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Nu lysner det

Den 1. april 1954 trådte nye licensregler i 

kraft, der desværre i den forløbne tid har 

givet anledning til megen diskussion og uro 

i foreningen.

Da hovedbestyrelsen i sin tid enstemmigt 
gik ind for de nye licensbestemmelser, mente 

man, at disse så afgjort tjente alles interesse. 

Tiden skulle desværre vise, at forholdene for 

de nye amatører blev vanskeliggjort på en 
måde, man ikke havde tilsigtet.

Herefter begyndte nu et tålmodigheds
arbejde for at få bestemmelserne revideret. 
Det siger sig selv, at myndighederne ikke er 
interesseret i at få ændret en række vilkår 
og regler, hvorom man lige er blevet enig, og 
det har holdt hårdt at få Post & Telegraf
væsenet i tale, når det drejede sig om revi
sion. Imidlertid har EDR nu banket så mange 
gange på generaldirektoratets dør, at man 
har fundet tiden inde til forhandlinger om 
nye licensregler.

Som det blev oplyst på EDR’s generalfor
samling er resultatet inden for synsvidde, og 
vi kan forvente, at nye licensregler træder i 
kraft den 1. april 1958.

Der kan endnu være et eller andet, EDR 

vil søge ændret, men i det store og hele lig
ger det sådan, at B-amatørerne får rettig
heder som de nuværende AB-amatører. AB- 

amatørerne udgår som kategori og overføres 
til B-amatører, men beholder alle deres gamle 
rettigheder. Der bliver for fremtiden altså 
kun 3 amatørklasser, A, B og C, hvoraf A for

bliver uforandret, B får rettigheder som AB- 

amatører og C ligeledes uforandret; dog med 

den tilføjelse, at der gives ret til telegrafi på 

alle bånd med 10 watts effekt.
Som en skærpelse foreligger dette, at Post- 

& Telegrafvæsenet vil væk fra 25 tegns at
testerne og udelukkende kræve 60 tegns mor- 
seprøve. Herom vil foreningen videre for
handle med generaldirektoratet, uden at man 

dog i øjeblikket tør spå om resultatet.
I det store og hele tror vi inden for HB, at 

der er grund til tilfredshed med tingenes ud
vikling, og EDR kan konstatere, at Post- & 

Telegrafvæsenets embedsmænd har vist stor 
forståelse for vore vanskeligheder.

OZ6PA.
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Konstruktion af en TV I-sikker amatørsender
Fra DL-QTC

Af H. Ruckert,VK2AOU ex DL 1EZ
Oversat af P. Rasmussen, OZ1PR

For mange sendeamatørers vedkommende 
gælder det, at deres største problem kan 
sammenfattes i følgende sætninger: Hvilke 
specielle forholdsregler skal der tages, når 
man skal bygge en sender, der ikke må bryde 
forstyrrende ind paa fjernsynsmodtagere i 
nabolaget. Nedenstående giver vor australske 
medarbejder ex DL1EZ et udførligt svar 
herpå.

Når man i een artikel skal beskrive en 
moderne sender, dens kredsløb og opbygning, 
er der altid en vis fare for, at man i sin for
klaring om alle de mange enkeltheder ikke 
får plads til, i tilstrækkelig høj grad, at be
tone de væsentligste og hyppigste årsager til, 
at senderen forårsager forstyrrelser. Når sen
deren derefter bliver ændret og opbygget 
efter de forhåndenværende deles princip og 
med anvendelse af tilfældige skærmvinkler 
og plader, kan der let opstå væsentlige og 
afgørende fejl, og skuffelsen er stor. Derfor 
skal der her, een gang for alle, gøres et forsøg 
på at vise de konstruktive egenskaber, der er 
af væsentlig betydning, såfremt amatøren 
ønsker at leve i godt naboskab med nært- 
boende fjernseere og alligevel være i stand 
til at anvende senderen.

I de viste tegninger og diagrammer er alle 
uvæsentlige detailler udeladt, og kun det vig
tigste fremhævet. Erfaringen har vist, at det 
desværre alt for ofte er en af de uheldige 
muligheder, der anvendes, måske fordi denne 
mulighed er særlig simpel, eller den er „et 
godt, gammelt princip“. Det kan derfor ikke 
gøre nogen skade, at vi i denne artikel også 
beskriver de uegnede eller uheldige mulig
heder. Ved at stille den korrekte og den for
kerte fremgangsmåde over for hinanden, bli
ver forskellen tydeligere, og læseren kan let
tere genkende fejlen i sin egen sender. De i 
de første diagrammer viste grundsætninger

VFO Treiber PA

Fig. t. Forkert rørbestykning.

kan der føres tilbage til fra de følgende eks
empler, også selv om de er udeladt, for der
ved at give bedre overskuelighed.

Valg af rør til senderens første trin.
Det er forkert at anvende store rør i sende

rens første trin for sluttelig at kunne udstyre 
et gammeldags 18 watts P. A. rør (fig. 1). De 
derved frembragte kraftige harmoniske er 
meget vanskelige at afskærme og bortfiltrere 
i tilstrækkelig høj grad. Det er langt bedre 
at anvende små rør af modtagertyperne med 
stor stejlhed, og som er lette at udstyre også 
som fordoblere. Det spiller ingen rolle, om 
man her anvender 6AC7, 6SH7, EF14, EF50, 
6AU6 eller et hvilket som helst andet tilsva
rende rør. Selv fem rør som fordoblere kræ
ver kun ringe strøm og kan let anbringes på 
et lille chassis (fig. 2). Hvis man anvender 
båndfilterkobling, er det — på grund af den 
ringe H. F. effekt — endog tilstrækkeligt at 
anvende almindelige modtagerspoleforme med 
H. F. jernkerner. Det må tilrådes, at man an
vender et EF14 i det sidste fordoblertrin (28— 
30 MHz), da der ved den højere frekvens og 
den større båndbredde kræves en større ef
fekt. Driverrør og P. A. rør skal arbejde på 
samme frekvens, og som driverrør anvendes 
bedst et lille senderør med anoden i toppen, 
da det derved bliver nemmere at foretage den 
ellers så besværlige neutralisation. I dette 
trin indstilles styringen til den for P. A. røret 
højest tilladelige værdi. De trin, der arbejder 
på sendefrekvensen, skal sammen med P. A. 
trinet give senderen den i så høj grad ønske
lige selektion. Dette har ikke alene den for
del, at man kun arbejder på den tilladte 
frekvens; men også at man får hele P. A. 
trinets udgangseffekt koncentreret på sende
frekvensen, den bliver altså ikke derudover 
forødt på tyve eller måske endnu flere har
moniske, således som det er tilfældet med en 
sender, der bygges efter princippet vist i fig. 
2. Eet eller to LS50, RL12P35 eller 807 kan 
gøre særdeles god fyldest, men det moderne 
6146 er efterhånden ved at afløse det ret 
kritiske 807. Ved valg af driverrør må man 
huske på, at det skal kunne give konstant 
styring selv ved 100 % anode-skærmgitter- 
modulation.
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Puffer
1. bis 5 

Vervielfocher Treiber

Fig. 2. Rigtig

Det vil være bedst at anvende et kraftigt 
rør med nedsatte spændinger, en eventuelt 
for stor styreeffekt kan derefter formindskes 
ved at forbinde en kondensator fra P. A. rø
rets styregitter til stel, hvilket samtidig er en 
særdeles effektiv måde at dæmpe de harmo
niske på.

Råd angående VFO.
Hvis man selv bygger en VFO, bør man 

kun anvende bredbåndsafstemning i de aller
første trin. Det er meget farligt at anvende 
bredbåndsafstemning i fordobler og driver
trin, resultatet heraf vil blive nogle meget 
kraftige 3,5 MHz harmoniske, som vil kunne 
konstateres med en indbyrdes afstand på 3,5 
MHz helt op til over 200 MHz (fig. 3).

Bredbåndsmetoden således som den anven
des i fjernsynsmodtagernes M. F. forstærker, 
i drosselspolekobling eller i modstandsdæm
pede kredse bør kun anvendes i de to første 
trin i en VFO; ellers véd P. A. trinet ikke, 
hvilken frekvens det egentlig er, det skal 
forstærke. En VFO er ikke nogen exiter, og 
forholdet bliver først rigtig galt, hvis man 
anvender rør som 6V6 eller endog 6L6. Det 
er virkeligt en vanskelig opgave at afhjælpe 
TVI, når man på hvert TV bånd og på hver 
spejlfrekvens finder to harmoniske inden for 
M. F. kanalerne. Kredsløbet vist i fig. 4 af
hjælper dette og giver de samme muligheder 
for nemt og hurtigt båndskift, der er ingen 
grund til at være bange for båndfilterkoblin- 
ger, der er ikke noget mærkeligt ved dem. 
Hvor man tidligere anvendte een svingnings
kreds mellem to trin i en sender, anvender 
man nu yderligere to ens kredse, således at 
man ialt har tre kredse, som er ens, to af 
disse kobles hårdt til hinanden, eventuelt 
med spoleformene anbragt over hinanden, den 
tredie kreds kobles med en koakslink til kreds 
nummer to (fig. 4). Fuldstændigt båndskift 
fra 3,5 til 28 MHz foretages med en enkelt 
fempolet omskifter, som ligger i driverrørets 
gitter. Indstillingen af kredsene foretages

bedst ved hjælp af et gitterdykmeter, selv 
den simpleste form for et sådant instrument 
kan anvendes.

Første og anden kreds afstemmes til de to 
yderender af vedkommende bånd, idet man 
dog må huske på, at tyve meter kredsene af 
hensyn til 10 m området skal afstemmes til 
henholdsvis 14 og 15 MHz, således at det 
sidste fordoblertrin kan dække hele området 
28 til 30 MHz. Til den anden kreds i 7 MHz 
trinet er 14 MHz fordoblerrøret og 21 MHz 
triplerrøret forbundet i parallel. Den tredie 
kreds ved driverrørets gitter afstemmes på de 
forskellige områder midt i båndet eller even
tuelt således, at styringen bliver ens over 
hele båndet, hvilket let kan konstateres ved 
at måle driverrørets gitterstrøm. Det kan 
tydeligt mærkes, at man ikke mere tilfører 
driverrørets gitter 1,8 MHz signaler op til 
den 25. harmoniske, men kun den ønskede 
sendefrekvens. Dette er forskellen mellem en 
BC221 frekvensmåler og en styresender af i 
dag. De yderlige harmoniske, der naturnød
vendigt opstaar i driver- og P. A. trin, kan 
langt lettere undertrykkes og holdes nede på 
et lavt niveau, når der ikke længere tilføres 
disse rørs gitre harmoniske med høj spænding 
og kraftig strøm. Båndfilterkoblingen har 
yderligere den store fordel, at den også un
dertrykker den lave oscillatorfrekvens og for- 
doblertrinenes harmoniske, således at disse 
slet ikke når P. A. trinet. Som bekendt dæm
pes frekvenser, der er lavere end sendefre
kvensen, kun i ringe grad af P. A. trinets 
Pi-led og antenneafstemningens collinsfilter. 
På denne måde undgår man også den så ofte 
iagttagne, men sjældent afhjulpne udstråling

Drossel

Fig. 3. Forkert konstrueret bredbånds-styresender
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6 AC 7 6 AC 7 !
28

Fig. 4. Rigligt konstrueret fordobler.

uden for 7, 14 og 21 MHz båndene, når sen
deren arbejder i den høje ende af 10 m 
båndet.

Styresenderen.
Hvis man har en VFO i lighed med den i 

fig. 3 viste og derfor ikke råder over nogen 
større selektivitet (f. eks. en Geloso VFO eller 
en Meissner signalskifter), bør man også ind
skrænke sig til at anvende den som VFO. 
Men der er desværre mange, der anvender 
den som styresender, til direkte styring af et 
100—200 watts P. A. trin. Det er jo også sær
deles tillokkende at købe en VFO og tilslutte 
den direkte til P. A. trinet fra 1936 eller 1949, 
og straks er senderen klar, fiks og færdig, en 
pryd for øjet, men eventuelle fjernseere vil 
ikke begejstres (fig. 5). Når man fører en 
frekvensblanding på nX3,5 MHz ind i et P. A. 
trin med 813, kan det så ofte anbefalede col- 
linsfilter eller Pi-led ikke afhjælpe de for
syndelser, der er begået.

Den korrekte måde er vist i fig. 6. Det kan 
endog anbefales at erstatte VFO’ens 6V6 med 
yderligere et 6AU6 for derved yderligere at 
formindske styrken af de harmoniske. Ved 
hjælp af en kapacitiv spændingsdeler opnår 
man at få lavohms udgang, og ved yderligere 
at shunte udgangen med en modstand kan 
denne yderligere stabiliseres, og styreeffek
ten begrænses. Derefter følger et lavpasfilter, 
der undertrykker de harmoniske, der er frem
bragt i VFO’en, og som ville falde inden for 
de M. F. kanaler, der anvendes i fjernsyns
modtagerne, forudsat naturligvis at disse 
frekvenser er valgt korrekt ud fra hensyn til

radioamatørerne og andre radio
tjenester. Ligeledes formindskes 
de harmoniske, der falder inden 
for selve fjernsynskanalerne, sær
deles kraftigt. Et lavpasfilter in
deholder ingen hemmeligheder el
ler vanskeligheder, blot man føl
ger den beskrivelse, der følger se
nere i denne artikel.

Nu følger drivertrinet, det 
mangler i en opstilling som den, 

der er vist i fig. 5, driver- 
trinet er en ligeud for
stærker, og dette trin skal 
give den selektivitet, der 
i så høj grad er påkrævet, 
hvis man skal under

trykke de lavere harmoniske, som 
ikke dæmpes af lavpasfilteret. I 
forbindelse med simpel båndskift

ning er det også af interesse at multiband- 
kredse har bestået deres prøve, idet de ved 
rigtig tilpasning på ingen måde begunsti
ger de harmoniske. Tilsvarende simpelt er 
det at anvende et Pi-led mellem driver- og 
P. A. trin; ved rigtig tilpasning vil Pi-ledet i 
høj grad dæmpe de tilbageværende harmo
niske. Man kan anvende en almindelig mod- 
tagedrejekondensator (300—500 pF) som af
stemning og forsyne spolen med udtag for de 
enkelte bånd. P. A. trinets styrespænding vil 
være bestemt af Pi-ledets udgangskondensa
tor, denne kondensator skal helst have saa 
stor kapacitet som muligt, men samtidig må 
man huske, at det skal være muligt fuldt ud 
at udstyre P. A. røret selv ved de højeste 
arbejdsfrekvenser.

I almindelighed vil man vel ikke kunne 
komme over 50 til 100 pF. Kondensatoren 
skal være af en sådan type, at dens egen
resonans ligger så højt som muligt, da den 
ellers ikke i tilstrækkelig høj grad vil kunne 
virke som kortslutning for V. H. F. harmo
niske, man bør anvende en skive eller rør
kondensator med brede loddeflige og yder
ligere forøge bredden ved at pålodde 10 til 20 
mm brede kobberstrimler, således at tilled
ningernes selvinduktion bliver så lille som 
mulig. En almindelig tilledning (tråd) paa 3

Fig. J. Forkert anvendt bredbånds VFO.

196



cm længde har fire gange så 
stort et „L“ som en 6 mm 
strimmel af samme længde, 
hvorfor denne sidste vil for
doble resonansfrekvensen.
Kondensatoren skal, med så 
korte tilledninger som mu
ligt, loddes direkte på P. A. 
rørets sokkel fra gitter til 
katodeben, hvorefter dette 
sidste forbindes til det fælles minuspunkt 
med en kort, bred kobberstrimmel. De i fig. 
6 viste stelpunkter skal sidde så tæt sammen 
som muligt og ubetinget på samme chassisdel.

Det fuldstændige diagram.
Det i fig. 7 viste diagram forener de fleste 

af de tidligere angivne enkeltheder og kende
tegn for en TVI sikker sender. I dette diagram 
bibeholdes Geloso VFO’en som oscillator og 
fordobler. Men i modsætning til fig. 6 opnås 
den nødvendige selektivitet mellem VFO og 
P. A. i dette tilfælde ikke med et lavpasfilter, 
men ved hjælp af et båndf ilterarrangement 
i lighed med det i fig. 4 viste. Kun kredsene 
for 3,5 og 14 MHz er tegnet fuldt ud. Ved 
hjælp af de mange induktive koblinger opnås 
ligeledes en betydelig undertrykkelse af de 
harmoniske. Det skal nævnes, at talrige ama
tørtidsskrifter fremhæver, at koblingen med 
de fast afstemte båndfilterkredse, hvad angår 
udstråling af harmoniske, er det bedste prin
cip, der kan anvendes i en sender med fuldt 
båndskift. De fleste artikler, R. S. G. B. Bul
letin har bragt om TVI-sikre sendere, har 
haft et lignende båndfilter. Da de to P. A. rør 
— 2 X 6146 — kun kræver 0,6—1 watts sty
ring, kan man nøjes med at køre driverrøret 
med halv anode- og skærmgitterspænding 
(Ea = 300 V. Eg2 = 90 V.).

Da 6146 har anoden i toppen af røret, er 
det betydeligt nemmere at få stabilt end 
LS50. 6146 har et tilladeligt anodetab på 25 
watt og er derfor ideelt til den tyske B licens. 
Med CW kan to sådanne rør dog give ikke 
mindre end 150 watts output, og med A. M. 
modulation er 105 watt tilladeligt. Efter P. A. 
rørene følger et omskifteligt Pi-led, et lav
pasfilter og en omskiftelig universal antenne
kobler. Dette arrangement har vist sig sær
deles velegnet.

Det skal ikke her påstås, at alle de oven
nævnte forholdsregler altid vil være nødven
dige, for at man kan køre TVI fri. Meget af
hænger af de lokale forhold, såsom fjernsyns
senderens feltstyrke, afstanden mellem fjern

6 V 6

Fig. 6.Rigtigt anvendt bredbånds VFO.

synsantenne og sendeantenne, og hvilken 
fjernsynskanal der benyttes. Mest følsom er 
den M. F., der ligger nærmest billedfrekven
sen, og selve billedfrekvensen. Når man un
dersøger sin sender for TVI, bør man altså 
specielt undersøge forholdene vedrørende de 
harmoniske, der falder på disse frekvenser. 
Hvis man alligevel bygger en ny sender, bør 
man med det samme lave den helt korrekt, 
således at man ikke skal begynde forfra om 
et år. Dette kunne blive nødvendigt, hvis det 
i mellemtiden bliver muligt at modtage en 
fjernsynssender på en anden kanal, en sen
der, der måske er betydeligt svagere end 
lokalsenderen; men som naboen ikke desto 
mindre ønsker at modtage. En TVI sikker 
sender er i almindelighed kendetegnet der
ved, at den indeholder et pi-led, et lavpas
filter og en antennekobler med koakslink. 
I denne forbindelse bør det understreges, 
hvad man forstår ved TVI-sikker. Billed- 
bærebølgens feltstyrke skal ved modtagerens 
antennebøsninger være ca. 300 μV, således 
at der netop ikke er nogen „sne“ i billedet. 
Fjernsynsmodtageren skal fra fabrikens side 
være forsynet med et højpasfilter, således at 
der ikke opstår overstyring af H. F. trin, 
blandingstrin eller M. F. trin. Hvis der finder 
overstyring sted, vil der i disse trin ske en 
ensretning af de kraftige, men fuldt lovlige 
amatørsignaler; denne ensretning fremkalder 
oversvingninger, som igen forårsager TVI. 
Modtagerens afskærmning og dens netfilter 
må virke så effektivt, at højpasfilteret virke
lig gør nytte.

Hvis ovennævnte bestemmelser overholdes 
(amatøren har ingen kompetence desangå
ende), skulle en sender, der bygges i henhold 
til diagrammet i fig. 7 ikke forårsage TVI. 
Korrekt modulation og nøgling er naturligvis 
også en betingelse, som imidlertid ikke skal 
behandles i nærværende artikel.

Amatørsenderen og fjernsynsmodtageren 
skulle gerne kunne stå i samme værelse, og 
fjernsynsantenne og sendeantenne behøver 
kun at være fjernet 10 m fra hinanden, dog 
forudsat, at fjernsynsantennen ligger mindst
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Fig. 7. Komplet diagram af sender

7 m lavere end sendeantennen. En fjernseer, 
der har en modtager, hvor billedet paa grund 
af svagt signal er støjfyldt, kan imidlertid 
ikke forvente, at han kan undgå TVI. Myn
dighederne hør fastsætte en minimumgrænse 
for T. V. feltstyrken, således at amatøren 
ikke har nogen forpligtelser vedrørende 
hvis T. V. signalet er svagere end den fast
satte grænse. På denne måde ville amatørens 
ansvar være klart angivet (500 μV i U. S. A.). 
Der findes ingen fjernsynsmodtager og ej 
heller nogen amatørsender (100 watts out
put), som ikke under uheldige forhold vil 
give TVI vanskeligheder. Ovennævnte be
stemmelse ville muliggøre, at en korrekt kon
strueret fjernsynsmodtager og en korrekt 
bygget amatørsender vil kunne arbejde side 
om side uden at skabe ufred.

Lavpasfiltret.
Kurven for filtret er vist i midten af fig. 7, 

op til 33 MHz er beskæring unødvendig, mel
lem 35 og 41 MHz ligger kurvens stejle 
flanke. Som kondensator skal anvendes typer 
med lav temperaturkoefficient (keramik
eller glimmerkondensatorer af samme slags, 
som anvendes i radiomodtager), 5 % tole
rance er fuldt tilstrækkeligt. Som vikledorn 
for spolerne kan nemmest anvendes ,,halsen" 
på et spiralbor, tråden skal være fra 1,5 til
1,8 mm kobber. Hvis man ikke har noget 
„L“ meter, kan man bygge sig en oscillator 
eller måle med et gitterdykmeter. Med 1 cm 
lange tilledninger forbinder man en 100 pF 
parallel til spolerne. Disse absorbtionskredse 
skal da give dyk på gitterdykmeteret på føl

gende frekvenser, kontroler med en mod
tager:

L2 : 0,27 uH med 100 pF resonans ved 
30 MHz.

L1 : 0,44 uH med 100 pF resonans ved
23,8 MHz.

Lk : 0,66 uH med 100 pF resonans ved
19,3 MHz.

LI : 11 vindinger 14,4 mm diam. 18 mm 
lang.

L2 : 8 vindinger 14,4 mm diam. 18 mm lang.
Lk : 8 vindinger 12,0 mm diam. 19 mm lang.

Hvor man som spoletværsnit forstår spo
lens ydre diameter minus trådens tværsnit. 
Hvis man vikler spolerne nøjagtigt nok, sør
ger for, at tilledningerne ikke bliver mere 
end 1—2 cm lange, og for, at spolerne er fjer
net mindst en spolediameter fra alle metal
dele, behøver man ikke at gøre sig yderligere 
bekymringer om afstemningen. Filtret er 
derefter egnet til alle 50—100 ohms kabler. 
Kun ved et særdeles højt standbølgeforhold 
kan det ske, at kondensatorerne bliver over
belastet og slår igennem. Hvis man fjerner 
filterdækslet, medens senderen er i drift, og 
undersøger alle de „varme" punkter i filtret, 
skal en 70 volts glimlampe lyse lige kraftigt 
ved alle punkter, dette er særlig vigtigt på 
områderne 14 og 28 MHz og er samtidig et 
bevis på et lavt standbølgeforhold. Det må 
anbefales at lodde alle forbindelser ved 
skærmvinkler og koakskoblinger.

(fortsættes i næste nummer)
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ESB på 2 m.
Af OZ7BR

(Foredrag holdt i 2 meter klubben) 

(Sluttet)
Den ovenfor omtale gitterforspænding kan 

eventuelt frembringes af det „faste" signal. 
Når det andet indgangssignal tilføres med 
passende ringe spænding, ofte kun 0,5—1 volt 
hf, vil anodestrømmen stige op i nærheden af 
det normale, og der vil fremkomme et output, 
som ligge på nogle få volt.

Jeg skal nu vise,hvorledes jeg har anvendt 
disse tanker ved min ESB-sender på 2 m. — 
Senderen er vist i blok diagram på fig. 4.

Den egentlige frembringelse af ESB-signa- 
let sker på 5,29 MHz efter fasemetoden. Dette 
signal har i spidserne en størrelsesorden af ca. 
1,0 volt, og det blandes med et vfo-signal på 
omkring 9 MHz. Vfo’en starter direkte på 9 
MHz for ikke at få vrøvl med gale harmoniske 
af en lavere grundfrekvens. Vfo’ens buffer af
leverer ca. 10 volt hf i parallel på blanderens 
gitre.

I blanderens anodekreds udvælges — ved 
spoleskiftning og bredbåndskredse — enten 
summen = 14,3 eller differencen = 3,8 MHz.

Dette signal ligger kun på et niveau af ca. 
2 volt, men burde nok være lidt større.

Signalet forstærkes i en retforstærker, 
nemlig en 6 AG 7 i klasse A og det er så mu
ligt at få et output fra rørets anodekreds på 
1½ til 2 watt ESB på 14,3 eller 3,8 MHz.

Nu har vi så et 14,3 MHz ESB-signal og skal 
have det lavet om til et 144 MHz signal. Dette 
kan gøres ved at addere 130 MHz til de 14,3, 
men det er, som vi senere skal høre, nødven
digt, at signalet bliver helt stabilt, og derfor 
må 130 MHz-signalet være klippefast, lettest 
krystalstyret og endda med højspændingssta
bilisering i oscillatortrinet.

Hvor får man sådan en „skæv" krystalfre
kvens fra? — Ja, enten kan man bygge en 
særlig oscillator eller også kan man benytte 
den Xtal-oscillator, som man eventuelt har i 
sin modtager!

Hos mig afstemmes hovedmodtageren fra 
14 til 16 MHz, og krystaloscillatoren består af 
en ECC81 og et 32,5 MHz krystal (de små 
scantronic). Anden rørhalvdels anode leverer 
den fjerde harmoniske = 130,00 MHz og er 
linkkoblet til converterens blandingsrør, iøv- 
rigt opbygget efter 7 KM’s model.

En ekstra link er gennem et par meter 
coax-kabel koblet til gitterkredsen i en buffer 
(P 2000) i senderen. Bufferen forstærker kun 
lidt, men virker først og fremmest som isola

tor, således at Xtal-oscillatoren ikke trækkes 
af den senere omtale modulation. Desuden 
hindrer den, at senderopstillingen virker som 
antenne for m. f.—signaler, som jo ville blive 
fødet direkte ind på converterens gitter, hvis 
der ikke var foretaget en passende afskærm
ning.

Som det er, er der ingen signaler, som læk
ker igennem, når converteren er drejet op på 
rimelig følsomhed.

Det forstærkede 130 MHz-signal tilføres 
begge gitre i en balanceret blander, bestående 
af to stk. P 2000.

Gitteraflederne er gjort væsentlig større 
end ved sædvanlig „senderbrug", nemlig ca. 
250 Kohm, for at bringe anodestrømmen ned 
på 2—3 Ma. Hf-spændingen på gitrene er om
kring ½—1 volt.

Nu gælder det om at slippe af med 130 
MHz-signalet, og det gøres ved at lade ano
derne arbejde i p. p. — kredsen afstemmes til 
144,3 MHz, men den ville ikke i sig selv være 
tilstrækkelig selektiv til at udelukke 130 
MHz-signalet, som er 10—20 gange så kraf
tigt, som det ønskede ESB-signal. Derfor ba
lanceres 130 MHz signalet ud, så vi slipper for 
mere besvær med det.

14,3 MHz ESB-signalet må så tilføres i p. p., 
og dette sker ved p. p. skærmgitter-modula- 
tion.

Der er ikke foretaget yderligere for at op
nå balance; men man bør utvivlsomt indrette 
sig herpå, for eksempel ved at anbringe et 
2000 ohm potentiometer mellem katoderne og 
forbinde armen herpå til jord for dermed at 
kunne udbalancere eventuelle skævheder i 
rør og opstilling. Katoderne skal selvfølgelig 
hver for sig afkobles til jord. Den antydede 
balancering udføres da ved at afstemme anc- 
dekredsen til 130 MHz, uden at tilføre noget 
ESB-signal, og at balancere med potentio
meteret, indtil der ikke kan spores noget 130 
MHz signal i anodekredsen.

Man kunne nu være bange for, at den 10’ 
og 11’ harmoniske af ESB-signalet skulle 
komme igennem, men praksis viser, at dette 
ikke sker, når blot ESB-styringen ikke over
drives.

Det signal, som kommer ud af ESB gene
ratoren, er meget svagt, af størrelsesordenen 
½ til nogle få volt hf, og det må følgelig for-
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stærkes mange gange, før det er brugeligt 
over nogen afstand.

Dette gøres i lineære forstærkere, ganske 
som vi kender dem i vore modtageres hf-trin, 
blot anvender vi til slut større rør.

Endnu har jeg på 2 m dog ikke vovet mig 
ud over modtagerrør-stadiet, og jeg benytter 
først 1 stk. P2000, som med den svage styring 
er i stand til at afgive ca. 0,15 watt, og ende
lig 1 stk. 6J6 neutrodyn-stabiliseret hf-for- 
stærker med fast gitterforspænding (3 volt). 
Derved blæses output op til ca. 2 watt ESB.

Som man kan forstå, balanceres bærebølgen 
i det oprindelige signal ud ved den allerførste 
dannelse af ESB-signalet, og dette rummer 
da en mulighed for at genindføre bærebølgen 
ved at stille en af balancekontrollerne skævt. 
Derved frembringes et signal, som svarer helt 
til almindelig AM, dog kun med eet sidebånd, 
og dette signal kan, i modsætning til ren ESB, 
modtages på samme måde som AM, og det bør 
lyde ligesådan, blot bærebølgen og sidebåndet 
passer til hinanden i størrelse.

Imidlertid må man sørge for at holde spids
amplituden, som nu er bærebølge plus side
bånd, så lav, at den ikke overstiger, hvad 
rørene kan magte lineært, og dette begræn
ser selvsagt input, så meget mere som den 
dårlige nyttevirkning i forstærkertrinene, 
sammenlignet med kl. C, medfører en sådan 
begrænsning af den tilladelige bærebølge, at 
output er langt mindre end vi er vant til.

Det er selvsagt også muligt direkte at nøgle 
den indførte bærebølge, og så er vi inde på 
en vfx, som kan laves efter ganske de samme 
regler som 130/144 MHz-delen af min ESB- 
sender ved blot at erstatte 14,3 MHz ESB-sig
nalet med et signal fra en 14—16 MHz vfo. 
Nøglingen kan så ske enten i 14 MHz-delen 
eller i blandingstrinet. I sidste fald vil der 
dog komme lidt spacer i vor egen modtager, 
dersom den nøgle de blander ikke blokeres 
kraftigt med en negativ spænding.

Til eksempel kan foreslås, at man skaffer 
sig et Xtal, som giver et signal, der ligger 
modtageren 2’ mf forskudt — i den rigtige 
retning — for converterens Xtal-frekvens. 
Man kan da, over et isolationstrin og eventu
elt en buffer, udtage modtagerens variable 
oscillatorsignal og blande dette med det 
nævnte krystalstyrede signal til et 144 MHz 
signal, som automatisk følger modtagerens 
indstilling.

Der henvises blandt andet til en lignende, 
men endnu mere fuldkommen opstilling for 
20—15—10 meter ESB i QST for juni 1957, 
hvor man udelukkende benytter modtagerens 
frekvensgeneratorer.

Alt dette var om sendere, og disse kan iøv- 
rigt laves på mange andre måder. Interessere
de kan læse i RSGB Bulletin, januar 1957, 
som har en komplet konstruktionsbeskrivelse, 
og i QST maj 1957. Sidstnævnte indeholder 
beskrivelse af en opstilling, som går ud fra 
14 MHz ESB, og som er noget simplere end 
min. Jeg ville dog være bange for at bruge 
den i denne artikel viste almindelige enkelte 
triodeblander; måske kan det dog gå, fordi 
der er så mange 144 MHz kredse i de efter
følgende trin, at 130 MHz signalet bliver til
strækkeligt dæmpet.

Hvorledes modtages nu ESB. — Som billed
lig sagt, skal vi selv hænge ESB fisken op på 
en tilstrækkelig kraftig krog, og ikke nok med 
det, men vi skal selv placere krogen lige i fi
skens gab.

Derfor må vor modtager være stabil, og den 
skal kunne indstilles til den rette frekvens ± 
100 å 200 Hz og så skal den blive der.

Vor 1’ ose og 2’ ose må derfor være stabil 
og brumfri. Det samme gælder den beat- os
cillator, som vi almindeligvis bruger. Modta
geren skal altså give ren t9 ved cw modtag
ning og have tilstrækkelig god finindstilling.

Ved almindelig AM støder man sidebåndene 
mod bærebølgen og får derved lavfrekvens
signalet fri igen, men ved ESB har vi ingen 
bærebølge udefra. Vi må selv lægge den ind 
på rette sted og kan for så vidt gøre det, en
ten ved at lægge en svag bærebølge ind på 
selve 2 m signalet, eller vi kan gøre det sam
me i 1. m. f. eller i den sidste m. f. Alle me
toder er lige gode. OZ1JR bruger den første, 
idet han kører sin vfo ind på det sted, hvor 
ESB signalets bærebølge skulle have været. 
De fleste benytter dog modtagerens beat os
cillator, og er den ikke kraftig nok, må man 
reducere signalet indtil det er svagt nok til 
at svare til beatens styrke. Det gøres helst 
ved at reducere hf- trinets forstærkning, men 
det kan også hjælpe at dreje beamen væk fra 
maximum, hvis hf-reguleringen ikke er til
strækkelig.

Da vi skal tilføre et beatsignal, siger det sig 
selv, at vi ikke bør bruge AVC, hvis AVC’en 
påvirkes af beat-oscillatoren. Ved svage sig
naler vil beat-oscillatoren nemlig via AVC’en 
reducere følsomheden til et for lavt niveau, 
og ved kraftige ESB signaler vil modtageren 
åbne hf-forstærkeren for meget og derved 
umuliggøre den rette demodulering af signa
let. Dette sidste fænomen er det samme, som 
det der får en — måske ret bred — AM-mod- 
tager til at opfatte ESB som bred splatter. I 
stedet for at bruge AVC, skruer man fuldt 
op for lavfrekvensforstærkeren og regulerer
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styrken manuelt alene på hf og mf forstærk
ningen.

Den mest praktiske fremgangsmåde for lyt
tere, som ikke er helt vænnet til ESB, er at 
indstille modtagerens frekvensafstemning til 
maximum uden beat oscillatoren. Talen vil 
være næsten uforståelig. Når dette er sket, re
guleres hf-forstærkningen godt ned, og beat 
oscillatoren slås til og drejes meget langsomt 
frem og tilbage, indtil talen lyder naturligt. 
Derefter indstilles styrken ved hjælp af hf 
volumenkontrollen.

Har modtageren ikke variabel afstemning 
af beat oscillatoren, må man foretage indstil
lingen med beat oscillatoren slået til, og den 
minutiøse finindstilling må ske på hoved
skalaen.

For at man kan få den helt fulde udnyttelse 
af ESB-metoden, bør modtageren indrettes, 
så den drager nytte af, at ESB-signalet kun 
behøver at fylde knap det halve af det fre
kvensspektrum, som en AM-sender fylder 
med samme højeste modulationsfrekvens. 
Dette kræver et meget selektivt m. f. filter 
eller en afskæring af det uønskede sidebånd 
i modtageren efter fasemetoden.

Jeg har ordnet mig efter filtermetoden, idet 
jeg med 4 stk. FT241 krystaller har indrettet 
to af de såkaldte ,.half-lattice“ filtre.

Det er uhyre simpelt at indbygge dette sy
stem i modtagerens mellemfrekvensforstær
ker, og der henvises for trimningens vedkom
mende til OZ7T’s artikel OZ nr. 12 1954.

Mf-selektivitetskurven bliver meget stejl, 
og resultatet er, at to ESB-stationer godt kan 
arbejde uafhængigt af hinanden på samme 
nominelle frekvens, blot de bruger hver sit 
sidebånd.

På den anden side medfører det den „ulem- 
pea, at ustabile eller frekvenstrækkende sta
tioner ikke er lette at modtage. Modtageren 
må nemlig indstilles sådan, at bærebølgen af 
et AM signal rider på den ene top. Kommer 
den udenfor, kan vi ikke demodulere imod 
den, fordi den er væk, og kommer den for 
langt ind, bliver de høje modulationsfrekven
ser borte på den anden side af filterkurven.

Bedst er det at kaste et AM signals bære
bølge væk, d. v. s. skære denne og det ene 
sidebånd væk i mf-filteret, sætte en ny bære
bølge ind ved hjælp af beat oscillator og så
ledes opfatte signalet, som om det var et ESB 
signal lige fra begyndelsen. Derved kan beat
signalet, som jo lægges ind efter filteret, læg
ges passende ved siden af Mf-gennemgangs- 
området, for eksempel 300 Hz ved siden af 
toppen, hvorved talekvaliteten bliver bedre.

Gør man dette, vil man opdage:

1) at danske 2 m sendere normalt er meget 
svagt modulerede, undtagen når der fløjtes 
i miken, for at man kan se, om der er mo
dulation på. Alt for mange er tilbøjelig til 
at mumle og til at sluge et par ord i ny og 
næ.

2) at det i grunden er helt overflødigt, at 
modparten udsender sin bærebølge og det 
andet sidebånd, for vi bruger slet ikke disse 
signaler til andet end at trække et evt. S- 
meter. — Jeg har aldrig i mine mange år 
som amatør ejet et S-meter!

3) at det således modtagne signal, altså det 
ene sidebånd modtaget som ESB, giver et 
nøjagtig ligeså stort og læseligt signal, 
som hele AM signalet med bærebølge.

4) at hovedparten af 2 m stationer er fuldt 
ud tilstrækkeligt stabile til, at de kan mod
tages på denne måde.
Hvilke resultater har jeg så opnået på 2 m 

ESB. Foreløbig ikke mange, men det var hel
ler ikke at vente, så længe andre ikke på for
hånd er klar over, hvad det er for et sært sig
nal, de hører, og så længe jeg arbejder med 
QRP og en halvdårlig antenne.

Jeg har hidtil kun haft QSO med 18 for
skellige amatører med denne lille sender, og 
deraf kunne de 9 modtage ESB signalet. I re
gelen har rapporten været væsentlig kraf
tigere end ved anvendelse af genindført bæ
rebølge, men det forvirrer som regel, at S- 
meteret ikke vil stå stille!

Hos adskillige er signalet rapporteret „for 
kraftig for beaten“, men dette burde der være 
simple råd for gennem nedregulering af hf- 
styrken eller drejning af antennen.

Med 0,15 watt output opnåedes R5 og S8 
hos 9BS ca. 20 km væk, og hos SM7BE fik 
jeg under testen ligeledes S9 med 2 watt ESB 
output til trods for, at jeg skal over en nær
liggende bakketop for at nå SM7.

Læg mærke til, at jeg taler om output, ikke 
input. Sidstnævnte siger nemlig ikke noget 
om effekten — bortset fra varmen! — når 
der køres klasse A.

Den største vanskelighed har været, at 
modparten ikke har haft nogen beat-oscillator 
eller ikke har kunnet indstille rigtigt på ESB- 
signalet. Alene af hensyn til CW — og mulig
hederne for at finde svage DX fone stationer 
— tilråder jeg anskaffelsen af en beat-oscilla
tor, og så bliver ESB modtagning også mulig 
ved samme lejlighed.

Junior kan tage ESB på 2 m med en tem
melig ustabil og brummende converter, og så 
kan andre nok også, blot de finder ud af fines
serne.

(fortsættes nederst næste side)
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Katodemodulationens teori og praksis
A f W .  Bartel, DJ1HC i DL-QTC, 1957.

Oversat afOZ7BG.

Der stilles hyppigt spørgsmål om ka
todemodulation, men i litteraturen er 
der uhyre lidt at finde herom.; derfor 
denne lille artikel.

Virkningsgraden ved katodemodulation lig
ger — alt efter lavfrekvenseffektens størrelse 
— mellem virkningsgraden for gittermodula
tion (34 %) og for anodemodulation (77,5 %>), 
da katodemodulationen netop er en sammen
stilling af disse to modulationsarter i fase med 
hinanden. Enhver virkningsgrad herimellem 
lader sig teoretisk opnå. Det gunstigste kom
promis mellem LF-effekt og virkningsgrad 
ligger — som altid — i midten, altså ved ca.
56.5 °/o. Som fig. 1 viser, kræves hertil en mo- 
dulatoreffekt paa ca. 20 °/o af HF-inputtet. I 
fig. 1 er anodemodulationens procentiske an
del sat i relation til: 1. Forholdet mellem det 
aktuelle input og inputtet ved kl. C. telefoni 
Win. 2. Det katodemodulerede trins virk
ningsgrad Na. 3. Output i °/o af output i kl. C. 
telefoni hvilket er sat til en virkningsgrad på
77.5 % Wo. 4. Den nødvendige modulatoref- 
fekt i % af HF-input Wm.

Af vigtighed for kritik og planlægning spil
ler for amatøren navnlig kurverne 2 og 4 en 
rolle. De viser, at ved en procentisk anodemo
dulationsandel på 40 °/o, kræves en modula
tionseffekt på 20 °/o af HF-inputtet, og kurve 
2 viser, at trinet arbejder med en virknings-

Fig. 1: Sammenhæng mellem modulatoreffekt  
og input ved katodemodulation.

grad på 56,5 °/o. Trinet kan her belastes til 
max. anodetabseffekt.

Her er, som ved alle andre modulationsar
ter, impedanstransformationen fra modulator 
til katode, af vigtighed. Katodeimpedansen er 
lig modulationsspidsspændingen divideret 
med spidsværdien af anodestrømmens LF- 
komponent. Modulationsspidsspændingen er 
lig anodespændingen multipliceret med ano-

Personligt tror jeg, at ESB vil vise sig at 
være virkelig godt på 2 m, men jeg vil ikke 
dermed sige, at det vil — og heller ikke at det 
bør — fortrænge AM — og da slet ikke CW, 
som er min gamle kærlighed.

AM’en skal vi beholde, fordi det er let at 
lave og let at modtage, og vi må lad-e de nye 
amatører have et sted, hvor de kan boltre sig, 
og hvor de kan lære noget ved selv at rode 
med opstillingerne. For de nye vil ESB i al
mindelighed være for svært at tackle i første 
omgang på sendersiden, men alle kan lære at 
modtage ESB, og så kommer færdighederne 
i senderbygningen forhåbentlig efterhånden.

Som sagt i begyndelsen; mine spæde for
søg med ESB på 2 meter er lavet, fordi det er 
sjovt at arbejde med sådan noget, og det har

været umådelig lærerigt for mig, og det er 
mit håb, at andre efterhånden også vil kom
me igang, specielt at jyderne vil prøve det 
med beamen herover. Jeg kan i regelen tage 
et par jyders bærebølger pænt og støjfrit, 
men modulationen er oftest nede i bilstøjen. 
Mon ikke det ville hjælpe, hvis de kørte CW, 
eller hvis de havde ESB modulation med den 
fulde udnyttelse af deres nuværende udgangs
rør?

Sluttelig vil jeg modsige mig selv ved at 
sige, at det faktisk har vist sig for mig, at jeg 
opnår langt bedre DX på 20 m med ESB end 
jeg gjorde gennem 20 år med CW, men måske 
skyldes det den forbedrede modtagerteknik, 
som endnu ikke er trængt igennem på 2 m.
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Fig. 2: Principdiagram for et  katodemoduleret  trin.

Af modulationseffekt 
kræves altså 0,2 X 1000 
X 0,1 = 20 W.

I praksis udføres modu
lationstransformeren med 
en sekundærimpedans på 
max. 5000 ohm med så 
mange udtag som muligt.
Ved at prøve sig frem 
kan de gunstigste tilslut
ninger for katoden og — 
alt efter modulatoreffek- 
ten — gitteret fastlægges. Jo nærmere man 
går med gittertilslutningen i retning mod ka
toden, jo mindre bliver gitteret moduleret. 
Omvendt går den samlede taleeffekt i gitteret, 
når dette, som det sædvanlig gøres, jordes i 
den kolde ende. I dette tilfælde må der som 
ved gittermodulation arbejdes med nedsatte 
belastninger, såfremt der skal opnås god kva
litet.

Fig. 2 anskueliggør princippet i katodemo
dulation. Over en kondensator af passende 
størrelse aftages LF-effekten til gitteret. LF- 
drosselen i gitterledningen må være på mindst 
15 Hy. Den nødvendige styreeffekt er nogen
lunde den samme som ved max. belastning af 
trinet. Ved mindre end 30 °/o anodemodula
tionsandel må der tages de samme forholds
regler som ved gittermodulation, f. eks. god 
HF- og gitterspændingsregulering.

Tekniske bøger af interesse for 
kortbølgeamatørerne

Vinteren står nu for døren, og med den de lange 
aftener. Interessen for de mange forskellige aften
kursus vidner om, at der i mange er et ønske om at 
lære mere, udvide deres horisont, finde nye veje 
o. s. v. For kortbølgeamatørerne er denne tid ofte 
præget af, at nu skal de planlagte ting sættes i værk, 
og til støtte i dette arbejde tygges ofte en hel del 
tekniske artikler igennem.

I en bogserie — med særlig adresse til bl. a. kort
bølgeamatører. Hi-Fi enlhusiaster og radioteknikere 
— kaldet PHILIPS TEKNISKE BIBLIOTEK’s Po
pulære Serie, finder vi nogle små, let læste (billige) 
bøger med kondenseret indhold, der har bud til 
kortbølgeamatørerne.

Titlerne på de mest aktuelle er: „Rør for lavfre
kvensforstærkere" (Valves for A. F. Amplifiers). 
„Hi-Fi fra mikrofon til øre" (Hi Fi From Micro- 
phone to Ear). „Germanium dioder" (Germanium 
Diodes) og „Fra elektron til super" (From Electron 
to Superhet). De er skrevet på et let læseligt en
gelsk og giver læseren det, der er brug for i arbej
det med rør, forstærkere, mikrofon, båndoptager
o. s. v.

I denne og følgende artikler gives en oversigt over 
bøgernes indhold, idet der naturligvis lægges sær
lig vægt på de afsnit, der særlig er rettet mod kort
bølgeamatørernes arbejdsfelt.

„Rør for lavfrekvensforstærkere" (Valves for A. 
F. Amplifiers) er med sine 147 sider den. det må an
befales først at læse, idet den starter med en gen
nemgang af de praktiske „byggeregler" for lavfre
kvensforstærkere, hvorefter rørene for de forskel
lige trin gennemgås med henblik på de krav, der 
stilles til dem, eftersom de arbejder i forforstærker, 
fasevender, udgangstrin og ensretterdel.

Derefter gennemgås data for en række rør nær
mere, nemlig EF 40, EF 86, ECC 40. ECC 83, EL 34. 
EL 84 og GZ 40, hvorefter der følger en række tips 
om, hvordan man anvender rørdata i praksis.

I det femte kapitel gennemgås komponenter og 
kredsløb, nemlig negativ tilbagekobling, tonekontrol, 
udgangstransformator, indgangskredsløb og styrke
regulering samt mikrofoner, pick-ups og højttalere.

Sluttelig beskrives otte forstærkerkredsløb spæn
dende fra en 3 watts til en 100 watts forstærker; for 
de syv største anføres tillige opnåede måleresultater.

I et tillæg bringes rørdata for en række andre 
forstærker- og ensretterrør samt omtale af en del 
højttalere og elektrolytkondensatorer.

Bogen fås bl. a. hos Jul. Gjellerup, Sølvgade 87, 
København K. —8T—
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Eksempelvis: Ved 40 °/o 
anodemodulationsandel.

L a = 1000 v, la = 0,1 A 
andrager

demodulationsandelen — 
m. Følgelig er katodeim- 
oedansen:



En 75 Watt Klasse AB2 Anodemodulator
Her bringes beskrivelsen af en anodemodulator, som — på grund af dens velegnethed 

— uden tvivl vil vinde indpas på mange amatørstationer. TR.

6N7 6F6                                      2X807

Diagrammet viser en anodemodulator med 
to trins spændingsforstærkning og et push- 
pull trin indstillet i klasse AB2. Med en ano
despænding på 750 volt vil forstærkeren 
kunne afgive 120 watt, ved 600 volt er effek
ten 80 watt. Oprindelig har omtalte forstær
ker været strømforsynet fra en omformer på 
550 volt, og der er gjort forsøg med en anode
spænding helt ned til 300 volt uden at spore 
ændringer i frekvensgangen — som iøvrigt 
er ret fra 200 til 2500 Hz. Der er således ud
mærket mulighed for — på omformerens op
rindelige plads på chassiset — at indbygge 
en strømforsyning af en sådan størrelse, at 
udgangseffekten netop svarer til det behov, 
man har brug for.

Rørene er i serie og kræver 24 V DC, men 
forsøg har godtgjort, at der ikke er brum på 
24 V AC, og endelig kan rørene jo monteres 
parallelt og tilsluttes 6,3 V AC. I så fald skal 
udgangsrørenes katoder direkte på stel, og 
gitrene skal have - 28 volt fast forspænding.

Indgangen 12—16 er beregnet for en lav
ohms dynamisk mike. En af de kendte SM 19 
mikro-hovedtelefoner er født såvel til ind
gangen som til medhørsudgangen fra 8 til 
stel.

Ved hjælp af relæet 2 kan man enten gå 
til 6N7, hvis to trioder er parallelkoblet og

derfra over transformeren videre til 6F6, eller 
man kan gå direkte ind på 6F6’s gitter og 
derved nøjes med et trin forforstærkning.

Relæet 1 bringer 6N7 i sving på 400 Hz, og 
man kan signalere eller sende moduleret cw.

Relæet 3 er ikke mindst vigtigt: det gør 
omgående modulatoren tavs!

Der findes ikke nogen volumenkontrol, men 
den kan lettest og bedst indsættes på normal 
måde foran gitteret på 6F6. Udgangsimpe
dansen har vi ikke kunnet måle, men den lig
ger mellem 4000 og 7000 ohm. Først når der 
kommer spænding på senderens udgangstrin, 
får 6F6 sin anodespænding; det er en god 
ordning, idet modulatoren derved aldrig kom
mer til at arbejde på en ubelastet sekundær
vikling.

De anførte numre svarer til kontaktnumre
ne i den kabelbrønd, som er monteret på 
chassiset. 10 — 13 og 14 skal normal have 
24 V DC, men trækker let via en enkelt 
selenventil i den eventuelle 24 volts transfor
mers ene ledning. 11 tilsluttes ensretterens -r-, 
5 er 4- 24 volt, eller den ene AC ende. 4 er 
+ anode. Glødestrømforbruget er 0,9 A DC 
eller AC ved 24 volt, 3,3 A ved 6,3 volt. 
Anodestrømmen er ved 500 volt 80 mA/175 
mA, og ved 750 volt kræves 240 mA. Se iøv
rigt 8AZ’s annonce.
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TIPS
Ved OZ3TM.

Pi-led
Beregning af dæmpningsled for TV m. m. 

kan udføres ganske simpelt og dog korrekt, 
selv af amatører. Leddet udformes gerne som 
et Pi- eller T-led, der i begge ender afsluttes 
med den samme impedans Z, som skal være 
rent ohmsk, der skal altså være tilpasning til 
begge sider. Signalet skal så dæmpes et vist 
antal gange K, således at vi får K lig med 
indgangsspændingen divideret med udgangs
spændingen.

T-led
Ved at se på Pi-leddet kan vi hurtigt stille 

3 ligninger op. Kaldes parallelforbindelsen af

for at beregne et tilpasningsled, der ikke gi
ver dæmpning. Et sådant kan laves som et 
simpelt Ll-led bestående af en spole og en 
kondensator, altså to modsatte reaktanser. 
Leddet virker som en transformator mellem 
to forskellige impedanser, der skal være rent 
ohmske.

L-led
Ri skal være den mindste af de to impe

danser. Vi får så ved at bruge lignende be
tragtninger som før:

Skaf 
E. D. R.

nye 

medlemmer!
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impedans, vi skal se fra den ene side af led
det, skal for tilpasningens skyld være lig med 
Z, og den består af Ri parallelforbundet med

Løsningen af disse ligninger giver følgende 
simple formler:

For Pi-leddet:

Vi skulle imidlertid gerne kende spolens og 
kondensatorens størrelse i stedet for deres 
impedanser, og det får vi ved at indsætte de 
fundne værdier i følgende formler:

hvor f er lig med frekvensen i Megahertz.
L er lig med selvinduktionen i Mikro- 

henry,
C er lig med kapaciteten i Picofarad.

X er lig med reaktansen i Ohm.
3TM.



Generalforsamling i København den 15. september 1957
Nedenstående referat, er skrevet efter det på GF 

optagne bånd og står udelukkende som undertegne
des opfattelse. Ifølge sagens natur kan et ordret re
ferat ikke optages i „OZ“, da det formentlig ville 
fylde 2 hele „OZ’er“; jeg skal derfor begrænse mig 
til at gengive realiteterne i de enkelte indlæg.

Formanden åbnede GF med at byde de frem
mødte velkommen, og idet han udtalte ønsket om, 
at vi måtte få en god GF med en god og saglig de
bat, bad han om forslag til en dirigent. 9WO blev 
foreslået og valgt.

9WO takkede for valget og håbede, at vi måtte få 
en god GF, og at den måtte gå lige så let og smerte
frit som sidst. Han henstillede, at medlemmerne fat
ter sig i korthed. Efter at have konstateret at GF 
var lovligt indvarslet, gik man over til 2. punkt på 
dagsordenen.

Formandens beretning,
6PA indledede med at meddele, at det år, der var 

gået, havde været et meget roligt og stille år. Der 
har været afholdt 3 HB-møder, 2 FU-møder og 2 
møder i udvalget, der arbejder med licensbestem
melserne. Omtalte derefter EDR's deltagelse i IGY. 
Efter en ide udkastet af 8T, og udført af forskellige 
af teknisk stabs medlemmer kører der nu daglig 
en dansk lGY-sender fra København med kaldesig- 
nalet OZ7IGY. Forøvrigt har dette kaldesignal dan
net skole, således at lignende sendere verden over 
alle har IGY i deres kaldesignal. Formanden ud
talte herefter sin beundring for det dejlige klub
hus, som er blevet resultatet af Horsensafdelingens 
indsats for at få egne lokaler. Vi har i år haft vor
25. sommerlejr, denne gang ved Madum sø. Alt var 
ordnet på bedste måde og beliggenheden var ideel, 
men besøget svigtede, ihvertfald for de danske del
tageres vedkommende, men til gengæld var der fint 
internationalt besøg. Formanden mente nu, at tiden 
var løbet fra disse arrangementer, men EDR ville 
dog fortsætte med at afholde sommerlejre, og næste 
års lejr skal ligge i Sorø, og der håber vi på godt 
besøg også af danske amatører.

„OZ“ er udkommet usædvanligt regelmæssigt med 
et væld af godt stof, men vi kan bruge meget mere 
teknisk stof endnu, men indtil der bliver teknisk 
stof nok er vi glade for 2NU’s mange indlæg af for
skellig art. En sammenligning mellem „OZ“ 1950 og 
i dag giver det resultat, at forholdet mellem teknisk 
stof og andet stof er det samme som nu.

VTS sælges stadig godt og må forventes at være 
udsolgt om et år eller to. Vi ville gerne udgive en 
bogserie i lighed med de tyske små håndbøger, der 
sælges til en billig pris, men det kniber med at 
skaffe egnede forfattere, så det må vente lidt.

Formanden redegjorde for personskiftet i QSL- 
centralen og beklagede, at 4H ikke mere ville være 
QSL-manager for foreningen.

QTH-listen, der udkom i foråret, var den billigste 
liste, der er udkommet i mange år bl. a. p. g. a. gode 
annoncører og en billig bogtrykker, og for at for
følge sukcesen vil vi udgive en ny til foråret.

EDR deltog i Ungarnshjælpen på en særlig måde, 
idet de indsamlede penge sendtes til de østrigske 
radioamatører med anmodning om at fordele dem 
til trængende flygtninge blandt ungarnske radio
amatører. Foreningen har modtaget rørende takke
skrivelser fra 4 ungarnske flygtningefamilier, der 
blev hjulpet på denne måde.

Medlemstallet er for tiden ret fast; i år er der

2035 medl. imod sidste års 1999 medl. og vi kan altså 
notere en mindre fremgang.

Formanden kom herefter ind på licensspørgsmålet, 
som jo i de sidste år har skabt megen uro og bitter
hed i foreningen. Efter sidste års generalforsamling 
vedtoges det at nedsætte et udvalg til at forhandle 
med P.- og T. om revision af de gældende licensbe
stemmelser, dette udvalg, der består af 2 NU, 5GB, 
2KH og 6PA har for nogen tid siden haft et møde 
med P.- og T. hvor vi fremførte vore ønsker, og 
hvor man hørte pænt på os, men meddelte os, at vi 
ikke kunne vente nogen afgørelse før senere på året, 
men man lovede os et møde senere, efter sommer
ferien. Indtil for 14 dage siden havde vi dog intet 
hørt fra „væsenet“. Men for nogle dage siden kom 
imidlertid et brev fra P.- og T. med et forslag til ny 
licensbestemmelser for radioamatører, hvoraf det 
i det store hele fremgår, at man har opfyldt vore 
ønsker.

Formanden oplæste herefter P.- og T.’s skrivelse, 
og udtalte herefter, at der synes at være grund til 
at være tilfreds med det opnåede resultat, men man 
ville naturligvis gerne høre medlemmernes mening 
herom.

9WO takkede formanden for den ganske ypperlige 
beretning og gav ordet til 5GB. der knyttede en del 
supplerende bemærkninger til det nye udkast til li
censbestemmelser.

2KH tilføjede yderlig en bemærkning om den ny 
tilladelse for c-amatører til at anvende Al i HF- 
båndene.

4BD takkede for formandens beretning og spurgte, 
om EDR havde tilkendegivet sin påskønnelse af 4H’s 
mangeårige arbejde som foreningens QSL-manager? 
Han konstaterede det forbavsende i, at 14 °/o af de 
tilstedeværende var medlem af HB: Der må være 
noget galt med EDR, siden der ikke er flere ama
tører, der er medlem af foreningen; har man prøvet 
at finde ud af, hvad der er i vejen?

61 havde ført statistik over hvor mange C-amatø
rer, der var (62) heraf var dog de 22 amatører med 
„lille tilladelse", der var overført til denne klasse 
ved den sidste revision af licensbestemmelserne, og 
han konkluderede i, at der ikke var stor interesse 
for denne klasse. 6I henstillede herefter til besty
relsen, at man søgte de ny bestemmelser gennem
ført uændret, subsidiært at man generelt fik nedsat 
morsekravet til 40-tegn.

8JM takkede sine vælgere i kreds IV for den ud
viste tillid ved igen at indvælge ham i HB. Han om
talte herefter det vanskelige afdelingsarbejde og 
specielt arbejdet for at genoplive og starte afdelin- 
ger-2KP indledte med at bringe en hilsen fra 7KG, 
der undtagelsesvis ikke kunne være til stede. Han 
kom herefter ind på udkastet til ny licensbestem
melser, og mente at vi skulle prøve at få indført, 
at man kan få en C-licens for en 25- eller i hvert 
fald en 40-tegns-attest. 2KP henledte endvidere op
mærksomheden på et par ting, der burde medtages 
i de nye bestemmelser: transportable stationer og 
ESB. Han var endvidere utilfreds med, at oprykning 
i visse tilfælde først skulle ansøges hos P.- og T. 
Sluttede med at udtale, at han syntes, at forslaget 
var helt i orden, hvis vi kan få det ordnet sådan, at 
begyndere kan starte f. eks. med en 40-tegns attest.

Søren Hansen, Horsens, syntes at formanden 
havde slidt godt i det for at få rettet den fejl, der 
ved sidste revision havde indsneget sig i licensbe
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stemmelserne, og han syntes, at det var lykkedes 
godt, og han fandt, at der var god grund til at takke 
herfor og kom herefter ind på mangelen på stof til 
„OZ“. Han fremhævede det sidste års begynderstof, 
som de ny amatører virkelig kunne få glæde af. Kri
tiserede derefter VTS som ikke fyldestgørende for 
en begynder, hvad „Håndbogen" forøvrigt heller 
ikke er.

9BA synes at de ny bestemmelser i hvert fald var 
bedre end de tidligere, efterlyste endvidere en ru
brik i „OZ“, hvor man kan se, hvad HB foretager 
sig.

4RU takkede for formandens „blomster" til Hor- 
sensafdelingen og bad bestyrelsen om at passe på 
bevarelsen af den mundtlige prøve.

4SG mente, at P.- og T. måtte have hovedæren for 
de ny licensbestemmelser, da det jo var dem, der 
var fremkommet med dem, de måtte forøvrigt be
tragtes som tilfredsstillende.

81 mente nu ikke, at P.- og T. kunne tilskrives 
hele æren, idet han dog vidste, at formanden og 
forhandlingsudvalget havde udført et stort arbejde 
for sagen, og at P.- og T.’s forslag var et resultat af 
dette arbejde. Han mente forøvrigt ikke, at man 
burde „pille" ved det, det kunne det let blive dår
ligere af. Han takkede herefter formanden og ud
valget for det gode resultat.

7IN ankede over, at kun den københavnske presse 
var indbudt til starten af OZ7IGY. Ville gerne have 
nr. og navn på afgående medlemmer, så man kunne 
få at vide, hvorfor de melder sig ud.

5AB ville gerne have 50 Mc-båndet frigjort til 
IGY-arbejde. 6PA redegjorde for begivenhederne 
omkring 4H’s afgang som QSL-manager, og dirigen
ten oplæste herunder et brev fra 3Y til 4H ang. 
stempling af QSL-kort m. v. samt et brev til 4H fra 
6PA ang. skiftet i QSL-centralen. Han meddelte end
videre 5AB, at vi havde prøvet at få 50 Mc-båndet til 
IGY-arbejde, men at det var blevet afvist af P.- og 
T. som absolut udelukket af tekniske grunde.

3U beklager, at der øjensynligt er indre stridig
heder i HB. Det må vi have væk, så arbejdet kan 
koncentreres om at skaffe nogle ny medlemmer til 
EDR. Alle andre steder nyder man godt af de så
kaldte „store årgange", hvorfor ikke vi? Han hen
ledte endvidere opmærksomheden på emnet „fjern
styring", som godt kan forenes med vor hobby. 
Hvorfor laver man ikke foredrag på bånd med til
hørende lysbilleder til rundsendelse til afdelin
gerne?

4M mener ikke at amatører skal have alting for
ærende, der må gerne skulle præsteres et stykke ar
bejde, således, at dem der holder ud, det er dem, 
der virkelig vil være amatører og blive ved med 
at være amatører. Ville gerne have genoplivet skik
ken med et eller andet arrangement i forbindelse 
med GF, f. eks. et besøg eller lignende om formid
dagen.

7WH mente ikke, at sommerlejren, som den nu er. 
har overlevet sig selv. Det, der er galt, er, at de 
publiceres for sent. Det går ud over besøget, når 
man først kan fastlægge programmet i marts/april, 
så har mange forlængst fastlagt deres ferie, det skal 
frem allerede i december måneds „OZ". Næste år 
bliver lejren i Sorø fra den 20. — 27. juli under for
udsætning af fornøden tilladelse fra skovrideren.

9WO oplæste et foreløbigt referat af HB-mødet i 
Horsens, hvoraf det fremgår at 3Y var i god tro, da 
han skrev sit føromtalte brev til 4H.

9SN ville gerne vide. hvorfor QSL-kortene i det 
hele taget skulle stemples? nævnte, at man på Hor- 
sens-HB-mødet ikke havde fået indført de vedtagel

ser, der var foretaget på mødet p. g. a. manglende 
tid, og at denne manglende indførelse i forhand
lingsprotokollen var skyld i, at 3Y mente at være i 
god tro. da han skrev til 4H om stempling af QSL- 
kort m. m.

5WP nævnte et eksempel på et medlem der p. g. a. 
manglende kontakt havde forladt foreningen.

5GB nævnte, at man i Københavnsafdelingen 
havde en „kontaktmand", der sørgede for at ny med
lemmer ikke mistede kontakten og af den grund 
meldte sig ud af foreningen.

Forsamlingen godkendte herefter formandens be
retning.

Regnskabet.
3FL henviste til, at regnskabet havde været of

fentliggjort i „OZ", 6I påpegede det mærkelige i, at 
det tilsyneladende var dyrest at holde GF i Aarhus. 
Skal vi ikke lade være at holde GF der? (Stort 
bifald).

Herefter godkendtes regnskabet.

Resultatet af HB-valget.
7GL redegjorde for valgets forløb og virkemåde 

som EDR’s „stemmeudvalg", han kunne anbefale, at 
valget fortsat sker som nu fastlagt og meddelte, at 
stemmeprocenten ikke varierer nævneværdigt fra 
år til år; i år var den 28 fl/o. 7GL meddelte endvidere, 
at der må ske en vedtægtsændring, idet lokalporto- 
området i København er blevet ophævet. Ligeledes 
manglede der anvisning på, hvor udenlandske med
lemmer skulle stemme. Der er afgivet 566 stemme
sedler.

Resultatet af valget blev iøvrigt: (de fremhævede 
er valgt)

Kreds I: 2KP 106 st. — 4AO 48 st. — 5GB 130 st. — 
5RO 90 st. — 7EU 121 st.

Kreds II; 2PU 24 st. — 3Y 67 st. — 4NO 56 st.
Kreds III: 3XA 26 st. — 3SH 4st.
Kreds IV: ILF 76 st. — 2KH 79 st. — 2NU 131 st. — 

3FL 126 st. — 3FM 130 st. — 4RU 62 st. — 7IN 53 st. 
— 8JM 99 st.

Da ingen havde bemærkninger til valget, god
kendtes det.

Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsæn
dringer.

Valg af formand.
Der foresloges genvalg samt 8JM.
8JM ønskede ikke at lade sig opstille.
6PA genvalgtes herefter med akklamation.
6PA takkede for valget og konstaterede, at han nu 

havde været formand i 6 år for EDR; det må vist 
være ganske enestående, og selv om han tit havde 
svært ved at afse den fornødne tid, så ville han 
alligevel gerne fortsætte som leder af foreningen og 
allerhelst se den i trivsel og fremgang.

Der foresloges genvalg af de 2 revisorer 5Y og 
3TM, suppleanten 7GL kunne p. g. a. forflyttelse til 
udlandet (Portugal) ikke fortsætte. 5Y og 3TM gen
valgtes herefter til revisorer og 4M nyvalgtes som 
revisorsuppleant og EDR’s „stemmeudvalg".

Eventuelt.
9WO fremførte 7GL’s forslag til vedtægtsændring 

vedr. det nedlagte lokalportoområde i København.
5GB fastslog, at en ændring af vedtægterne ikke 

kunne gennemføres før på næste GF, men at man 
indtil da simpelthen regner med det tidligere lokal
portoområde.

2NU fremviste et par gaver, som EDR havde mod
taget fra juguslaviske radioamatører, der havde del
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taget i sommerlejren. De bestod af en smuk brode
ret vimpel og en nydeligt udskåret kasse til cigaret
ter, hvor mønstret var et af de gamle nationale 
mønstre. (Kraftigt bifald.)

I anledning af 7WH deltagelse i samtlige EDR's 
25 sommerlejre overrakte 2NU herefter 7WH EDR’s 
placuette med indskription som tak for den udviste 
store interesse for denne del af EDR’s arbejde. 
(Kraftigt bifald.)

7WH takkede og roste sommerlejrene og det gode 
kammeratskab de altid havde været præget af, og 
han mente absolut ikke, at tiden var løbet fra den 
form for arrangementer.

2NU uddelte herefter forskellige diplomer og præ
mier erhvervet i det forløbne år i danske konkur
rencer.

4EV ønskede udgående medlemmers navne optaget 
i „OZ".

7EU efterlyste teknisk stof og ny forfattere til 
„OZ“ og omtalte, at stoffet jo blev ret pænt hono
reret. Efterlyste ligeledes erfaringer med TVI, da 
dette problem vil komme mere og mere i forgrun
den i den kommende tid. Kallibreringsudsendel- 
serne fra 7EU ville sikkert snart blive gentaget.

3FL meddelte 4EV, at de afdelinger, der får afde
lingskontingentet opkrævet gennem EDR hvert år 
får en liste over effektive medlemmer og afgåede 
medlemmer.

2KH mente, at EDR i større udstrækning end det 
er tilfældet skal gøre noget for de unge amatører 
og begynderne. Når de ny licensbestemmelser træ
der i kraft, kan vi vente at få en del nye medlem
mer, dem må vi tage godt imod. Advarede iøvrigt 
imod at skabe BCI og TVI i forbindelse med over
gangen til fone, det kommende år.

Søren Hansen, Horsens, takkede EDR for den 
smukke vimpel som Horsensafdelingen modtog som 
gave ved indvielsen af det nye klubhus, og invite
rede endvidere alle amatører, der kommer til Hor
sens, til at gæste klubhuset i Østergade. Senderen 
OZ6HR er som regel i gang på klubaftenen, torsdag, 
og man vil gerne have kontakter med andre ama
tører.

9SN ønskede forklaring på, hvorfor QSL-kort skal 
stemples? Ville endvidere gerne have taksterne for 
„stof“ til „OZ“ optaget i bladet.

7GL meddelte at SAS i forbindelse med åbningen 
af Tokio-ruten havde planlagt en stor konkurrence 
for radioamatører. Men p. g. a. myndighedernes ind
blanding blev det desværre ikke til noget.

7NS syntes ikke, at der var noget i vejen med 
EDR, og han syntes ligeledes, at det var godt, at vi 
måtte præstere et arbejde for at opnå vor licens, på 
den måde var det de bedste, der endte som radio
amatører.

3Y redegjorde for sit forslag om stempling af 
QSL-kort; kortene blev ligesom mere ægte og tro
værdige, når de var gået gennem en officiel central, 
og i tvivlstilfælde kunne dette være af betydning 
for afgørelsen om et korts ægthed. Endvidere var 
datostemplingen af betydning for de lokale QSL- 
mænd som bevis for, at kortene ikke „syltes".

5AB mente ikke, at sommerlejrene havde overle
vet sig selv, men arrangørerne måtte være mere 
lydhøre for deltagernes ønsker, så man undgik de 
samme fejl fra år til år. Kunne forøvrigt tænke sig, 
præmien i VHF-testen, udover B. og O.’s vandre- 
præmie, blev en lille model af den nævnte store 
vandrepokal.

4M mente, at man til dem der udmeldte sig af 
EDR skulle prøve at sende et personligt brev og 
efterlyse årsagen til udmeldelsen. Efterlyste forøv

rigt et 25-års hæderstegn; det ville sikkert glæde 
gamle amatører, hvis de på denne måde blev hæd
ret lidt for deres udholdenhed.

5GB svarede 4M, at ideen med at skrive til ud
gåede medlemmer var udført i forbindelse med ud
sendelsen af den ny QTH-liste i foråret; man havde 
skrevet til alle de amatører, der figurerede i listen 
uden medlemsnummer i EDR. Denne henvendelse 
havde foreløbig resulteret i, at vi har fået 58 gamle 
medlemmer tilbage i EDR.

Saren Hansen, Horsens, foreslog, at „Test- og Tra
fikstoffet11 i „OZ" blev duplikeret og sendt til dem, 
der havde interesse for den slags, således at der i 
bladet kun kom et lille sammentrængt referat.

5K mente ikke, at man skulle skrive til de gamle 
medlemmer, de skulle gerne komme af sig selv.

3XA takkede 2NU for det fantastiske, at 25-års- 
jubilæums-sommerlejre havde givet overskud; det 
er vist aldrig sket før i EDR’s historie.

6PA takkede sluttelig de medlemmer, der i det 
forløbne år har gjort et stykke arbejde for EDR og 
takkede herefter dirigenten, 9WO, for den udmær
kede ledelse af GF.

9 WO takkede for god ro og orden og sluttede GF 
med at udbringe et leve for EDR og ønskede fore
ningen alt godt for fremtiden.

Vy best 73 de OZ5GB.
Sekretær i EDR.

Boganmeldelse
Lærebog i teleteknik.

Post- og Telegrafvæsenet har udgivet en ny lære
bog til brug ved dets kursus og fagprøver, Lærebog 
i teleteknik, afsnit D: Radioteknik, udarbejdet af ra
dioingeniør, cand.polyt. K. Svenningsen og afdelings
ingeniør, cand. polyt. G. E. R. Bramslev. Bogen er 
på 386 sider og indeholder kapitler om elektromag
netiske bølger, elektriske svingninger, modstand- 
kapacitet-selvinduktion, vekselstrømskredsløb, elek
tronrør og forstærkere, modulation, antenner, ra
diosendere, radiomodtagning, særlige skibsradio
anlæg, radiobølgernes udbredelsesforhold, særlige 
modtageranlæg for HF-kredsløb, terminaludstyr for 
radiotelefonforbindelser, frekvensmåling, radionavi
gation, radiotelevision og transistor forstærkere. 
Alle kapitler er forsynet med et stort antal instruk
tive tegninger.

Lærebogen kan leveres til såvel institutioner som 
private for en pris af 17 kr. Den kan bestilles ved 
indbetaling af beløbet på postkonto 808: kassereren 
i generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet, 
København V. (på girokuponen anføres: Lærebog 
afsnit D.) eller ved henvendelse til generaldirekto
ratet for post- og telegrafvæsenet, 2. ekspeditions
kontor, Tietgensgade 37, København V.

Af Lærebog i teleteknik udkom sidste år afsnit A: 
Elementær elektroteknik, ved distriktsingeniør, 
cand. polyt. A. C. Gottlieb. Prisen for denne er lige
ledes 17 kr., og den kan bestilles på samme måde.
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OZ7IGY er nu t9
Som det måske er blevet bemærket, har 

OZ7IGY ikke været i „luften" fra den 13. 
til den 15. september.

Det skyldes blandt andet, at jeg i min ferie 
var på besøg hos DL3YBA i Burgdorff, der 
klagede over, at tonen på 7IGY ikke var 
særlig god, idet stationens t6 signal i sig selv 
ligner et radiosignal, der bliver reflekteret 
fra auroraen, d. v. s. bliver fasemoduleret på 
grund af den måde, reflektionen foregår på.

Da jeg kom hjem, talte jeg med OZ7G og 
OZ7BR om sagen, og det blev besluttet, at 
der ved lejlighed skulle kigges på senderen.

Søndag den 15. september mødte OZ9BS 
hos mig, for at vi i fællesskab kunne få 7IGY 
i orden igen, og nedenfor vil jeg berette lidt 
om, hvad vi fik ud af søndagen. Hvad sen
deren angår, kan forbedringen høres på 2 m 
hver aften.

Ved undersøgelse af 12 Mc oscillatoren 
viste det sig, at der var fasemodulation alle
rede på dette trin af senderen!

Årsagen til denne kalamitet var harmo
niske fra ensretningsprocessen, nemlig har
moniske, der udstråledes fra ensretterrørets 
anoder, grundet på, at ripplestrømmen var 
for stor (populært sagt var der modulations
brum på senderen). Disse harmoniske ud
bredte sig både kapacitivt og induktivt i mon
teringen, og måden, de blev fjernet på, var 
den simple, at vi anbragte 2 stk. modstande 
på 50 ohm, 3 W i hver anode på ensretter
røret. Dette fjernede fuldstændigt kalamite- 
ten. Efter at det var konstateret, at fasemodu
lationen var væk fra styresenderen, blev PA- 
trinet startet, og der var kraftig AM modu
lation på dette, som viste sig at stamme fra 
450 volts ensretterens jævnspænding, der var 
overlejret med en brumspænding på 75 volt! 
Ydermere viste det sig, at brumspændingen 
gik over på spændingsforsyningen til styre
trinet og der frembragte lidt brum, som skyl
des, at begge ensretterrør får deres gløde- 
spænding fra samme trafo. Efter udskiftning 
af henholdsvis filterspolen til en større type 
og udglatningskondensatoren var 450 volts 
spændingen i orden, og tilbagevirkningen til 
300 volts spændingen var borte.

Efter tilføjelse af et simpelt klikfilter og 
„trækning44 af frekvensen til 144,0067 Mc kø
rer OZ7IGY, som det kan høres på 2 meter, 
efter vor mening udmærket, og vi forventer, 
at rapporterne vil strømme ind til OZ5AB.

Vy 73 de OZ9BS, Jørgen, OZ9AC, Kaj.

P&T meddeler om amatør-
fjernsynsforsøg:

Efter særlig ansøgning vil der i hvert enkelt til
fælde kunne gives licenserede radioamatører tilla
delse gældende for et år ad gangen til midlertidigt 
at foretage fjernsynsforsøg i frekvensbåndene 144 - 
146 MHz eller 438 - 443 MHz.

Med ansøgningen må indsendes beskrivelse af det 
anvendte system (liniefrekvens, billedfrekvens, ud
sendt spektrum m. v.) og apparatur, specielt med 
henblik på, hvorledes det er sikret, at de udsendte 
sidebånd ikke overskrider båndgrænserne.

I forbindelse med tilladelser af denne art er der 
herefter fastsat følgende særlige bestemmelser:

Billedudsendelserne må for den overvejende del 
af sendetidens vedkommende bestå af faststående 
billeder med kaldesignal eller med geometriske fi
gurer til bedømmelse af udsendelsernes eller mod
tagningens kvalitet; kun i kortere perioder under 
udsendelserne kan der sendes kamerabilleder med 
andet indhold (ikke faststående billeder), idet be
mærkes, at udsendelserne er underkastet de almin
delige for amatør-radiostationer gældende bestem
melser; der må således kun foretages udsendelser af 
teknisk art, der har henhold til forsøgene, samt ud
sendelser af udelukkende personlig karakter og af 
tilsvarende ringe betydning, som gælder ved anven
delse af telegrafi og telefoni. Man må særligt kræve, 
at udsendelserne kun må være beregnet på modtag
ning hos en eller eventuelt flere radioamatører, og 
udsendelserne må iøvrigt være af en art. som kan 
påregnes at være uden nogen som helst interesse for 
fjernseerne, bortset fra de nævnte radioamatører.

Der må under ingen form udsendes underhold
nings-, oplysnings-, reklame- og propagandastof 
eller lignende, hvad enten dette har sin oprindelse 
på stationen eller er modtaget fra andre stationer.

Stationens kaldesignal skal udsendes ved begyn
delsen og afslutningen af hver udsendelse samt ved 
længere udsendelser mindst een gang hvert tiende 
minut. Udsendelse af kaldesignal skal ske ved tele
grafi eller telefoni ved tastning eller modulation af 
billedbærebølgen.

EN „REGNESTOK"
Philips har fremstillet en lille, fiks „regnestok" 

til bestemmelse af sokkelforbindelser på Miniature-, 
Rimlock og Noval-rør. På „regnestokken1^ skyder 
er på de to sider angivet henholdsvis en Rimlock 
Miniature og en Noval sokkel, hvor man gennem 
små ruder ser elektrodebetegnelsen for de enkelte 
rørtyper, når skyderen bevæges henad ..regnestok
ken".

Der er angivet ca. 100 typer af de mest alminde
lige, moderne rør til radio og fjernsyn. Betegnel
serne ligger mellem to lag plastic og er derfor ikke 
udsat for slid. Med sine små dimensioner er det 
alt i alt en lille, fiks ting, som enhver tekniker 
eller servicemand vil have glæde af. Hele herlig
heden koster kun kr. 3,-.
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TRAFFIC -DEPARTMENT
beretter

Traffic-manager: OZ2NU
Hertilsendes senest den 28. 1 md. alt stof vedrørende tester. 

Section-manager: Bånd-aktivitet: OZ7PH 
Section-manager: V.H.F. arbejde: OZ9R 

Assistent: Int. samarbejde: OZ8T

Til alle læsere af denne rubrik.
Da der ved tidligere lejligheder samt ved vort 

sidste HB-møde og på lands-generalforsamlingen 
blev anket stærkt mod, at Tr. Dept.s stof fylder for 
meget i bladet, og af den grund nedsætter mængden 
af det ønskede tekniske stof, må jeg nødvendigvis 
tage hensyn hertil.

Jeg vil ikke umiddelbart foranledige at rubrikken 
som sådan udgår af „OZ“ ej heller, at DX-rubrik- 
ken nedskæres eller at der gøres indgreb overfor 
VHF-hjørnet, da stoffet i disse rubrikker, frem for 
noget andet, er udtryk for OZ-amatørernes aktivitet.

Aktiviteten er en af de væsentligste betingelser 
for amatørbevægelsens beståen, samt for amatør
båndenes bevarelse. Det må i alle tilfælde de aktive 
amatører være klare over, og handle derefter.

Men på de felter, det er muligt, vil kritikken blive 
føjet, uden at de af den grund skal opfattes som 
om, at jeg giver den ret.

Som jeg har sagt før, har enhver gren af amatør
arbejdet sin berettigede plads for omtale i „OZ“.

Det står til dem, der har forudsætninger derfor, 
at sørge for, at der ikke er mangel på teknisk stof. 
Men det er vist i virkeligheden her, det kniber.

Nye lande til „W.A.A."
Fra L.A.B.R.E. har vi modtaget meddelelse om, at 

følgende lande kan medregnes til opnåelsen af 
„W.A.A. “-certifikatet:
Nr. 58 San Andres & Providencia Is. HKØ

- 59 Navassa Is KC4
   - 60 Sint Maarten PJ2

- 61 Saint Martin FS7
  - 62 Aves Is. YVØ

- Revila Gigedo XE4
   - Corn Is. YNØ

- British Virgin Is. VP2
Vedrørende land nr. 38 Newfoundland & Labrador 

(VO) tæller disse separat, såfremt qso’s hermed er 
fra før 31. dec. 1954. Efter denne dato regnes VO 
ind under Ve.

U. S. K. A.
meddeler, at følgende stationer er ulicenserede: 

HE1AB—HE1AW—HE1RM etc. Alle calls med HE1 
er ulicenserede.

Derimod er HE9LAA og HEOLAB samt lignende 
calls ok. Det samme gælder for calls: HB1RS/FL 
eller andre HB1 ./FL. Der arbejder schwejtsiske 
amatørstationer i Lichtenstein.

„OK-DX-Contest 1957“
I anledning af sin 5-årige beståen inviterer den 

czechoslovakiske Central Radio Club fremmede 
amatører til at deltage i den 1. internationale C. W. 
DX konkurrence: „OK—DX Contest 1957“. 
Contest-regler:

1. Stationer, der deltager i contesten skal kontakte 
stationer fra andre fremmede lande (som lande 
forstås de, der er optaget i „Officiel liste for 
lande til DXCC).

2. Contest-perioden strækker sig fra kl. 00.00 GMT 
til kl. 12.00 GMT søndag den 8. december 1957. 
Båndene, der må benyttes, er: 3,5—7—14—21— og 
28 Mc/s. Forbindelser mellem stationer fra det 
samme, samt gentagne forbindelser med samme 
station på samme bånd er ikke tilladt.

3. Stationer, der deltager i contesten, skal kalde 
„Test OK".

4. Stationerne skal afgive en 6-cifret kode inde
holdende signal-rapport (RST) og et løbende nr. 
for forbindelsen begyndende med 001 og skal 
forblive fortløbende uafhængigt af anvendte 
bånd.

5. 1 point gives for afsendt kode og 2 points for 
modtagen korrekt kode, d. v. s. 3 points ialt for 
en komplet qso. Forbindelser med czechoslova
kiske stationer tæller dobbelt.

6. Kontinenter kontaktede under contesten (Europa 
— Asien — Afrika — N. Amerika — S. Amerika

og Oceanien) tjener som multiplirs. Multiplirs 
gælder for hvert bånd, hvilket vil sige, at man 
maksimalt kan opnå en multiplir på 30.

7. Deltagelse kan foretages i to klasser:
a) Enkelt-operatør stationer
b) Multi-operatør stationer 

Multi-operatør-stationer er sådanne, der har 
assistance, såsom aflytning af andre bånd, fø
rende stationsloggen etc.

Hver station skal angive i loggen om delta
gelsen gælder for

a) et bånds arbejde (i dette tilfælde vil log
data fra andre bånd kun tjene til kontrol).

b) alle bånd benyttede af stationen under 
contesten.

8. Separate logs skal udfyldes for hvert bånd. Log
gen skal indeholde følgende data: a) Dato — b) 
Tid — c) kontaktet stn. — d) kode sendt — e) 
kode modtaget — f) points — g) multiplir (kun 
ved hvert nyt prefix). Loggen skal være vedføjet 
følgende bekræftelse:

„Herewith I declare that I have observed 
the rules of this contest as well as the regu- 
lations of the licensing authority in my 
country, and that all the data stated in this 
log are true.“

9. Stationer fra de to klassificationer som har op
nået højeste score på et enkelt eller på flere 
bånd, vil blive tildelt et certificat og et flag, 
medens de to efterfølgende placerede vil blive 
tildelt et certificat.

Yderligere vil en liste blive udarbejdet over 
stationernes resultater fra hvert enkelt land, og 
den første station i hvert enkelt land vil også 
modtage et certificat.

10. a) Stationer, der har haft forbindelse med 100 
forskellige czechoslovakiske stationer vil få til
delt „100 OK Award".
b) Stationer deltagende i testen vil få tildelt „s6s 
Award" for kontakt med alle verdensdele. Sær
lig påtegning vil blive givet på dette certificat,
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hvis alle verdensdele har været kontaktet på et 
enkelt bånd. Der vil ikke blive krævet bekræf
telser for disse certificater, da kontrollen vil 
finde sted på grundlag af andre deltageres logs.

11. Logs skal sendes til Czechoslovak Central Radio 
Club, Box 69, Prague 3. Logs må ikke være af
sendt senere end 15. juni 1958.

12. Diplom komiteens afgørelser er endelige.

Radio Club Rangagua
har med 1. maj 1957 som skæringsdato besluttet at 
udgive diplomet: „Bernardo O'Higgins" til amatører 
over hele verden.

For europæiske stationer skal der opnås ialt 5 
forbindelser med provinsen O’Higgins.

Gyldige bånd er: 80—40—20—15—10 og 6 mtr.
Tr. Dept. formidler ansøgningen, der ikke skal 

være bilagt qsl’s, men derimod en liste over for
bindelserne med følgende data: Station — dato — 
tid og bånd.

Diplom-oversigten
bringes fremtidigt kun hver 3. måned. Næste liste 
fremkommer i dec. nr af „OZ“. OZ2NU

En af de ting, der skaber flest bekymringer for 
vore DX-jægere, er de amatører, der efter et kor
tere eller længere ophold på en sjælden DX-plads, 
rejser andet steds hen eller som i hovedparten af 
tilfældene tilbage til U. K. eller U. S. A.

Det er oftest i sådanne tilfælde, at stærkt ønskede 
qsl-kort udebliver, ikke fordi dette skyldes en ka
rakterbrist netop hos sådanne amatører, men mere 
fordi dette omskiftende liv meget let medfører en 
slækket kontrol med, hvilke forbindelser, der er 
besvarede og hvilke, der ikke er det.

Vi er blevet erindret om dette forhold gennem en 
henvendelse fra qsl-manageren i den lille afrikanske 
stat Ghana, West Africa, der oplyser, at han ligger 
inde med en hel del kort bestemt for tidligere ZD4- 
stationer, der ikke længere arbejder i Ghana. Det 
drejer sig i dette tilfælde om ikke mindre end 17 
stationer, og han nærer berettiget bekymring for, 
at kortene den modsatte vej, derfor også mangler.

Dette er måske grunden til at du ikke har fået 
dit ZD4-kort.

ZD4-bureauet kender desværre ikke de nuværende 
adresser på de pågældende amatører, og kan derfor 
ikke hjælpe med fremskaffelsen af kort fra føl
gende tidligere stationer:

ZD4AC — AD — AH — AC — AM — AO — AP — 
AU — AW — AX — BA — BC — BD — BH — BI 
og BS.

Henvendelser til ZD4-bureauet om kort fra nævn
te stationer er derfor overflødige.

Den sidste tids resultater:
7me/s

CW OZ4BG: W1FKH, W2PUG, W2AQT, K2RVS, 
W3BVN, UA9SF. UR2AN. UP2KBA samt fl. UQ2— 
U05 og UC’s.

OZ4FF: 0H3TI/0—UA9DN og KØ.
OZ4PM: KZ5RF—CN8GZ—UF6AP—VE8MX (Baf- 

fin Island) samt Wl—2—3—8 og PY.

14 rac/s
CW OZ1JW: CE3RE — C03YP — CX6CM —
KL7GH — OQ5GU — TI2PZ — VK3HL — VP2LU

— VS2DW — ZL3GH — ZP9AU samt JA1 og 2, 
LU5—6 og 7. PY1—3—6 og 7. 3V8

OZ2NU; C02PY — CX1DZ — FF8AC — JA1DM
— JA2AT — JA6OK — KG1JA — KL7MF — KZ5LB
— VS9AD — PY3DB — YS10 — 4X4IV samt alle 
W-distrikter og VE2—4 og 6.

OZ3Y; FP8AS — UL7AD.
OZ4LP: LA2JE/P (Svalbard) VU2AL, ZS4IO — 

FF8BZ — CE2BG — CN8FW — VO1EK — UL7KBK
— UI8KBA — HK3PC — UM8KAA — VP9DL — 
VS1H.J — MP4BBE — C07PG — ZC4AM — 
OH2RD/0 VQ4GP — VK2ZR — KZ5LB — ZL2VK 
samt alle W’s og VEL-2-3.

OZ4FF: DM5MM/MM — LA2JE/P (Svalbard)
UD6DD — UH8KAA — UI8KAA — UJ8AG — 
UL7HB — PX1FC — FF8AC — 5A1FB — VQ4GP — 
CE4AD — CX6CM — FP8AS — FY7YF — KA4AS
— KP4MV — TI2PZ — VP8AO (Antarctic) VS1HZ
— ZL2AI — ZS4MG.

OZ4PM; TI2CAH — FP8AA — FM8WD — VU2JG
— HK3JG — ELIR — 0H2RD/0 — VP2VB — 
KV4AA — HC7WK — OY2H — samt W og PY.

OZ4SJ: 4X4HK — UI8KAA — VK2JQ — FG7XC
— KL7CDF — VP2LU — VE2AXI.

OZ7CP; KG1EF — KV4AA — VP2LU — VP6KL
— KP4ABA — W7BAJ (Utah) — CR6CK — ZS1AL
— FF8AC — HC7WK — CE7RE — SV0WY — 
TF2WBO — HB1MQ/FL — UA9AA — UA0RK — 
VS9AD — 3W8AA — JA4AF — KA4AS — KR6SF
— W9NTJ/KG6 — ZLFI.

14 mc/s
Fone OZ4LP; PY8NC — CN8BG — Wl-2-6 og 9. 

OZ5KD: SV0WS — KA9ND — ET3XY — TF2WBS
— V02AA — ZS6XL — KL7CEQ — VE5KG — 
VK2-3 og 4-AP2U — VP4MM — VQ2DC — FA9DB
— PY1-2-4-7-8. LU8IG — OX3DL — HK4DP — 
5A3TS — JA1AC — ZK1BS — KZ5EA — CR6AN — 
CN2AK — 3A2BF samt Wl-2-3-4-6-7 og 8.
Ni nye lande.

21 mc/s
CW OZ4FF: CE3RE — CN2AQ — CR6AI — KZ5DK

— JA7AD — JA8AQ — VK2MT —OH3RD/0 — 
KH6CL — OA7I — OQ5BT — VE8MS — XW8AG. 
Fone OZ3Y: PZ1AG — VP2GC.

28 mc/s
CW OZ3Y: VK6KW.

Fone OZ3Y: OA4BP — ZE7JK — CR7LU — FG7XE.
— og til sidst et DX-gruk eller måske -suk:

Lidt men godt, jer lytter mere end jeg sender.
En DX-jæger skyder ikke hele tiden. (OZ3Y).

OZ2NU.
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Sensationelle Aurora-Aabninger i September. Hele 
Nord- og Vesteuropa worked paa 2 Meter. Første 
QSO mellem OZ og SP.
Paa 145.250 Mc ligger der en konstant, umoduleret 

Bærebølge. Under normale Forhold høres den kun 
svagt her i Danmark; men naar Baandet er aabent 
— enten paa normal Maade eller via Aurora — kan 
dens styrke stige til over S9. Den stammer sand
synligvis fra en „Scatter“-Forsøgsstation i England, 
altsaa fra en Sender med meget stor Energi.

Det er sandsynligvis denne Station. 3NH hørte 
den 4 9, da han Kl. 18 startede sin Station for at 
tale med 7BB. Det var netop under Maanedens før
ste Aurora-Aabning. og da 3NH drejede Beamen 
mod NNØ. kom Signalet ind med meget stor Styrke.



Stationen hørtes ved samme Lejlighed af 7BR, 
og baade 3NH og 7BR anfører i deres Rapporter, 
at et Antal andre Stationer samtidig hørtes via 
Auroraen. 7BR tilføjer, at disse andre Stationer 
forsvandt omkring kl. 18.45 dansk Tid, hvorimod 
Bærebølgen paa 145.250 holdt sig til Kl. 19.00. Det 
ser altsaa ud til, at den britiske Forsøgsstation er 
velegnet som Indikator for Aabninger. Paa Sjæl
land og i SM7, hvor OZ7IGY jo gaar meget kraftigt 
ind, kan vi have stor Nytte af den.

Ogsaa 9AC nævner den paagældende Station i en 
Rapport over Aurora-Aabningen den 22. September, 
idet den hele Tiden gik ind med en Styrke paa 
indtil S9 + , samtidig med at den kunne høres direk
te, dog kun svagt (SO—S2).

Blandt de Aurora-reflekterede Signaler, som 3NH 
hørte den 4. September mellem Kl. 23.10 og 24.00, 
var SM7ZN (S7/8), flere SM7-Stationer (S8) samt 
DLI4W (S7) og — naturligvis — OZ7IGY.

Samme Aften opnaaede OZ9AC QSO med DL3VJ
1 Paderborn (Kl. 23.30) og SM5BGQ (Kl. 0.30), og 
OZ7BB fik fat i SM4BIU og SM4NK samt hørte 
G3FZL.

Den helt store Aabning syntes at have været den 
22. September i E f t e r m i d d a g s t i m e r n e ,  da 
9AC havde QSO med DL6SV, SM5NO, ON4DW og 
SM4NK mellem Kl. 16.25 og Kl. 17.25.

Det fremgaar af de modtagne Aurora-Rapporter, 
at den optimale Beam-Retning kan variere ret be
tydeligt. Nord-Nordøst synes at være den alminde
ligst forekommende. Ejendommeligt er det, at me
dens 3NH den 4. September skulde beame mellem 
15 og 20 Grader Øst for Nord for at faa Maximum 
paa de udenlandske Stationer, havde han OZ7IGY 
bedst med Beamen 10° Vest for Nord.

Til Orientering for dem, der endnu ikke har væ
ret saa heldige at være med i en Aurora-Aabning, 
bør det maaske understreges, at Aurora-Reflektio- 
nen ogsaa kan konstateres paa lokale Stationer. Til 
Eksempel kan vi minde om, at OZ7BB den 30. Juni 
havde Aurora-Kontakt med SM7BZX. Og under 
Aabningen den 22. September kunde OZ9AC 
(Dragør) tydeligt høres pr. Aurora hos OZ5MK 
(Lyngby) med et meget kraftigt Maximum i Ret
ning ca. NNØ. Afstanden er ca. 20 Kilometer. Og
saa 7BR har haft „ren“ Aurora-QSO med SM7BZX 
(Beamretning NNØ), samt med OZ3NH (Beamret- 
ning NNV).

Netop da ovenstaaende var blevet skrevet, rin
gede OZ9AC og fortalte, at han Søndag Eftermid
dag den 29. September opnaaede fine Resultater i 
den hidtil største Aurora-Aabning, vi har haft paa
2 Meter. I Tidsrummet mellem 15.58 og 18.05 DNT 
workede han følgende Stationer:

PA0NO, PA0EZ, ON4DW, PA0AGJ, PA0FB, 
DL3YBA, G5YV, G6XX, G5MA.

Netop som G5MA var ved at slutte af, fadede 
Signalet skarpt ud, og Baandet var dødt. Ogsaa 
Stationen paa 145.250, der under Aabningen gik ind 
med S9-F, var borte; den plejer ellers at være den 
første, der kommer, og den sidste, der gaar.

Følgende andre OZ-stns vides at have været i 
Gang under Aabningen den 29. September: 2BB, 
3NH, 9EA, 9HW, 7BB og 9BS. At 9BS workede 
PA0EZ er desværre den eneste oplysning, som hid
til er indkommet herom — det er jo kedeligt nok, 
at de helt store Nyheder har det med at indtræffe 
umiddelbart før, Stoffet til VHF-Amatøren skal 
sendes af Sted.

Lad os haabe, at endnu flere 2-Meter Amatører 
naar at komme med allerede i den nærmeste Frem
tid. Der kræves egentlig saa lidt: Beamen mod 
Nord, flittig Aflytning af Baandet i Tiden omkring 
Solnedgang, helst dog allerede i Eftermiddagsti
merne (se ovenfor!); dertil en vis minimal Telegra
feringsfærdighed — og Beat-Oscillatoren maa vi 
helst heller ikke glemme.

Hvad vi heller ikke maa glemme er, at der ved 
Siden af Aurora-Sensationerne er noget, der hed
der ganske almindelig DX, og paa dette Omraade 
placerede OZ7BB sig paany paa en Førsteplads, da 
han midt i September (Dato mangler desværre) 
etablerede den første OZ—SP QSO. 7BB opgiver, 
at den polske Station var SP5FM/1, hvis QTH er 
Warszawa — altsaa ca. 350 Km. Det var den 8/9 
Kl. 22.30 DNT. SP5FM/P kørte rned 100 Watt paa en 
829B; Antennen var en 16-Element Yagi (4 over 4 
over 4 over 4), og hans Modtager havde gitterjordet 
Indgangstrin med et 6AJ4. OZ4BB sendte en 589 
Rapport og modtog 579.

2-Meter Klubbens September-Møde.
stod i Krydsmodulationens Tegn. 7BB og 9R stillede 
hver sin Modtager op i Lokalet, og efter Tur fik 
Modtagerne tilført Signaler fra to Tonegeneratorer. 
Det gik, som i hvert Fald 9R havde regnet med: 
de to Modtagere var nogenlunde ens, hvad Modta
gelighed for Krydsmodulation angaar, idet Kryds
modulation indtraadte ved omtrent samme Signal
spænding i begge Modtagere.

Mødet var meget velbesøgt, og det eneste Skaar 
i Sukces’en var faktisk, at 5AB har saadan et for
bistret Besvær med at inddrive de ret talrige og 
omfattende Kontingent-Restancer. Når vi den 23. Ok
tober igen ser hinanden i Sonofons Lokale, regner 
vi med at se og høre Pengene klinge i Kassen. Det 
er dog i Grunden ikke saa meget, vi beder om at 
faa i Kontingent: 18 Kr. een Gang for alle, g e r n e  
afdragsvis.

Mødet i Malmø Lørdag den 28. September
var besøgt af ialt 30 SM og OZ Amatører, om
trent lige mange af hver. Under hyggelige og for
nøjelige Former drøftede vi det kommende Aars 
Tester og Reglerne for disse.

Vi vedtog følgende:
29/12 1957 Kl. 09.00—12.00.
En Lørdag/Søndag i Marts 1958 med to Perioder: 

21.00—24.00 og 0.900—12.00.
En Lørdag/Søndag i Juni 1958, med to Perioder.
Ovennævnte Tester foregaar paa 2 Meter.
En speciel 70-Cm Test er fastlagt til Lørdag den

16. November 1957 Kl. 21.00—24.00 DNT.
En kombineret 70 Cm og 2 Meter Test afholdes 

den 15/16 Juni 1958.
Samtlige Tider er DNT. Nærmere Meddelelse 

fremkommer i senere Numre af OZ.
Desuden blev UK7 og 2-Meter Klubben enige om 

at indstifte et fælles Diplom for Amatører, der har 
worked 100 forskellige VHF-Stationer, samt et Ak
tivitetsdiplom til den Amatør, der i en af Aarets 
Maaneder har haft flest QSO. De deltagende Ama
tører skal føre Log, og efter Aarets Slutning fast
sætter UK7 og 2-Meter Klubben ved Lodtrækning, 
hvilken Maaned der skal betragtes som „Aktivitets- 
Maaned". Derefter indsender Deltagerne deres Log
blade for den paagældende Maaned, og den Delta
ger, der kan opvise de fleste Forbindelser, er Vin
der.
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Hvad Testreglerne angaar, da drøftede vi disse 
omhyggeligt endnu en Gang. Og vi kom atter til 
det Resultat, vi alle de øvrige Gange er kommet 
til: at et helt „retfærdigt" Pointsberegningssystem 
simpelthen ikke lader sig opstille, men at det Sy
stem. der i det lange Løb er mest tilfredsstillende, 
er det. vi i 2-Meter Klubben og UK7 har anvendt 
gennem adskillige Aar, og som bestaar i, at vi gan
ger det samlede Antal Kilometer med det samlede 
Antal QSO.

Saa kimede Telefonen igen. Det var OZ7BB. der 
fortalte, at han den 29/9 om Eftermiddagen havde 
Aurora-Kontakt med PA0MO, og om Aftenen mel
lem 23 og 24 med PA0FB, DL3DJ og PA0GER. Ved 
samme Lejlighed hørte han 6 G stns, 2 ON stns, 5 
PA stns, 3 DL stns, 5 SM5 stns samt „alle14 OZ stns. 
Beamretning langsomt skiftende fra NV til NØ. 
løvrigt havde PAOFB oplyst, at han hørte OZ7IGY 
meget kraftigt.

Derpaa meldte OZ7BR sig over Landtelefonen for 
at berette, at han den 29/9 hørte følgende: PAOFB, 
DJ1XX, DL3YBA, DL1LB, PAOWO, G2XV, G5YV, 
SM7ZN, OZ3M, OZ3NH, OZ9AC, DL6SV, PAONO, 
G6XM — alle om Eftermiddagen indtil Kl. 18.15, da 
Aabningen sluttede. PAOFB kaldte OZ8LM, DJ1XX 
kaldte OZ5AP, PAOWO kaldte OZ3A, og G5YV 
kaldte OZ5AP.

Og pr. Post indløb en Rapport fra OH3SE, der den 
22/9 paa 2 Meter hørte OY1U kalde CQ mellem Kl. 
20.15 og 20.35 GMT. Det var den paagældende Aften 
Nordlys og letskyet. OH3SE hørte OY1U med 579 c. 
Der blev ikke opnaaet QSO, da Aabningen for
svandt umiddelbart efter. OH3SE kan ikke finde 
OY1U i nogen Call-Book og tænker sig derfor, at 
det drejer sig om en Pirat. Hvis nogen kan give 
Oplysning om OY1U, bedes den sendt til OH3SE, 
Leonard Kokko, Tampere, Masuninmaki 28 o. h., 
Finland.

2-Meter Klubbens næste Møde
afholdes den 23. Oktober Kl. 20.00 i Lokalet paa 
Sonofon Radiofabrik. Programmet har vi endnu 
ikke kunnet fastlægge, men vi prøver paa at faa 
en TV-Ekspert fra Radiobranchen til at holde et 
Foredrag om Højfrekvensforstærkning paa VHF.

Mogens Kunst, OZ5MK.

Ny vinder i årets VHF-test.
En beretning om rammerne om denne VHF-test er 

unødvendig efter det udmærkede indlæg OZ5MK 
bragte i sidste nr. af „OZ".

Man kunne levende sætte sig ind i de oplevelser, 
deltagerne havde rundt omkring på de forskellige 
standpladser, hvor alting ikke var lutter solskin.

Kendsgerningerne har imidlertid sin plads her, 
og disse taler deres tydelige sprog om en god del
tagelse, og om gode resultater trods de ikke altid 
lige gode konditioner. Desuden så man en hel del 
nye calls på deltagerlisten, hvilket var testens mest 
glædelige kendsgerning.

OZ2ES blev årets sejrherre, skønt der var nok af 
vanskeligheder at kæmpe med på den station. De 
førende stationer var mest de gammelkendte.

Og som altid før var der også denne gang en del 
manglende logs, som aitid vil skæmme resultaterne, 
men som i dette tilfælde ikke har nogen indfly
delse på de ledende stationers indbyrdes placering.

Resultatlisten ser således ud:

Nr. 1. OZ2ES Frederikshavn 13.552 71 290
2. OZ9AC Ejer Bavnehøj 12.202 97 340

3. SM7BZX Huarød 11.218 66 343
b 4. OZ2IZ Struer 10.386 64 343

5. OZ5AB Vejrhøj 10.062 106 240
>♦ 6. OZ7BR Vordingborg 8.453 68 290
yy 7. OZ7BB Gentofte 7.976 71 280
yy 8. OZ3A Odense 7.618 71 300
yy 9. SM7BE Stenestad 7.529 69 300
yy 10. OZ6LD Frederiksværk 6.932 75 220
yy 11. OZ8EDR Skamlingsbanken 6.641 55 290
yy 12. OZ3NH Farre pr. Sporup 6.498 63 285
» 13. OZ7G Møens klint 5.688 54 301
yy 14. SM7CPB Osby 5.603 40 330
yy 15. OZ5MK Vejby Strand 4.752 47 220

16. OZ2BT Lysnet pr. Randers 4.281 49 260
yy 17. SM7ZN Værnamo 4.193 20 340

18. OZ8BH Agri Bavnehøj 3.810 31 320
n 19. OZ5FZ Næstved 3.748 46 261
>> 20. OZ2RD Blaabjerg N. Nebel 3.314 33 280
yy 21. OZ4KA Hammerens fyr 3.275 18 325
yy 22. OZ9HW Lyngby 2.805 35 255
yy 23. OZ4LP Gentofte 2.758 54 172

24. OZ8PM Skalborg (kun cw) 2.720 24 290
yy 25. OZ2KH N. Nebel 2.448 24 300
yy 26. OZ7HZ Næstved 2.403 35 265
yy 27. OZ8SJ Lynge pr. Sorø 2.402 35 185
yy 28. OZ5HF Himmelbjerget 2.372 35 155
yy 29. OZ6PB Randers 1.855 34 110
yy 30. OZ3CR Slagelse 1.818 30 134
yy 31. OZ1PL Grenaa 1.772 23 170
yy 32. OZ1HA Bagsværd 1.581 29 145
yy 33. OZ3XX Outrup 1.570 19 240
yy 34. OZ4AJ Ø. Marie 1.570 10 340
yy 35. OZ5AP Aarhus 1.301 28 190
yy 36. OZ3M Haderslev 1.277 15 253
yy 37. OZ2AF København 1.174 23 230
yy 38. OZ7IH Kgs. Lyngby 1.079 29 145
yy 39. OZ7TZ Lygten, København 1.031 31 100
yy 40. OZ8WK Bandholm 906 13 141
yy 41. OZ5R Randers 894 20 112
yy 42. OZ7HJ Odense 834 19 95
yy 43. OZ9HN Grenaa 833 12 140
yy 44. SM7ASN Karlskrona 778 9 107
yy 45. OZ3RI København 745 27 82
yy 46. SM4PG Kristinehamn 720 3 240
yy 47. OZ7QP Brønshøj 643 25 82
yy 48. OZ6RL Odense 620 19 80
yy 49. OZ1WQ Kolding 454 11 80
yy 50. OZ3AF Seden 389 15 78
yy 51. SM7CIH Karlshamn 372 7 70
yy 52. SM7AUG Karlshamn 311 6 67
yy 53. OZ5BE København S. 297 14 78
yy 54. OZ4BS Lyngby 278 13 75
yy 55. OZ5XY Aalborg 180 6 55
yy 56. OZ4JS København S. 175 7 82
yy 57. OZ4BK Odense 173 9 80
yy 58. OZ1DL Grenaa 81 2 75

Tallene efter points angiver antal af godkendte 
QSO’s og længst godkendte distance.

OZ6ZO og OZ7ON havde indsendt check-logs, som 
vi takker for.

Ligesom i fjor var der logget ca. 85 stationer. Hel
ler ikke i år var der nogen LA-station med på log
gene, og der figurerede kun 2 tyske stationer på 
listerne.

De udeblevne logs dækkede ialt ca. 225 QSO's.
Der deltog stationer placeret i følgende amter: 

A, B. C, D. E, H. I. K. L, M, P. R, S. T, U, V. X. 
Y, Æ. Ø = 20 amter.

Traffic Department lykønsker deltagerne med de 
opnåede resultater. OZ2NU.

(sluttes nederst næste side)
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Vedrørende amatør-radiosendetilladelser.
Til underretning for foreningen fremsendes hoslagt oversigt 

over de i august måned d. å. skete ændringer vedrørende amatør
radiosendetilladelser.
Nye tilladelser:
B OX3DL, 6544, O. B. Pedersen, Tingmiarmiut. (Tidligere OZ5DL) 
Inddragelse:
B OZ5DL, 6544, O. B. Pedersen, Ørkildgade 48, Svendborg.

(Nu OX3DL).

Ændring fra kategori AB til A:
A OZ1CC, C. C. Tversted, Hastingsvej 46, København S.
A OZ1UL, P. E. Sørensen, Telegrafmekanikerskolen, Ole Niel

sens Vej, Ryvangen, København 0.
A OZ4FL, F. S. D. Petersen, Humlevænget 31, Nykøbing Fl.
A OZ5SH, S. F. Hansen, Sydskråningen 12, Lyngby.
A OZ7G, G. Hansen, Amager Boulevard 1102, København S.
A OZ7ST, S. Trier, Søndermarksvej 1 A, Valby.
A OZ8AZ, S. G. T. Bech-Hansen, Søndervej 29, Virum.

Ændring fra kategori B til A:
A OZ2TH. T. Holm, Åbakkevej 36 st., København F.
A OZ5JT, J. E. Thomsen, Chr. Kiers Plads 23, Aarhus.
A OZ7BK, P. Boesen, Ryvangs Allé 77, Hellerup.
A OZ7JS, J. Strack, Ordrupvej 48, Charlottenlund.
A OZ8DG, A. K. Damgaard, Stilledal 28, Vanløse.
A OZ9BA, B. Andersen, Tårnvej 801 tv., Vanløse.

Indregistrerede modtagerstationer pr. 1. okt. 1957:
Medl. nr. 6790 DR-nr. 1086 Chr. H. Johnsen, „Aas-

holm“, Sdr. Bindslev, 
Bindslev

„ 6845 „ 1087 Bernt Jørgensen, Elle-
vænget 7, Kongens Lyng
by.

„ 6864 „ 1088 Kjeld Egon Petersen,
Skibbrogade 29, Haderslev.

6855 „ 1089 MHe. 310393, Christensen,
T. M. S., Høveltegaard, 
Høvelte.

6887 „ 1090 Ole Lund Jensen. Solvej
10, Hillerød

„ 6858 „ 1091 Erland Brydsø Madsen,
Spidstoften 15, Viborg.

6705 „ 1092 Sv. Guldberg Hansen,
Rævegade 16i, Københ. K.



Fra sommerlejren 1957
Udover formandens almindelige betragtninger 

over aarets sommerlejr i „OZ“s augustnummer skal 
i det efterfølgende lige omtales nogle af lejrens vig
tigste begivenheder.

Danmarksmesterskabet i rævejagt.
Suppleret op med flere af de udenlandske ræve

jægere, der deltog uden for konkurrence, blev det 
et rigtig pænt felt, der stillede op til det første DM 
i rævejagt.

I det haarde terræn blev det en krævende opgave 
at klare de to ræve inden for den stipulerede tid. 
Derfor må også OZ2UC’s præstation med at gen
nemføre jagten på 1 time 29 min. betegnes som gan
ske ualmindelig fin indsats.

Derefter fulgte SM5IQ og SM5AKF, medens 
OZ3PS, Nørresundby, med 3 timer 2 min. blev me
sterskabets nr. 2. — De øvrige deltagere nåede kun 
een ræv og gennemførte således ikke jagten.

Årets mester: OZ2UC, Herning.

Uofficiel landskamp med SM.
Den følgende dags uofficielle landskamp med SM 

blev en prøvelse for de danske deltagere, hvilket 
især skyldtes den specielle udformning, rævepo
sterne havde, idet der af hensyn til udlændingene 
både fandtes 160 og 80 m sendere hos hver ræv. 
Samtlige udlændinge benytter nemlig i deres hjem
land frekvenser i 80 meter-båndet til deres jagter. 
I uheldigste tilfælde kunne man således høre 2 
160 m signaler, når perioderne på grund af unøjag
tige ure kom til at overlappe hinanden. Men man 
kunne samtidig høre „u“ harmoniske signaler fra 
80 m senderne. Men selvfølgelig er dette kun en 
vanesag.

Svenskerne viste sig fra deres stærkeste side og 
vandt jagten i tiden 5 timer 48,5 min. for tre mands
hold, medens det danske hold brugte 6 timer og 
4 min., men kun for 5 ræve.

I enkeltmandskonkurrencen vandt SM5IQ i tiden 
1 time og 40 min. (2 ræve).

Nr. 2. OZ5FR 2:04 (2 ræve)
„ 3. SM5ASK 2:04
„ 4. SM5AKF 2:04,30
„ 5. OZ2UC 2:06
„ 6. OZ3PS (1 ræv)

Svenskerne kom netop fra rævejagtlandskamp

432-Mc/s-testen.
Den sideløbende test på 432 Mc/s svipsede prak

tisk talt fuldstændig, idet der kun er indgået to 
logs fra 8BH og 9BS for deres indbyrdes forbindelse 
over en distance på 54 km.

Det var en let opgave at dømme i denne test, 
hvor begge deltagere vandt. Så har de ikke noget 
at lade hinanden høre. OZ2NU.

med LA og besatte deroppe de 8 første pladser. Det 
siger noget om styrken. Men det siger ogsaa, at så
fremt de kvalificerede jægere fra hele Danmark 
samles, vil vi efter al sandsynlighed kunne byde 
SM’erne en jævnbyrdig kamp.

Det var et mål at stræbe efter for vore jægere.

Festen på Rebildhus.
Ugens store begivenhed blev sammenkomsten på 

Rebildhus, der blev af større dimensioner end forud 
ventet. I alle tilfælde måtte kaffen drikkes i flere 
lokaler.

Aftenen indledtes med, at OZ2NU bød de ca. 125 
deltagere velkommen og bragte en del hilsner, der 
var indløbet i anledning af 30 aars-markeringen for 
foreningens stiftelse, deriblandt en telegrafisk hilsen 
fra dir. E. Dessau, Tuborg. Med almindelig tilslut
ning fra forsamlingen fejredes derefter OZ7WH, der 
som eneste deltager har været med i samtlige 25 
sommerlejre.

Formanden for Skørping Turistforening, maskin
mester E. Rasmussen, fortalte om egnens historie 
og læste op af Hans Poulsens „Himmerlands dale“. 
Lidt spillemandsmusik dannede overgangen til 
fremvisningen af Aalborg-fotografen Clausens Dan- 
marks-film i farver. En film, der på bedste måde 
gengav vort lands skønhed og i sig selv var en er
kendelse af unødvendigheden af at rejse udenlands 
for at opleve noget skønt og betagende.

Kaffebord, amerk. lotteri (tak til bidragyderne) 
og så den selvfølgelige optræden af „troldmanden 
fra OZ“ — 7WH — naturligvis.

Taler af 8AZ og OH2YV, der overrakte SRAL- 
vimpler til EDR og lejrchefen.

I ugens løb havde der ogsaa været tid til en int. 
konference, hvor amatørbevægelsens problemer og 
fremtid blev drøftet.

Endelig må også erindres den hyggelige afsked, 
de jugoslaviske ledere foranstaltede den aften, de 
skulle forlade lejren for at rejse videre til det tyske 
amatørstævne i Coburg.

De kvitterede for deres deltagelse i lejren ved at 
overrække nogle meget smukke gaver.

Og medens vi er ved jugoslaverne, var det også 
dem, der med deres smukke sange gav lejrbålet 
kolorit.

Fra lejrarrangørernes side skal der sluttelig rettes 
en hjertelig tak til alle de flere hundrede gæster, 
der i ugens løb i kortere eller lamgere perioder 
gæstede lejren.

Og en speciel tak skal også her gentages over for 
OZ1AK, OZ1BP og OZ3GW for deres påskønnelses
værdige indsats forud for og under lejrperioden.

f. EDRs Aalborg afdeling 
OZ2NU.
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Forudsigelser for oktober Vv 73 - best dx - 9SN
Rute
kalde
signal

Afstand
km

Pejling
grader

Dansk normaltid

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Bangkok
HS

8700 83 14 0 14,0 14,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 14,0 14,0 MHz

Bruxelles
ON

800 230 7,0 7,0 3,5 3.5 7.0 14 0 14,0 14 0 14,0 14,0 7,0 7,0 7,0
-

Buenos
Aires

LU
12000 235 21,0 14,0 14,0 14.0 14,0 28.0 28.0 28,0 28 0 28,0 28,0 21,0 21,0

-

Lima
OA 10000 264 14.0 14,0 14.0 14,0 14,0 14,0 28.0 28,0 28 0 28,0 28,0 21,0 14,0

-

Nalrobl
VQ4

6900 155 21,0 14,0 14.0 21,0 28 0 28 0 28,0 28,0 28,0 28 0 21,0 21,0 21,0 -

New York 
W2 6300 293 14,0 14,0 7,0 7,0 7,0 14,0 21.0 28,0 28,0 28,0 28,0 21,0 14,0 -

Reykjavik
TF 2100 310 7,0

[14,0]
7,0

[14,0]
7,0 7,0 14,0 21,0 21,0 28.0 21,0 21,0 14,0 14,0 7,0

[14,0] -

Rom
I 1600 180 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 21,0 21.0 21,0 21,0 21 0 14 0 7,0 7,0 -

Toklo
JA/KA 8600 46 7.0

[14,0]
7,0

[14,0]
7.0 21,0 28 0 28,0 28.0 21,0 14 0 14,0 14.0 14.0 7,0

[14,0]
-

Thorshavn
OY 1300 310 7,0 7,0 7,0 7,0 7.0 14,0 14,0 21,0 21,0 14,0 7.0 7,0 7,0 -

Godthåb
OX 3500 310 14.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0 7 0 

[21,0]
14 0 
[21,0]

21,0 28,0 28,0 28,0 28 0 28 0 14 0 14 0 
[21,0] -

Rio de 
Janelro 

PY-1
10400 228 21,0 14,0 14 0 14,0 14.0 28.0 28,0 28,0 28,0 21 0 

[28,0]
21 0 
[28,0]

21,0 21,0
-

Wien
OE 900 166 7.0 7,0 3,5 7.0 14,0 14.0 14,0 14,0 14,0 14,0 7.0 7,0 7.0

-

Svalbard 
LA-LB x 2000 18 7.0

[21,01
7.0

[21,0]
7.0

[21,0]
7,0

[14,0]
14,0 14,0 14,0 21,0 21.0 14,0 14,0 7 0 

121.0]
7.0

[21,0] -

Færinge-
havn
OX x)

2300 270 14 0 
[21,0]

7.0
[21,0]

7.0
[21,0]

7,0
[21.0]

7.0
[21,0]

14 0 21,0 21,0 28,0 28,0 21,0 14.0 14,0
[21,0] -

Melbourne
VK3 16000 70 14,0 7,0 14,0 28,0 28.0 28,0 28.0 28,0 21,0 21,0 14,0 14.0 14,0 -

x)  Gælder KUN for OY land

FRA AFDELINGERNE
KØBENHAVN

Afdelingen afholder møde hveranden mandag i 
„Cirkelordenens selskabslokaler", Falkonerallé 96 
(over gården). Der er parkering i gården med ind
kørsel fra Franckesvej. QSL-centralen er åben mel
lem kl. 19,30 og kl. 20,00.

Afdelingens 25 års stiftelsesfest.
Afdelingens 25 års stiftelsesfest afholdes 

lørdag d. 7. december kl. 20 i Cirkelordenen, 
Falkoner Alle 96. Der vil blive solistoptræ
den, dans og en del overraskelser i aftenens 
løb. Billetter å kr. 4,00, til fælles kaffebord 
kan købes hos bestyrelsen.

Udførligt program for festen vil frem
komme i OZ november. Festudvalget.
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Programmet.
Mandag 21. oktober: Antenner og deres machning. 

Foredrag ved hr. Ing. Gregersen, Skamlebæk Radio.
Mandag 4. november: Fjernstyring. OZ9NU for

tæller os noget om fjernstyring, og Kurt har lovet 
at vise os nogle eksempler. Det skal nok blive en 
interessant aften.

Mandag 18. november: Fjernsynsaften. OZ7HB og 
OZ1PL fortæller om amatørfjernsyn ledsaget af de
monstrationer.

Lørdag 7. december: Stiftelsesfest. Se indrammede 
tekst.

Mandag 16. december: OZ7EU planlægger en be
gyndersender.
Siden sidst.

8. september var der rævejagt, hvor det denne 
gang var OZ6T, der kom først, men det var da godt, 
at OZ2AR havde Xyl med, for ellers kunne det være 
gået helt anderledes. Nr. 2 blev OZ4AO efterfulgt 
af OZ9SN.

Mandag 9. september havde vi auktion, hvor tons
vis af grej skiftede ejere til meget små priser.

21. september havde vi natrævejagt. Det var med 
nogen skepsis, at jægerne startede denne aften, for 
det var jo midt i Natoøvelsen. OZ2AR havde taget 
højtideligt afsked med venner og bekendte aftenen 
i forvejen, da han mente, at søndagen skulle tilbrin
ges et eller andet sted på Sjælland, nå så slemt gik 
det ikke, men samtlige rævejægere blev antastet af 
militærpolitiet nogle endda to gange. OZ8MX blev 
vinder efterfulgt af OZ8CP og Per.

OZ9R holdt d. 23. septem
ber foredrag om katodeoscil
loskopet. Henrik gennemgik 
katoderørets virkemåde og 
gav nogle eksempler på, 
hvorledes amatøren med for
del kunne bruge det. Til slut 
demonstrerede OZ9R, hvor
ledes han havde bygget sit 
eget apparat. Vy 73 OZ4AO.
AMAGER

Møderne afholdes i klub
lokalerne, Strandlodsvej 17,
København S. — Formand 
OZ7NS, Herkules Allé 2, Kas
trup, telefon Su 50 26 67.

Siden sidst.
29. august havde vi besøg af OZ6PA. Alt ang. li

censbestemmelserne og andre ting blev drøftet.
5. september viste Mr. Walther fra Eddystone 

fabrikken farvefilm. Fabrikationen fra den første 
1V2 til den sidste model 1957 blev vist. Mr. Walther 
talte et tydeligt engelsk, så tolken OZ7BO havde det 
ikke svært. Vi havde en interessant aften og takker 
firmaet Rudolph Schmidt mange gange, også for 
den forfriskning hver deltager fik.

12. september holdt ing. Larvold et interessant 
foredrag om radioaktivitet i det moderne samfunds 
tjeneste. Foredraget blev holdt på en populær måde, 
så alle forstod det. OZ6I kom med spørgsmål, der 
alle blev besvaret. Ing. Larvold kan sikkert sælge 
sine instrumenter, men han ved også, hvad han sæl
ger. Her skylder vi også firmaet „Struers chemiske
Laboratorium" en tak. Dette foredrag har OZ6AX 
optaget på bånd. Hvis en afd. har interesse for fore
draget, bedes de sende et bånd til OZ6AX, der vil 
indspille foredraget på det tilsendte bånd. Amg. afd. 
gav kaffe med brød denne aften.

26. september viste 3WP ca. 100 billeder fra sin 
rejse. Vi håber med dette epidiaskop at kunne få 
mange foredrag og foredragsholdere. Bagefter havde 
vi QSO med OZ6HR i Horsens afd. OZ5AB agiterede 
for 2 meter ved at køre rundt på Amager og føre 
QSO med OZ7AMG 2 meter senderen.

ng. Larvold og OZ6I diskuterer iso-           Mr. Walther fra  
toper.  Foran ses geigertælleren. kerne i  samtale med OZ5S.

OZ2RD blev 
danmarksmester 
i rævejagt

Søndag den 6. oktober 
afvikledes på Vestfyn det 
officielle Danmarksme
sterskab i rævejagt 1957. 
I næste nummer af OZ 
bringes nærmere omtale 
og fuldstændig resultatli
ste.

Danmarksmester blev 
OZ2RD med Ernst Han
sen som observatør. Nr. 2 
blev OZ9WH med Ernst 
Rasmussen som observa
tør, nr. 3 Robert Storgård, 
Kolding, med H. P. Heick 
som observatør og nr. 4 
OZ5HF med Per Sørensen 
som observatør.

Til højre danmarksmesteren, OZ2RD, og hans observatør Ernst Hansen. Der
efter følger observatør Ernst Rasmussen og 9WH, observatør Per Sørensen  

og 5HF, Robert  Storgaard og observatør H. P. Heick.
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Programmet:
17. oktober: Klubaften.
24. oktober: Eksperimental måleaften ved OZ6I. 
31. oktober: Klubaften.
7. november: Pølseaften.
14. november: Klubaften.

N.B.
OZ2XU og OZ8EL står for morsetræningen hver 

torsdag fra kl. 19-20, Alle er velkomne til denne 
morsetræning. Desuden vil vi gerne udveksle bånd 
med afd. rundt i landet. Vi vil gerne gennem denne 
idé (OZ6AX’s) udveksle ideer og ting, som måske 
kan more en alm. klubaften. — Hvad siger Horsens og 
Nykøbing Falster afd? — Ja, så går vi vinteren i 
møde og håber at vort slogan „flere og flere går 
om ad Strandlodsvej“ vil gå i opfyldelse! Amg. afd.s 
bestyrelse har gennemgået en hjernevask uden lige 
og orker ikke mere. Vy 73 OZ3WP.

BORNHOLM.
Ordinær generalforsamling afholdes i klubhuset 

onsdag den 23. oktober kl. 19,30.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Under Evt. skal varmeproblemet behandles.

Vy 73 OZ4OP.
ESBJERG.

Mødested: „Bygningen", Norgesgade 55, Esbjerg, 
kl. 20. Formand: N. C. Blohm, OZ7BE, Nyhavnsgade 
37, Esbjerg. Tlf. 3105. Næstformand: Sven B. Han
sen, OZ6SB, Skolegade 70 A, Esbjerg. Kasserer: O. 
Madsen, Storegade 160, Esbjerg. Sekretær: Aage M. 
Lauridsen, OZ1LA, Torvegade 60, Esbjerg. Tlf. 3772. 
Best.-medl.: F. Krieg, OZ3FK, Torvegade 66, Es
bjerg. Tlf. 2691.

Siden sidst:
Onsdag den 25. sept. startede vi igen efter som

merferien, og tilslutningen var efter Esbjerg-forhold 
god. 7BE bød velkommen og skitserede kort besty
relsens bestræbelser for at få et nyt og bedre lokale, 
og forhåbentlig får vi et i vinterens løb. 7BE efter
lyste endvidere medlemmernes ønsker for vinter
sæsonen, og selvom ikke mange var villige til at ud
tale sig, lod det dog til, at der var interesse for 
transistorteknik, ESB og nogle films, og vinterens 
arrangementer vil komme til at bære præg af disse 
ønsker, men bare vore medlemmer ville lukke mun
den op, og sige hvad de gerne vil have, således at 
bestyrelsen havde noget at gå efter ved planlægnin
gen af vinterens programmer.

Teknisk kursus:
Teknisk kursus samt morsetræningen blev påbe

gyndt den 30. sept. Navigationsskolelærer Fischer 
underviser også i år, og bedre lærer kan ikke fås. 
Eventuelle, som ikke har nået at melde sig, kan 
endnu nå at komme og følge med, og kursus er hver 
mandag aften kl. 19 til 22 på „Bygningen".

Det ny program:
Onsdag den 23. oktober: Transistorteknik 1. Fore

drag af lærer Fischer.
Onsdag den 6. november: Transistorteknik 2. Fore

drag af lærer Fischer.
Mød nu op gutter og få nogen indsigt i dette in

teressante emne. Vy 73, OZ1LA.

HELSINGØR.
Formand: OZ8MX, Svend Larsen, Gylfevej 3. 

Næstformand: OZ8CP, Carl-Egon Petersen, Rosen
kildevej 25, tlf. 213470. Kasserer og sekretær: Agner 
Rørbye, Stengade 26.

Afdelingen holder møder hveranden onsdag kl. 
20,00 hos OZ2DK, Pihi Jensen, Set. Annagade 25*.

Møderne inden jul bliver 16. okt., 30. okt., 13. nov.
27. nov. og 11. dec.

Sjællandsmesterskabet i rævejagt afholdtes 29. 
sept. Der var mødt 10 hold, som på trods af skrappe 
regnbyger gik på med liv og sjæl. Der skulle findes 
2 ræve og 2 poster, 5 af holdene fandt alle ræve og 
poster og placerede sig som følger:

Nr. 1 OZ8CP, Helsingør.
„ 2 Per Christensen, København.
„ 3 OZ9SN, København.
„ 4 OZ2UC, Herning.
„ 5 OZ6T, København.

Vy 73 OZ8MX.

HORSENS.
Torsdag d. 17. okt. kl. 19,30: Klubaften. Torsdag d. 

24. okt. kl. 19,30: 7RG og 7PW demonstrerer 2m-grej, 
som alle kan bygge. Torsdag d. 31. okt. kl. 19,30: 
Klubaften. Torsdag d. 7. nov. kl. 19,30: 2RA viser sin 
amatørbyggede TV-modtager. Torsdag d. 14. nov. kl. 
19,30: Klubaften.

Hver mandag kl. 20,15: Morsekursus. Hver tirsdag 
kl. 20,15: Tekn. kursus. Kursus er kun tilgængelig 
for de forud indmeldte.

Vy 73 S. Chr. Hansen.

KORSØR.
Torsdag den 16. september afholdt Korsør-afdelin- 

gen sin ordinære generalforsamling med dagsorden 
iflg. lovene.

Der mødte elleve medlemmer, deriblandt 2SM 
fra Odense.

Efter at formanden, 3Y, havde budt velkommen, 
aflagde han og kassereren, 7WX, beretning om af
delingens arbejde, og begge beretninger godkend
tes, efter at enkelte detailspørgsmål var drøftet. 
2SM fungerede som revisor. Formanden ankede over 
den ringe mødedeltagelse, der i den forløbne sæson 
har præget møderne, og deri lå grunden til, at han 
ikke ønskede genvalg. Alligevel blev 3Y eenstem- 
migt atter valgt til formand og 7WX blev genvalgt 
til kasserer.

Forslaget fra P & T til de nye licensbestemmelser 
blev ivrigt drøftet, og der var almindelig tilfreds
hed med dette forslag, der skulle træde i kraft til 
foråret.

Under „Eventuelt" fremkom der forslag om op
rettelse af morsekursus i den kommende vinter, og 
såfremt tilslutningen bliver stor nok, vedtages det 
at starte „prikningen" hen på året Desuden blev 
det bestemt at afholde pakkefest sidst i oktober. 
Nærmere oplysninger herom vil hvert enkelt med
lem få på vanlig vis. Vy 73. Bestyrelsen.

LOLLAND-FALSTER
Mødet i Maribo 28. sept. havde god tilslutning. 

Der var kommet omkring 20 hams til „Landman
den", og efter den almindelige småsnakken i kro
gene blev der dækket eet langt kaffebord til alle.

Da vi først sad skulder ved skulder, „bredte hyg
gen sig", og 7JQ måtte frem med sit indlæg: „Hvor
dan kommer man igang".

Emnet var nærmest adresseret til begyndere, så 
de store kanoner fik kun enkelte tips, men forhå
bentlig var der så meget mere til de uerfarne!!

Det blev sent inden lysten til at komme hjem 
blev fremherskende:, først da „Dans" XYL og lille 
frø kom for at hente far. blev vi klar over, at det 
var tid at føje sig ad QTH’en til.

Næste møde bliver i „Naverhulen" i Nykøbing 
lørdag 26. okt. kl. 19,30, hvor vi byder på farvebil
leder fra OX-land. 2MI’s ældste søn holder fore
draget. Vel mødt! 73 de: 7JQ.
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NÆSTVED.
På generalforsamlingen den 10. sept. på „Sass 

Hotel" var der mødt 14 medl., og vi fik en god aften, 
som nu danner grundlag for det videre arbejde i 
afdelingen og især med henblik på egne lokaler, 
men herom senere.

Der var valg, og herunder blev bestyrelsen ud
videt fra 3 til 5 medlemmer og ser nu således ud:

Formand: OZ1EF, kasserer: OZ7HZ, sekretær:
OZ7TL og nyvalgte: OZ3AL og OZ5LI, suppleant: 
OZ4PP.

Og så lidt om „Møllen".
Vi har nu fået den helt rigtige QTH til afdelings

arbejdet. Det er på Herlufsholm Dampmølle, der lig
ger på Slagelsevej lige i udkanten af Næstved, og 
som er et af de højeste punkter her i byen.

Søndag den 29. sept. var første „arbejdsdag", og 
der blev gået til sagen. Lokalet ligger i loftetagen 
på et stort ubenyttet pakhus, og det ligger vældig 
godt med hensyn til antenner. Taget er ret fladt og 
nemt at komme op på. Så nu arbejder vi der fast 
søndag formiddag og hver tirsdag aften, derudover 
så meget der er lyst og energi til. Vi glæder os me
get til at få det færdigt og til at invitere vore kam
merater fra Sorø herned, for det er deres fine loka
ler på Borgen, der er vores forbillede. Hermed en 
kraftig opfordring til alle, der vil give et nap med, 
til at komme.

Afdelingsarbejdet i vinter.
Vinterens arbejde henlægges til det nye klubhus, 

og teorikursus starter under lidt primitive forhold 
tirsdag den 8. oktober kl. 20,00 til 22,00 og så frem
deles de 3 første tirsdage i måneden, den sidste tirs
dag bruges til kammeratligt samvær, auktioner, 
foredrag og lign.

Der er efterhånden stor interesse for CW på 2 
m, så der bliver startet et morsekursus både for 
begyndere og for „old boys", og målet er 60 tegns 
prøven for alle. Den bliver der sikkert snart brug 
for?

Nu skal der jo også bygges en klubstation, fore
løbig til 2 m og senere til andre bånd, så alle mand 
kan komme i sving.

Til slut et lille hip til 2 meter folk andre steder 
specielt København. Der er i øjeblikket 7 stationer 
i gang, med PA trin fra 6J6 til 829B, der er 9RV 
hver aften, så drej „knappen" herned og lad os få et 
call. Vi kan bruge mange tips endnu. Vy 73 OZ1EF

ODENSE
Den 28. september afholdtes den årlige „Skæg

jagt", hvor vi havde nogle fornøjelige timer i det 
fine vejr. Der blev jagtet livligt på ræven, og havde 
han ikke søgt „tilflugt" på kroen et øjeblik, havde 
OZ3SH-OW, sikkert ikke fået ræven nedlagt så 
tidligt.

Efter jagten samledes alle deltagerne på Ørbæk 
Kro, hvor man spiste den medbragte mad. Herefter 
var der præmieuddeling og årets fynsmester kå
redes.

Fynsmester 1957 — OZ3SH.
Nr. 2 — OZ3SH-OW.
Nr. 3 — Frank Nielsen.

Resultatet af „Skægjagten" blev at:
Nr. 1 — OZ3SH-OW.
Nr. 2 — OZ7NF.

OZ3XA overrakte de forskellige pokaler og plader 
til vinderne og takkede deltagerne for den store 
interesse, hvormed de går op i rævejagterne. Han 
udtalte håbet om endnu større deltagelse til næste 
år. Herefter skiltes man med et „på gensyn" til 
Danmarksmesterskabet.

Generalforsamlingen.
Afdelingens årlige generalforsamling afholdes i 

lokalet torsdag den 31. oktober kl. 20,00. Dagsorden 
som sædvanlig. Efter generalforsamlingen vil 
OZ3XA aflægge beretning fra EDRs generalforsam
ling, hvor ændring af licensbestemmelserne blev 
forelagt. Vi venter, at også du møder op.

73’ Bestyrelsen.
SLAGELSE

Onsdag 11. september var 7BB nede hos os for at 
fortælle om 2 m converter.

Der var mødt bl. a. de vakse amatører fra Sorø, 
fire fornøjelige gutter fra Næstved sammen med 
5UP fra Stege og naturligvis Slagelse-amatører. Det 
var efter min mening et lærerigt foredrag og yderst 
populært holdt. 7BB går op i sin gerning med liv 
og sjæl, og der var også tilfredshed over hele for
samlingen. Vi fik noget med hjem allesammen. Tak 
7BB! Vi håber at se dig her igen, og tak til alle, der 
mødte. Dette var begyndelsen. Der kommer mange 
flere foredrag i Slagelse. vy 73 OZ1SV.

SORØ.
Lørdag den 26. oktober kommer 7BB og holder 

foredrag om 2 meter, og vi venter i den anledning 
stort besøg såvel af vore egne medlemmer som af 
andre interesserede amatører, idet vi på forhånd 
ved, at 7BB er i stand til at behandle dette emne på 
en let forståelig og underholdende måde, og han har 
tillige lovet at besvare alle tænkelige spørgsmål an
gående sendere, modtagere og convertere til 2 me
ter.

Efter foredraget samles vi til kaffebord, hvor der 
yderligere bliver lejlighed til at tale sammen om 
emnet, som i høj grad har vor interesse, idet vi 
netop er gået i gang med at bygge en 2 meter station 
til brug i vor afdeling. Til dette arbejde mødes vi 
fremtidig hver onsdag aften, hvor vi vil være hin
anden behjælpelig med at få dette arbejde udført på 
bedst tænkelig måde, ligesom der ved denne lejlig
hed bliver anledning til for alle de nye amatører at 
få et indblik i, hvordan man opbygger en sådan sta
tion.

Vel mødt på „Borgen" lørdag d. 26. oktober kl. 20.
Vy 73 OZ4NO.

SØNDERBORG.
Efter en lidt vanskelig start fik vi lidt vind i sej

lene i de sidste måneder før sommerferien. Men 
denne satte et midlertidigt stop for vore regelmæs
sige sammenkomster.

Disse blev genoptaget den 18./9. 57, hvor vi af
holdt en filmsaften. Deltagelsen var ikke overvæl
dende stor, men det var trods alt starten for den 
kommende sæson.

Indtil vi har fået ordnet lokalespørgsmålet, kan vi 
dog ikke gennemføre regelmæssige sammenkomster, 
så vi må foreløbig indvarsle hvert enkelt møde. Vi 
håber dog snart at kunne meddele, at vi kan samles 
i „eget" lokale. „73“ OZ7WZ.

VEJLE
Vore ugentlige mødeaftener er på grund af sidste 

års manglende tilslutning, blevet lavet om til kun 
et månedlig møde, som er fastsat til den første man
dag i hver måned kl. 20,00 på Taleskolen.

— Så blev vi færdige med første omgang af vor 
rævejagt, der løber over 4 gange. Vinder blev 2GW, 
der løb med sølvpladerne i denne omgang. Vi holder 
fremdeles jagt hver søndag kl. 9,00, men da vi en
kelte gange har lavet det om til lørdag, bedes jæ
gerne, samtidig med at startkort løses hos 2GW, 
orientere sig om dagen. Vy 73 OZ4NJ.
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NYE MEDLEMMER
Følgende har i september måned anmodet om op

tagelse i EDR:
6903 - O. E. Blach Jensen, Kølkær.
6904 - Ivar Christensen, Rødegaardsvej 61 2, Odense.
6905 - Preben Lang, Chr. Havns Voldgd. 551 tv.,

Kbh. K.
6906 - Kurt Ladefoged, Finsens Allé 21, Odense.
6907 - Mogens Høeg Jensen, „BIO“, Mørke Jyll.
6908 - Aage Madsen, Biskop Svanesvej 12, Birkerød.
6909 - Einar Hansen, Nansensgade 201, Slagelse.
6910 - Per Jørgensen, Det ny afholdshotel, Gravene,

Viborg.
6911 - OZ1CR, Chr. F. Rovsing, Vedstedvej 5, Kbh.

Valby.
6912 - Vagn Christensen, Bækhuse, Outrup.
6913 - Samson Joensen, Stoffalaggøda, Thorshavn.
6914 - Ernst R. T. Olesen, Strindbergsvej 106, Kbh.

Valby.
6915 - Erik Kallmayer, Bøgevej 13, Viborg.
6916 - Mogens Møller, Rundforbivej 40, Trørød, Ved

bæk.
6917 - Søren Birch Rasmussen, Kærparken 31,

Klampenborg.
6918 - Sv. Erik Kjær, Ndr. Fasanvej 1444,Kbh. F.
6919 - Tage Hvingelby, Nr. Nebel.

Tidligere medlemmer:
2307 - OZ2GR, Knud E. Rasmussen, Brenderupvej 8, 

Kastrup u/afd.
2950 - A. Wolf Jespersen, Radiomagasinet, Vester

gade 77, Tønder.
3750 - OZ5AP, Axel Pedersen, Ny Munkegade 771, 

Aarhus.
3925 - OZ1JK, John Kaarill, Kajerød pr. Birkerød. 
5410 - John J. Petersen, Formosavej 9, København

S.
Såfremt der ikke inden denne måneds udgang til 

kassereren er fremsat motiveret indvending mod de 
pågældendes optagelse i foreningen, betragtes de 
som medlemmer af EDR.

QTH-RUBRIKKEN
961 - OZ7NJ, Jørgen Nielsen, Falkonervænget 74, 

Kbh. V. ex Birkerød.
1613 - Poul Andersen, Upernavik, Grønland, ex Aal

borg.
2121 - K. H. Nielsen, Klithuset, Snogebæk, Neksø, 

lokal.
2828 - OZ6AP, A. Winge Petersen, Laugaardsallé 

24, A., Søborg, lokal.
2964 - OZ4PR, Poul Riisager, Skibsgade 11, Hobro, 

lokal.
3840 - OZ7HW, H. Worsøe, Silkeborggade 295 tv, 

Kbh.Ø. lokal.
4150 - OZ9KW, P. Mossin Kofoed, GI. Kongevej 35 

D l, th., Kbh. V. ex Aakirkeby.
4170 - OZ1RU, N. Kr. Larsen, Storegade 61, st. tv., 

Esbjerg, lokal.
4739 - OZ1TK, P. T. Knudsen, Abbott Hall. 710 N. 

Lake Shore Drive, Chicago 11, 111. USA, ex 
Odense.

5244 - OZ5SM. S. Chr. Madsen, Prinsesse Maries 
Allé 151, Kbh. V. ex Brønderslev.

5549 - OZ5TW, Ib Hansen, Bredegaardsallé 13. Kbh. 
Valby, lokal.

5856 - OZ5DX, H. O. Pynth, Sortedams Dosseringen 
1-, Kbh. N. ex Sakskøbing.

6037 - Kn. Josephsen, pension Rosen, Guldsmede
gade 17, Aarhus, lokal.

6058 - Kn. Spangsøe, flyradiotjenesten. Aarhus luft
havn, Stabrandpr. Kolind ex soldat.

6120 - Sv. E. Hansen, Landvej, Løgumkloster, ex 
Ribe.

6326 - D. Sloth-Nielsen, Godhavnsvej 4, Hellerup ex 
Rønne.

6329 - OZ4AL, J. Abildstrup. Otto Mønsteds Kolle
gium, V. Kirkegårds Allé 10, værelse 1016, 
Kbhn. SV, lokal.

6469 - OZ4BG, Ebbe Holst, Linésgade 282, Kbh. K. 
ex Rønne.

6663 - Jens Ejner Nielsen, Narssak, Grønland, lokal.
6720 - 330806, Hansen, mathskolen, flyvestation Vær

løse ex soldat.
6760 - telegrafist A. Hansen, Almegårds Kaserne, 

Rønne, ex soldat.
6753 - MH. J. Mortensen, 5. A. A.s RKTBT, Kaser

nen, Holbæk, ex soldat.
6772 - OZ2DL, KPe. 349136, Madsen, TGMS, Ole 

Nielsensvej, Ryvangen, Kbh. 0. ex soldat.
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Adr.: Postbox 79, København K. (Tømmes 2 gange ugtl.). 
Giro konto 22116.

•
Hovedbestyrelse:

Formand: OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15. 
Kbhvn. S. Amager 3664 v. Næstformand: OZ2NU, Børge 
Petersen, Dybrogaard, GI. Hasseris, Aalborg, 3 53 50. 
Sekretær: OZ5GB, G. Bruun, Arkturus Allé 26, Ka
strup. Testudvalg: OZ2NU. Landskredsleder: OZ8JM, 
Berg Madsen, Hobrovej 32, Randers, tlf. (dag) 6111. 
OZ2KP, K. Staack Petersen, Risbjerggaardsallé 63, Val
by, Hvidovre 667. OZ3Y, H. Rossen, Svenstrup, Korsør, 
Frølunde 102. OZ7EU, Paul Størner, Huldbergs Allé 8, 
Søborg, Søborg 98 13 01. OZ3XA, A. P. Hjort, 
Karen Brahesvej 11 B, Odense, tlf. 2377. OZ3FM, Emil 
Frederiksen, Nørretorv 15, Horsens, tlf. 2096. OZ1LF, L. 
L. Fialla, Aakjærsallé 11, Esbjerg. OZ2KH, P. K. Han
sen, Borkvej 9, Nr. Nebel, tlf. 4. OZ4NO. N. N. Olsen, 

Kirkevej 14, Sorø, tlf. Sorø 1472.
QSL-Central en: 

E. D. R.’s QSL-central, Box 335, Aalborg. 

Kassereren :
O. Havn Eriksen. OZ3FL. Skolevej 11. Hasseris, Aalborg. 

Aalborg 3 21 29 — 2 43 88, lok. 26 (om dagen).

A matørannoncer:
Sendes senest 3 dage før månedens begyndelse direkte 
til kassereren, OZ3FL, Skolevej 11, Hasseris, Aalborg, 

vedlagt betalingen, 10 øre pr. ord, i frimærker. 
Øvrige annoncer til OZ:

OZ6PA, Poul Andersen, Peder Lykkesvej 15, Kbhvn. S.,
Amager 3664 v.

*

Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.

Trvkt i Fvns Tidendes Bogtrykkeri, Odense.
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