill. Period.)
gb - Farvel mci := Tak (franske Amatflrer)
gct : Greenwich Civil Time mf - Mikrofarad
gd - Goddag mhz := Megahertz (l Mill. Period.)

ge : Godaften mi - min
gen : Generator mike - Mikrofon
ges - gatte, tenke sig mils - Milliampere
gg : begynd min - Minut
gld - glad (det gleder mig) mni : mange



mod
msg
msf
mtr
my
mg
nd
neg
ng
nil
nite
nm
llf
nt
nw
ob
ok
om

onli
op-opr
ors
otr
ow

ot

part
pm
pos
pr
prm
pse

pt
punk
pur
pwr
px
r
rac
rcc

reprt
rpm
rps
rprt
rpt
rt
ru
rX
SA

sec

sed
shud
sig
sigs
sink
sked
SOS

sri
SSC

stdi
stn
sum
SVC

tda
test

tfc
tg
thg
thot
tick
tks
tmg

tmrw
tnx
to
tri
trub
ts
tt
tx
u

ufb
unlis

Modulation
Meddelelse
Herr (Iranske Amatflrer)
Meter, Maaleinstrument
min
Motorgenerator
intet at glre
negativ
ikke god(t)
ingenting
Nat
ikke mere
Numer
ikke
nu
l<amnreratlin Tiltale(old boy)
alt forstaat't
merc rerbodig Tiltale

(old man t

kun
OperatSlr
ofiiciel Rele-Station
andre
Amatlrens Hustru (old

woman)

old timer (gammel Sender-
Amatdr)

Del, delvis
Eftermiddag
positiv
til (franske Amatlrer)
Primer
ver saa venlig (blr anven-
des ved enhver Anmodning)
Punkt, Point
daarlig Operatlr
daarlig
Energi
Fresse
rigtig
ensrettet Vekselstrlm
Rag-Chewers Club (Ama-

tlrer, der holder lange
QSO'er')

modtaget
Modtager
Straaling
Radio
Rele
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: Rapport
: Omdrejninger pr. Minut
: - Sekund
: Rapport

- gentag(e)

- rigtig
:erDe
: Modtager

- sig
: Sekundar. Sekund

: skulde
: Underskrift
: Signaler
: Synkronisme
: Aftale om Forslg
: Faresignal paa Havet
: beklager
: enkelt silkeomspunden Traad
: konstant (om Bfllgelangden)
: Station
:: nsgls, noget, en Smule

- Tjeneste

-iDag-- Forslg
*- Trafik
: Telegrafi

- Ting
: tanke

- Tilbagekoblingsspole

- Tak

- Greenwich Taid (franske

Amatlrer)
: i Morgen

- Tak

- til, indtil

- prlve
: Besver
: denne, dette

- dette
: Sender
: De, du

- yderst Ib
: ulicenseret

unstdi - ustadige, svingende Signaler
: Deres, din
: Volt

var cond ----- Drejekondensator
vf : spendingsfldet

ur
rcd --rcvr :
rdn :
rdo :
rely --
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vltmtr
vy
vy 73
vt
wac

wvl
wx
xcus
xmas
xmtr
xpect
xper
xpln
xtra
xtal
XS

YL
Zedder
73
8B

whd : paa Genhlr (tyske AmatBr.)
wkd : arbejdet med
wkg : arbejder med

',r'l - Bllgelengde
wll - vil
\'/p1'r1 - Ord pr. Minut
vrrd .- Ord
r'rk =: Arbejde, arbejder
v,rls =: traadlls
wtts - Watt (elektrisk Energi)

T ekniske F orkortelser.

Mange engelske Ord og specielt Forkortelser afledt aI disse bruges internationalt,

og man vil Gang paa Gang lraffe paa dem baade i Tidsskrifter og i Samtaler. Vi brin-
ger her en Liste over de mest benyttede, forst det engelske Ord, dernest Forkortelsen

og endelig den danske Beiydning:

- Voltmeter

- meget
: allerbedste Hilsner
: Radiorlr

- Forbindelse med alle Ver-
densdele

Bplgelengde
Vejr
undskyld
Ju1

Sender
venter
Eksperiment
lorklare
ekstra
Krystal
Atmosfariske Forstyrrelser
Ung Pige
New Zealender
Hilsener
,,Love and kisses"

Alternating current
Direct current
Rectilied alternating curr.
Crystal control
Crystal oscillator
Master oscillator
Power amplifier

High Capacity

Low Capacity

Metriske Forkortelser olte

Electron-coupled oscillator ECO

Frequency doubler FD

AC Vekselstrom
DC Javnstrom

Ensrettet Vekselstrom
Krystalstyring
Kr ystaloscillator
Selvsvingende Styreror
Krafttorsterker '

Elektronkoblet Oscillator
Frekvenslordobler
Svingningskreds mcd stor Kapacitet og

lille Selvinduktion
Low-C Svingningskreds med lille Kapacitet

brugt i Radiotekniken:

RAC
cc
co
MO
PA

Hi-c

I
l, f pOOOOO En Milliontedel micro-

I
m 1,000 En Tusindedel milli-

1

c lp' En Hundrededel centi-

I
d a En Tiendedel deci-

I En uni-
dk l0 Ti deka-
h 100 Et Hundrede hekto-
k 1,000 Et Tusinde kilo-

10,000 Ti Tusinde myria-
1,000,000 En Million Mega-
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I Hertz : I Periode pr. Sekund.
I Kilohertz (kHz) - 1.000 Perioder pr. Sekund.
I Kilocycle (KC) : 1.000 Perioder pr. Sekund.
I Megahertz (MHz) - 1.000.000 Perioder pr. Sekund.
I Megacycle (MC) : 1.000.000 Perioder pr. Sekund.
V - Volt: Enhed for Spending (betegnes ved V)
A : Ampere: Enhed for Slrsm - A
g :Ohm - Modstand- R

W - Watt Effckt - W
H -Henry - Selvind'uktion - L
F :Farad -Kapacitct - C

db : t/ro b : decibel: Enhed for Dempning og Forslarkning.

BoIg elen g de- F r e ku e n s.

Man omregner Bolgelangde (i Meter) til Frekvens i Kilohertz (kHz) elter folgende

Ligning:
300.000

. Kilohertz : on,u, *"-
og Frekvens i Kilohertz til Bolgelangde i Meter:

Antal Meterffffi

Skip-Distance.

Grunden til de korte Bolgers Rakkevidde er den, at de nasten ikke lorplanter sig

langs med Jordoverfladen, ..n guu. hojt op i Atmoslaren, hvor de albojes og tvinges

ne{ til Jorden igen. Den umiddelbare Folge heraf er imidlertid, at der paa de Steder af

JordoVerfladen, hvor Bolgerne fra .en given Station lorplanter sig hojt oppe i Luften' ikke

hores noget til denne Station. Omraadet fra det Sted, hvor Jordbolgen forsvinder, og til
det Sted, hvor Bolgerne atter naar Jorden, kaldes ,den dade Zone" eller,,Skipdistance".

Frekvenser under 3000 K. C. (Bolger over 100 Meter) viser ingen ,skip". Frekven-

ser mellem 3000 og.12000 K. C. (100-25 Meter) har normalt ved Dagslys en lille, ved

Nat en stor oskipdistance", der kan strekke sig over llere Tusinde Kilometer. Mellem

12000-l?000 K. g. (25-1s Meter) galder dette kun om sommeren; om Vinteren er

oskipnen om Dagen saa stor som om sommeren ved Nat, medens den om Natten i
Reglen vil vere stsrre.end Jordens Omkreds, og Signaler med disse Fiekvenser vil alt-

saa paa den Tid af Dognet sjeldent kunne hsres.
Nu lolger Frekvensomraadet mellem l?000-3?000 K. C. (18-8 Meter), der pe-

riodisk er lortrinligt til oversaiske Forbindelser ved Dag. Signaler med hojere Frekvens

kan normalt kun hsres i Senderens umiddelbare Nerhed, og Bolgerne udgaar nasten

som rette Linjer lra Senderen paa samme Maade som Lysstraaler.

T,idsf orskelle.

GCT : Greenwich Civit Time Engelsk Tid (en Time for dansk Tid).

GMT- Greenwich Mean Tlme Engelsk Tid (en Time tor dansk Tid).

TMC: Temps meridionale Greenwich F1snsl{ Tid (en Time Ior dansk Tid).

BgT : British Sumntei Time Engelsk Sommertid (som dansk Tid)

MEZ - Mitteleuropäiehe Zelt (som dansk Tidt.
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OEZ - Osteuropäische Zeit Rumanien, Balkånstaterne, Bulgarien, europeisk Tyrkiet og Rusland bruger
denne Tid (en Time elter dansk Tid),

EST : Eastern Standard Time u. S. A.s Ostkyst (6 Timer isr dansk Tid).
CST - Central Standard Time U. S. A.s osilige Cenrralsrater (? Timer tor dansk Tid).
MST - Mountain Standard Time u. S. A.s vestlige Cenrral Stater (B Timer Isr dansk Tid).
PST - Pacilic Standard Time U. S. A.s Vestkyst (9 Timer tsr dansk Tid).

I Kortbolgearbeid.e anvendes nesten udelukkende CMT.
Naar Klokken er 12,00 GMT, er den altsaa 1A,00 DNT [Dansk Normal Tid].

4. Internationale Kendingsbogstaver.
(,Prefix'es').

For at kendetegne en Radiostations Nationalitet, har den internationale Tele-
grafkonvention tildelt hver Nation visse Bogstavgrupper. Et eller {lere Bogstaver
benyttes paa denne Maade som lndledning til ethvert l(aldesignal. Amatflrkaldesigna-
lerne bestaar som Regel af et ä to Bogstaver (som Nationalitetsbetegnelse) et Tal,
som bestemmes af det paagaeldende Lands Telegrafstyrelse og som kan vere "enBetegnelse af et bestemt Distrikt i Landet, og endelig et eller flere Bogstaver, som
kendetegner den paageldende Station.

Nedenfor anflres i flrste Rubrik den Bogstavgruppe, hvert Land er tildelt, og
hvoraf saavel kommercielle Stationers som Amatlrstationers Nationalitetsbetegnel-
ser tages, i neste Rubrik Amatlrernes Kendingsbogstaver og endelig angives i sid-
ste Rubrik den verdensdel, hvortil Landet hflrer. Man kan heraf konstatere, naar
WAC er opnaaet (QSO med alle 6 Verdensdele).

Naar Kendingsbogstaverne anflres i Parantes, betyder det, at det paagaeldende
Land har endnu en Gruppe Bogstaver tildelt, og at Prefix'et findes opflrt endnu et
Sted paa Listen.

Bogstav-
gruppe Land Amatorprefix Verdensdel

CAA-CEZ
CLA-CMZ

CNA-CNZ
C.A-CPZ

CSA-CUZ

CVA-CXZ
CYA-CZZ
D
EAA-EHZ

Chile
Cuba

Marocco
Fortugisiske Kolonier
Kapverdiske per
Guinea
Angola
Mozambique
Portug. Indien
Macao
Timor
Portugal
Azorerne
Madeira
Uruguay
Canada
Tyskland
Spanien

CES
CM (Telegrafi) N
CO '(Telef'oni) N
CNB Af.

CR4 Af.
cR5 0.
CR6 Af.
CR7 Af.
CRB As.
CRg As.
cR10 0.
CT1 E.
CT2 E.
CT3 Af.
CX S.

(vE) N.
DE.
EAl-7 E.
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Bogstav-
gruppe Land Amatorprelig Verdensdel

EIA-EIZ
ELA.EVZ
EPA-EQZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
F.

Baleariske @er'
Kanariske Per
Spansk Marocco
Irske Fristat
Liberia
Iran (Persien)
Estland
Abessinien (,iEtioPien)
Frankrig
Tunis
Algerie
Madagascar
Togoland
Kamerun
Fransk Vest Alrika
Guadeloupe
Fransk Indo Kina
Ny Kaledonien
Somalikysten
Martinique
Fransk Indien
Fransk Oceanien
St. Pierre og Miquelon
Fransk,€kvatorial Afrika
Röunion
Ny Hebriderne ,

Fransk Guyana
England
Nord Irland (Ulster)
Skotland
Wales
Ungarn
Schweitz
Ecuador
Haiti
Dominikanske Rep.
Columbien
Panama
Honduras
Siam
Vatikanstaten
Hedjaz
Italien
Japan
Korea
Formosa
U. S. A.

EA6
EA8
EA9
EI
Et-
EP.
ES
ET
F3, F8
F4
FA3, FA8
FB8
FiDs
FE8
FF8
FG8
FI8
FK8
FL8
FM8
FN8
FO8
FP8
FQ8
FR8
FU8
FY8
G
GI
GM
GW
HA
HB
HC
HH
HI
HJ, HK
HP
HR
HS
HV.
HZ
I

J

J8

Je
(w)

E.
Af.
Af.
E.
Af.
As.
E.
Af.
E.
Af.
Af.
Af.
Af.
Af.
Af.
Af.
As.
o.
Af.
N.
As.
o.
N.
Af.
Af.
o.
S.

E.
E.
E.
E.
E.
E.
S.

N.
N.
S.

N.
N.
As.
E

As.
E.
As.
As.
As.
N.

G

H4AA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
Fl,tA-H'lZ
HJA.HKZ
HPA-HPZ
HRA-HRZ
tlSA-tfSZ
HVA.}lVZ
HZA-HZZ
I

J

K.
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Bogstav-
gruppe Amatorprelix Verdensdel

LAA-LNZ
LOA-LWZ
LXA.LXZ
LYA-LYZ
LZA-LZZ
M
N.
OAA-OCZ
OFA-OHZ
OKA-OKZ
ONA-OTZ

ouA-ozz

PAA-PIZ
PJA-PIZ
PKA-POZ

Porto Rico, Jomirulerne
Amerik. Kanalzone
Guam. Hawai, Samoa
Alaska
P'hilipinerne
Norge
Argentina
Luxembourg
Litauen
Bulgarien
England
U. S. A.
Peru
Finland
Chezkoslovakiet
Belgien
Belgisk Congo
Danmark
Grlnland
Farlerne
Holland
Curacao
Nederlandsk Indien
Java
Sumatra
Borneo
Celebes, Ny Guinea
Brasilien
Surinam
Sverige
Polen
lEgypten
Grakenland
Tyrkiet
Island
Guatemala
Costa Rica
Frankrig & Kolonier
U. R. R. S.

K4
K5
K6
K7
KA
LA
LU
KX
LY
LZ
(G)
(w)
OA
OH
OK
ON
OQ
oz
OX
OY
PA
PJ

N.
N.
o.
N.
o.
E.
S.

E.
f.
E.

S.

E.
E.
E.
Af.
E.
E.
E.
E.
S.

o.
o.
o.
S.

S.

E.
E.
Af.
E.
E. As.
E.
N.
N.

PPA-PYZ
PZA.PZZ
SAA-SMZ
SOA-SRZ
STA-SUZ
SVA-SZZ
TAA-TCZ
TFA-TFZ
TCA.TGZ
TtA-TIZ'
TKA-TZZ
U

VAA-VGZ
VHA-VMZ

VOA-VOZ

Canada
Australien
Tasmanien
Ny Guinea
Ny Foundland

PKI-2-3
PK4
PK5
PK6
PY
PZ
SM
SP
SU
SV. SX
TA
TF
TG
TI

U
UE
UK
UX
VE
VKI-6
vK7
VK9
VO

l-7 E.
8-9 As.
N.
o.
o.
o.
N.
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Bogstav-
gruppe

Amatorprefix Verdensdel

VPA-VSZ

VTA-VWZ
VXA-VYZ
w
ZAA-XFZ
XGA-XUZ
YAA-YAZ
YtA-YIZ
vIA-YJz
YLA-YLZ
YMA-YMZ
YNA-YNZ

Britiske Kolonier og Protektorater
Br. Honduras
Leeward og Winduard P
Br. Guyana
Trinidad, Tobago

Jamaica, Cayman P
Turks, Caicos per
Barbados
Bahamas
Falkland @, Syd Georgia
Bermuda
Zanzlbar
Nord Rhodesia
Tanganyika
Kenya
Uganda
Somaliland
Mauritius, Chagos Qer m. m.

Seychellerne
Gilbert og Ellis per
Fiji
Fanning @

Britisk Salomon p
'longa Q
Pitcairn @

Andre Stillehavsler nnder britisk Styre
Straits Settlement
Fed, Malay Stater
(lkke ied.) Malay St.
Nord Borneo
Sarawak
Hongkong
Ceylon
Bahrein Q, Khuria
Maledivia
Britisk Indien

Canada

U. S. A.

Mexico

Kina

Afganistan
Iraq
Ny Hebriderne
Letland
Danzig
Nicaragua

VtrI
vP2
VP3
VP4
VP5

VP6
VP7
VP8
VP9
VQI
VQ2
VQ3
VQ4
VQ5
VQ6
VQ8
VQ9
VRI
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6

VR7.9
VSI
V52
V53
V54
V55
V56
VS7
V58
VS9
VU
(VE)

w
XE

N.
N.
S.

S.

N.

N.
N,
S.

N.
Af,
Af.
Af.
Af.
Af.
Af.
At.
Af.
o.
o.
o.
o.
0.
o.
U,
o.
As.
o.
o.
o.
As.
As.

As.
As.

XU
YA
YI
YJ
YL
YM
YN

N.

N.

As.

As.
As.
o.
E.
E,
N.
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Bogstav-
gruppe Atnatorprefix Verdensdel

YOA-YRZ
YSA-YSZ
YTA-YUZ
YVA-YWZ
zAA-ZAZ
zBA-ZJZ

ZKA-ZMZ

ZPA.ZPZ
ZSA-ZUZ

zvA-zzz

YP, YR
YS
YT, YU
YV
ZA

zBt
zB2
zcr
zcz
zc3
zc4
zc6
zDt
zD2
zD3
zD4
zD6
zD7
zD8
zEl
ZL
zKl
zK2
zK3
zK4-9
ZM
ZP
zut-6 Z,3, zT
zu9
(PY)

Rumenien
San Salvador
Jugoslavien
Venezuela
Albanien
Britiske Kolonier og Protektorater:
Malta
Gibraltar
Transjordanien
Cocos per
Christmas @er
Cypern
Palestina
Sierre Leone
Nigeria, Kamerun
Gambia
Culdkysten, Togoland
Nyasaland
St. Helena
Ascension
Syd Rhodesia
Ny Zealand
Cook Qer
Niue
Nauru per
Andre Stillehavsler (under N. Zealand)
Britisk Samoa
Paraguay
Sydafrikanske Union
Tristan da Cunha
Brasilien

E.
N.
E.
S.

E.

Desuden bruges en Del ,Ptefix'es uofficielt af
Tibet
Syria
Kanalzonen' Giram

' Andorra

Amatlrerne, nogle

AC4
AR
NY
OM
PX

aI disse er.

As.
As.
N.
o.
E.
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OV/O K Kortb atse-Radio
v/ M. W. Hammerich & Co. - OZTWH

Studiestrade 34 Kobenhavn K. Telf. Pala 5883

Howok Krystalholder,
lukLet, m/ Stilcben (25 mm Äfstand) Type 29B,

Eddystone Kabelprop,
til 4-Bens LampesokLel, Type IO3O, Kr. 2,OS
til 6-Bens Lampe- eller SpolesoLkel, Type 1031,

Itr,2,25

Howok Krystalholder,
aaben, m/ Trykregulator, Type 29Ä, Kr. 5,SO

Eddystone Praecisions Mikroskala,
6:1, Diameter 100 mm, m/ Nonius, velegnet til

al 1. Kl. Indstillinq (Bolgemaalere o. l.),
Type 1085, K;r. 26'75.

Eddystone Pracisions-lnstrumentknap,
Diameter 65 mm, til 6 mm & 1L Tomme ÄLsler,

Type 1026, Kr. 3,5O.
Deres Medlemsnummer med Deres Ordre, og De vil

Rabat, vi yder Medlemmer.

Kr. 9,5O

m,

Er De

Eddystone Urskala
2 Mikroanordninget, 2O:l & lOO:1.
Til 6 mm & 1/a Tomme ÄLsler.

Type 1070 Kr. 15,50.

t\Aedlem al "EDR'? Indsend da
. opnaa de 2o of{)



OWOK Kortbalse-Radio

Eddystone lille Viser-Knap
m/ Shala, Diameter 45 mm

Til 6 rcm og 1/a Tomme Äkeel
Type 1044, Kr. 2,0O

Ginorit Spoleform
Diameter 36 mm, Hojde 42 mm

(meget tabs{ri Materiale)
Type Howok 6722, Ilt. 2,5O

Eddystone Koblingsled
m. D.L. -9 Dielektrikum, til6 mm

og 1/r Tomme Äksel
Type 1009. Kr. 2'85

Eddystone Frekventit Kortbolge
Mica Trimmer

3 iil 30 m. mld. Type 1023, Kr. 1,75
< Foto: naturlig Staffelse.

Ed dystone store Viser-Knap
m/ Skala. Diameter 76 mm

billig, praktisk og smuk
Type IO27, Kr. 2,75

Kobberror til Vikling aI

Senderspoler
ydre Diameter 6 mm

Type Howok 51, Pr. m Kr. l'5Q

Prahn 
"Zerolit( 

Spoleform
passer til 4& 5 Bene Lampesok.

Type 6114, Kr. 3,OO

Eddystone populare
Diopter"Skala
Diameter 76 mm

Tll 6 mm os 1/a Tomme Aksel
Type 1O26. Kr. 3,5O

Flowok Etronit Kortbolge-
spoleform

Diameter4O mm, Hojde 100 mm.
Uhyre populer, da llere og flere
Ämatorer eelv viLler deree Sen-
der- og Modtagerspoler, nu da
de kan faa denne praLtisLe, bil-
lige og tabslrie Ribbe{orm.

Type Howok 89. Kr.1,5O

Qeneralag entur f o r det ver denskendte Ko rtbolg e-F irma : Eddy ston e.
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OV/OK Kortbalg'+Radio

D K F-Rubin-Glimmer Konden$ator,
Type Howok 39. Älle Sts-relser foresl

Prahn Choke Type 2.
Binocular, viklet paa Frekventa.

Ribbeform, R:70 Ohm,
L:8300yH, tilladelis Strom-

otyrker 200 MÄ.
Type Howok 55, Kr. 5,OO.

Porcelaens Stand - oll
med Dybel.

30 mm Hojde Kr. O,35.
50 mm Hojde Kr. O,5O.
75 mm Hojde Kr. 0,65.

100 mm Hojde Kr. O,85,

Morsenogle,
prima,Udf orelse med {jedrende Kontakter
?: Type Howok 4225 Kt. I5,OO.

Eddystone Spole- &
Lampesokkel,

bedsle Kontaktsystem, low losg
Konstruktion.

4-polet FrekventitsoLkel,
Type 949, Kr, 3,65.

5-polet Frekventitsolkel
Type 950, I(t. 4,25.

Benyttes i Konatruktionerne

&-

Ås
Eddystone hvide D L.-10

Stand-oif Isolatorer
(amk. Typer),

Store Bror, Diamtr. 1l mm,
Hojde 65 mm,

Type 1028, Kr. 1,25.
Lille Bror, Diamtr. 11 nm,

Hojde 38 mm,
Type 1029, Kr, I,lO.

Prahn Choke
paa Rudanror (Kortbolqe).
Type 1O: Modtager H. F.

Drossel, R:25 Ohm,
L:2000 yH,

Belastn.: 200 MÄ, Kr, 2,OO.
Type iil Kortbolge-Sender,

H. F. Drossel.
R 14 Ohm, L:7OQ !H,

Belastn. : 200 MA, Kr. 2,OO.

Heliogen Stand - off
m/ indstsbi Vingeskrue (Vinge-
skruen ikke albildet), 55 mm H.

Type Howok 73, Kr. O,95.

Eddystone Frekventit Sad ler
< Meget praktisLe for elsper. Op-

etillinger,Type 1046 Kr. 1,75;
Yortlillustrerede Katalog tikendes mod Indsendelse af 50 @re i danske Frimerker.



ffi{ä'"ö*,:::Varmetraadsinstrumenter
(Äntenneamperemetre)

Anodevoltmetre

Ohmmetre

Rorpraveapparater

Indikatorer

I ste Kl. Fabrikat

Forlang Beskrivelser,

Tilbud o. s. v.



KÄARItt
ALPHÄ KNÄPPER

,, LÄMPESOKTER

RADIO MATERIEL

KORTBOTGE ,,

SENDER ,,

SENDER os RADIOROR

SPOLETRÄÄD

MAÄLEINSTRUMENTER

GRÄMMOPHONV.|ERKER

OIVIFORMERE m. m.

IWODTÄGERE

Altid hurtig, omhyqgelig og reel Expedition

- RAÄDHUSSTR^IEDE 7 .

TLF. CENTRÄL 7OI2 KABENHÄVN K.
TELEGR.-ÄDR.: SUPERKÄÄRILL



DET BEDSTE H@RES BEDST
OG

SENDES BEDST MED

I+'LLE,EN'
TOR-ELEMENT

soM

STROMKILDE



Okonomi
er en Nsdvendighed naat man er

eksper imenterende Radioamatar.

Derfor skriver

Flere og Flere
af Deres Kolleger til os, naar
de har Brug lor Lssdele. Vi Isrer
og skalfer alle Kvalitets Losdele
til billigste Priser. Vi er Landets
stsrste og eldste Specialforret-
ning i Lssdele, og netop vort
mangeaarige Kendskab til Mate-
rfalerne gavner vore Kunder idet

T
kontrollerer alt
inden Forsendelsen,hvilket giver

Caranti
Ior at

Dataer og V erdier
el som de skal vere,

Skriv derfor altid til os, naar De skal bruge Losdele. De €tavner dem selv derved.

tr n D Medlemmer, sotn overfor vort Firma dokumenterer deres Med.
L' L/. 

'\' 
lemskab, yder ri Rabat ved Ksb af Varer.

Alle Materialer, som ikke haves paa Lager, fremskaffes

Vort nye illustrerede Hovedkatalog sendes mod 50 6re i Frimerker.

RADloKoHIlu# de22
Ksbenhavn O. @bro 7927



Radio Magasinet
det fsrende Radioblad

Redaktion: P. Botger
T- Sv. Ramsbv (OZTUUI

Gerh. Hansen (OZ7G\ ansv.

Radio Magasinet
bringer stadig Kortbolgeartikler, saavel
praktiske som teoretiske, skrevet af aktive
Kortbalgeamatorer.

Radio Magasinets
Kortbalgekonstruktioner anvendes af en

Mengde Amatarer.

Radio Magasinets
Medarbejdere har til Stadiqhed Kortbolqe-
sendere i Dri{t og har derfor Kortbolge'
arbejdet paa forste Haand.

Med Radio Magasinet som Yeileder f aar De til Stadighed en god og

tet Leitighed til at falge, hvad der sker indenlor Radioens Yerden'

Radio Magasinet koster 50 arc og udkommer den lorste i hver Maaned.



T. C' C' Kondensatorer
er et Verdensprodukt oq fabrikeres med

over ll0 Aars Erfaring.

Foriang den hos Deres Leverandsr eller direkte hos

Ene{orhandlerne :

Ä. Fredslund Pedersen
Radio & Elektrisk - Etablissement

Nytorv Il C. 13L22
Kobenhavn

Forlang gratis tilsendt Katalog over Losdele.

Arbejde udfores hurtigt oE billigt.

Der lindes en Type
til ethvert Formaal.

Chassiaer, Paneler og alt nekanisk

€.h De [nhrlto!4eirute:,assu,pt?
Indmeld Dem i Dag i tandsforeningen ,,Ex-

perimenterende danske Radioamatarer(, saa faar

De hver Maaned Danmarks eneste Koribolge-
blad ,OZu tilsendi.

Til ,,EDR", Postbox 79, Ksbenhavn K., Giro Nr. 22116

Undertegnede onsker at blive optaget som Medlem af ,EDR"

Koniingent: ... Kr. 4,5O {or I Kvartal
. . . Kr. l2,OO for et Aar

{ Indskud (der inkluderer Emblem i Salv) Kr. 3,5O - er sendt pr. Giro.



DET RIGTIGE ROR FOR ENHVER AMATOR

rHlilps


