Hemmeligt kartotek -?
- sådan vil måske en del af foreningens medlemmer
i første omgang reagere, når de ser spørgeskemaet
på den indlagte stemmeseddel.
Slet så galt er det dog ikke. Som det næppe er
ukendt, har der i den seneste tid været fremført
forskellige meninger om »OZ«, stoffets kvalitet,
mængde og sammensætning.
Da »OZ« gerne skulle afspejle og behandle de
emner og tanker, der rører sig blandt og interesserer
medlemmerne - uden det dog hermed skal være
sagt, at »OZ« ikke også gerne må tage nye og lidet
kendte ting og ideer op og dermed være opinionsdan
nende overfor medlemmerne og deres interesser så må redaktionen have indblik i, hvad der virkelig
rører sig af tanker og interesser blandt læserne. Alt
så, undersøgelsen er et ønske om at skabe den for
nødne kommunikation mellem dem der skal skrive
og redigere bladet og foreningens medlemmer.
Jamen, kan vi nu også være sikker på, at privatli
vets fred ikke bliver forstyrret ved en uhensigtsmæs
sig anvendelse af oplysningerne?
Med hensyn til dette spørgsmål, vil vi gerne straks
slå fast - og det så stærkt, som det kan lade sig
gøre - at de indkomne oplysninger forbliver anony
me i forhold til indsenderen. EDR’s revisor klipper
nemlig ved
stemmesedlens modtagelse spørgeske
maet fra og lader dette - uden navn, call eller lign.
- gå videre til de personer, der skal behandle svare
ne.
Om de enkelte spørgsmål er der måske nogle som
synes, at de er sagen uvedkommende. Umiddelbart
er værdien af svaret på det enkelte spørgsmål for
skellig, men her må man tage i betragtning, at ved
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såkaldt krydstabulering kan mængden af de oplys
ninger undersøgelsen giver forøges væsentlig udo
ver det, det enkelte spørgsmål i sig selv giver svar
på.
Derfor beder vi alle se positivt på sagen og lade
være med på forhånd at blive sure og kun udfylde
en del af skemaet eller slet ikke sende det ind. Jo
flere godt udfyldte skemaer des bedre. Og med godt
udfyldte da mener vi, at skemaet er så korrekt og
ærligt udfyldt som muligt. Sidstnævnte gør sig især
gældende under afsnittet »Som radioamatør interes
serer jeg mig ...«. Her vil vi bede om ikke at få
flere felter krydset ud end de, der VIRKELIG in
teresserer den enkelte. Alle ved, at interessen ikke
er lige stor for alle anførte emner. Sæt derfor kun
kryds, hvor der er virkelig interesse.
Selvfølgelig regner vi ikke med et hundrede pro
cents deltagelse, men selv ved et passende antal
besvarelser
kan
redaktionen
få
et
repræsentativt
billede af medlemmernes interesser og ønsker.
Et andet er, at jo flere skemaer vi modtager, jo
mindre bliver usikkerheden på det endelige resultat.
Derfor opfordrer vi alle, til at benytte denne lejlighed
til at give deres mening til kende.
Til slut skal anføres, at forhåbentlig er dette ikke
et engangsfænomen. Når vi med denne indledende
undersøgelse har skabt et basismateriale, vil det
være naturligt med passende mellemrum at supplere
og uddybe enkelte punkter nærmere ved lignende
rundspørge til forhåbentlig fælles gavn for »OZ«’s
redaktion og bladets læsere og dermed EDR’s med
lemmer.
OZ3BH - OZ7XG
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Frekvenstæller
Af OZ4RH, C-E Finding,
Møllevangen 49,
4200 Slagelse
og OZ6LN

Mon ikke en frekvenstæller er dukket op som
en strålende, men desværre helt uopnåelig ønske
drøm
for
de
fleste,
virkeligt
eksperimenterende
radioamatører? Desværre har jo prisen, ofte over
ti tusind kroner, sørget grundigt for, at det kun
blev en drøm.
I det sidste års tid er prisen imidlertid faldet
drastisk på integrerede kredse, især på kredse af
74-familien. (De hedder egentlig SN74-), og nogle
af disse kredse er netop særdeles anvendelige i en
frekvenstæller.
Flere
tællere,
færdigbyggede
og
byggesæt, er da også i den sidste tid dukket op på
markedet.
Men det er ret let at bygge en sådan tæller helt
fra grunden. Integrerede kredse, IC’er, er meget
lette at arbejde med. Man køber jo en færdig funktion
og behøver ikke at forstå, hvad der er inden i. En
7490 deler med 10 når den sluttes til på en bestemt
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måde, men hvordan den gør det, og hvad de ca.
90 transistorer gør, er jo egentlig ret underordnet.
De fleste kan da også sætte et TV til og få det til
at fungere, uden at tænke over, hvordan der egentlig
kommer billede på skærmen. Sluttes det rigtigt til,
fungerer det, TV som IC!
Blokdiagrammet fig. 1 viser signalernes gang i
tælleren.
Indgangsmodulet indeholder bl. a. en Schmitttrigger, der sørger for, at selve tælleren får pulser eller
firkantsignaler, uanset hvor lav frekvens, der puttes
ind.
Gaten starter og afbryder signalernes gang.
Tælleren er hjertet i opstillingen, den tæller de
pulser, der slipper gennem gaten.
Clocken kommanderer gaten til at starte eller af
bryde, og
Kontroloscillatoren styrer det hele, så det går au
tomatisk.
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Blokdiagram

Fig. 1

Tælleren består af otte ens moduler, ét for hvert
ciffer. Det kan lade sig gøre med færre, men selvom
to teoretisk er nok, må fire betragtes som det mind
ste i praksis. Hvert tællemodul indeholder: en tæller,
en »latch«, en dekoder og et cifferrør.
Tælleren tæller, mærkeligt nok. Den modtager
pulserne og omsætter dem til binær kode, der kom
mer ud af de fire ledninger A, B, C, D.
Alt i tælleren, hele frekvenstælleren, undtagen
strømforsyningen, arbejder digitalt, dvs. på led
ningerne er der enten strøm eller også er der ingen
strøm, ingen mellemvej. Ingen strøm kaldes 0, og
strøm betegnes med 1, altså nul eller ét. Binærkoden
for tallene nul til ni ser sådan ud:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

D

C

B

A

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Kontroloscillator.
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Med fire linier, A,B,C,D, altså fire cifre i binærko
de, kan tallene indtil femten opnås, men den IC,
der anvendes som tæller, 7490, arbejder som
decimal-tæller, dvs. ved næste impuls efter ni nul
stilles tælleren og begynder forfra. Derved forsvin
der signalet på ledning D, denne er forbundet til
indgangen på næste tæller, og får derved denne tæl
ler til at gå fra nul til et. Denne forbindelse har
samme funktion som når man sætter mente i almin
delig regning.
Fra decimaltælleren går de fire ledninger A,B,C,D
til dekoderen 7441 eller 74141. Signalerne passerer
»latchen« uændret.
Dekoderen sørger for, at de binære tal sorteres
ud til hver sin ledning, dvs. at hvis A=l, B=0,
C=0 og D= 1 (tallet 9), er ledningen »9« fra dekode
ren aktiv, og kun den. Der sidder en transistor i
hver af de ti udgange, og for hvert tal er een af
dem kortsluttet, de andre otte er afbrudt. Disse tran
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sistorer kan lede en strøm på ca. 12 mA. og spærre
for en spænding på ca. 60 V. Der er desuden en
zenerdiode fra hver udgang til stel. således at hvis
spændingen overskrider de 60 V, ødelægges transi
storen ikke, men zenerdioden leder blot. og vil i
de fleste tilfælde aflede overspændingen. Dekoderne
er i øvrigt meget robuste, men det er de andre IC'er
for resten også.
Hver af de ti ledninger er forbundet til en katode
på et cifferrør. Røret har 12 katoder og en anode,
der i øvrigt har to tilledninger. De ti af katoderne
er formet som et tal, 1, 2, 3 osv. De to øvrige er
udformet som en lille prik, et punktum, på hver
side af tallene. Kun det ene benyttes her. De ti
talformede katoder er forbundet til den ledning, de
hører til, altså katoden »0« til ledning 0, katode
»1« til ledning 1 osv. det giver jo sig selv. Anoden
forbindes til +170 V gennem en modstand på 22
kohm.
OZ AUGUST 1972

Frekvensdeler til B-clock.

Frekvensdeler til B-clock, printside.
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Indgangsmodul.

Den benyttede dekoder 7441 viser »forkerte« tal,
hvis den får tilført binærkode over 9, men det kan
tælleren 7490 jo heller ikke give fra sig. Den nyere
dekoder 74141 er helt mage til, og kan anvendes
uden nogen som helst ændringer, og koster for øvrigt
det samme. Den slukker cifrene, hvis den bliver
tilført et forkert tal, altså en binærkode over 9.
Så er der »latchen«, den rummer en firdobbelt
afbryder og en ligeledes firdobbelt hukommelse.
Den kan altså »huske« tal fra nul til femten. Hvis
»strobe« indgangen er »1« altså strøm på, overføres
alle tal fra indgangene helt uændret til udgangene.
Den fungerer altså som fire stykker ledning, og kan
såmænd erstattes af fire stykker ledning, hvis man
vil spare lidt. Disse latcher er i øvrigt den eneste
»luksus«, der er i hele frekvenstælleren. Meget mere
interessant er latchen, når strobe tilføres »0«, altså
lægges til stel. Derved afbrydes forbindelsen fra tæl
leren til dekoderen og latchen hjælper dekoderen
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at huske det sidste tal, dvs. at cifferroret bliver stå
ende, mens tælleren kan tælle videre. Men for helt
at forstå nytten af dette her, må vi se pa kontroloscil
latorens funktion.
I kontroloscillatoren sidder en gate, der er noget
af det vigtigste i hele frekvenstælleren. For at kunne
tælle frekvenser, må tælleenheden være åben en nø
jagtigt afmålt tid, oftest 1 sekund. Pulserne kommer
altså
fra
indgangsstikket
gennem
indgangsmodulet
til gaten, og hvis den er åben går pulserne videre
til tælleren, hvor de altså tælles. Efter nøjagtig eet
sekund lukker gaten og tællingen stopper så. Ciffer
rørene viser nu, hvor mange pulser, der slap igen
nem i dette sekund, og det er jo netop Hertz. Men
hermed er historien ikke slut. Tælleren skulle gerne
vise cifrene et stykke tid, f. eks. et sekund, og så
gentage målingen. Det er netop denne gentagelse,
kontroloscillatoren sørger for.
En hel måleperiode består derfor af (latch afbrudt.
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dvs forbindelse mellem tæller
brudt):
1; Tæller nulstilles
2: Gate åbnes
3: Gate lukkes
4:
Strobe får en kort puls
5:
Kort pause
6: Forfra

og

dekoder

er

af

1: Tæller nulstilles ved en kort impuls på »reset«.
Impulsen leveres af 7440, der er i stand til at levere
energi til at nulstille alle otte cifre. Den kan klare
mindst 30. 7440 har fire indgange, men kun én bruges
(to i parallel), de øvrige er blot sat ud af funktion.
2: Gate åbnes af de to flip-flopper i 7473. Signaler
ne fra det »ur«, clocken, der leverer 1 sekund, kom
mer nok med 1 sekunds mellemrum, men de er kun
Vi sekund lange. Frekvenstællingen ville altså blive
helt gal. 7473’en sørger altså for, at pulserne til gate
bliver af rigtig længde, men pausen mellem pulserne
kan blive af en anden længde, afhængig af den multi
vibrator, der består af to BC 107.
3: Gate lukkes altså også af clocken.
4: Når tællingen er færdig, kommer en kort impuls
på strobe, hvorved tallene, der er »gemt« i tællerne.
7490. overføres til dekoderen og cifferrorene, så de
kan aflæses.
5: Dernæst en lille pause, bestemt af S2. S2 be
stemmer om pausen skal være »kort« eller »lang«,
og kan i øvrigt også indstilles med et potentiometer.
Den har i øvrigt ingen større betydning, og kan ud
mærket kortsluttes.
5: og så starter tælleren så forfra på en ny tælling.
Mens tælleren tæller, altså i det så nøje afmålte
sekund, ville tallene »løbe«, hvis ikke latchen var
der. Tallene vil altså skifte fra ciffer til ciffer i et
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så hurtigt tempo, at øjet slet ikke kan følge med.
Hele cifferrøret vil lyse med en lyserød tåge i et
helt sekund, og derefter stopper de pludselig på et
tal, og efter en kort pause starter tågen igen. I den
pause må man så se at få aflæst frekvensen, inden
den forsvinder igen. Derfor må pausen kunne gøres
lang, hvis der ingen latch er.
Men nu er latchen der jo altså, og den medfører,
at cifrene bliver stående på det sidste tal, f.eks.
på nul, mens tællerne i fred tæller frem til et nyt
tal. Når tællingen er forbi, »springer« det nye tal
ind på plads, uden lyserød tåge, og hvis frekvensen
er den samme et sekund senere, sker der ingen ænd
ring næste gang, altså hvis frekvensen er 03.750.381
FIz ved første måling, og den ved næste måling er
drevet nogle Hz til 03.750.392 Hz, så er det kun
-81 der skifter til -92, de andre cifre bliver blot
stående. En stor behagelighed, og tælleren er meget
lettere at aflæse.
I frekvenstælleren er kun sparet een ting. Hvis
den målte frekvens ikke ender på en hel Hz, men
ligger mellem to hele Hz, f.eks. 03.750.381,6 Hz,
vil tællerens sidste ciffer, -81, stå og skifte mellem
to tal. -81 og -82, ja gennemsnitligt vil den stå på
-81 fire gange for hver seks gange -82. Men altså
gennemsnit over en lang periode, flere minutter.
En synkronisering, der sørger for at tælleren altid
vælger det nærmeste uden at skifte, kan laves, men
men til gengæld kan man komme til at vente 5-10
sekunder, inden tælleren måler.
Og så de sidste to moduler, Clocken og strømfor
syningen.
Der er udarbejdet to clocker til tælleren, en ret
enkel på eet print, med 100 kHz krystal, A-clock,
og en lidt bedre B-clock med særskilt 1 MHz oscilla
tor og frekvensdeler. Så er det blot at vælge.
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Tællemodul set forfra.

Tællemodul set bagfra.
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Det er vigtigt, at oscillatoren er så stabil som mu
ligt, det betaler sig at udvælge de bedst mulige kom
ponenter, og at anvende al sin erfaring på at gøre
den så frekvensstabil som muligt.
Hele
frekvenstællerens
nøjagtighed
afhænger
af
krystaloscillatoren. Hvis tælleren skal måle alle otte
cifre rigtigt ved 30 MHz, skal gatens ene sekund

Det er jo meget morsomt, at tælleren viser med
I Hz nøjagtighed, hvis de tre sidste cifre er forkerte,
og det er de, hvis clocken ikke er god nok.
Krystaloscillatoren bør altså være bedre end
Hz ved 100 kHz. Det kan A-clock ikke klare, men
den er dog god nok til de fleste bånd. og måler
i hvert fald med 1 Hz nøjagtighed i 80 m båndet.
B-clock er ca. 10 gange bedre, og kan sikkert klare
den ene Hz ved 30 MHz. Men ingen af de to clocker
har god langtidsstabilitet, og de bør jævnlig kontrol
leres og finjusteres mod WWV eller en af de andre
målestationer. Brug den højest mulige frekvens, 15
MHz eller 10 MHz, til nød måske 5 MHz, xtaloscillatoren skal helt i nulstød, men en fejl på
0,1 Hz er nok grænsen for, hvad man kan klare
uden særlige måleinstrumenter. Men en fejl på 0,1
Hz i forhold til Droitwich’s målefrekvens på 200
kHz, giver en fejl på 15 Hz på 10 m båndet.
En bedre x-talosc. er altså påkrævet, hvis man
skal udnytte alle otte cifre, og en bedre konstruktion
med krystalovn og det hele skal da jo nok dukke
op i OZ før eller senere.
Og så strømforsyningen.
Der skal bruges:
170 V, ca. 20 mA
+ 5 V, ca. 1 A
+ 5 V, ca. 5 mA
Spændingen på 170 V behøver ingen stabilisering,
og næsten ingen filtrering, den behøver heller ikke
at være 170 V, så skal der blot bruges andre modstan
de i cifferrørenes anoder. De korrekte værdier er:
170 V - 11 kohm
200 V - 20 kohm
250 V - 36 kohm
De h-5 V er taget fra »højspændingen« og er stabi
liseret med en zenerdiode på 4,7 V eller 5,6 V. Kra
vene er heller ikke her særligt store.
Men de +5 V stilles der krav til. Fabrikken siger
indenfor en kvart volt og godt filtreret. Der skal
en god stabilisering til, og har du et favoritkredsløb,
så brug det. Den her viste er bestemt ikke den eneste
saliggørende. Men det er godt, og det er omtrent
det billigste, der er godt nok. Stabiliseringen er bed
re end 0,1%, og så er der strømbegrænsning ved
ca. 1,2 A. Den strømbegrænsning har reddet mange
IC’er for mig, og kan på det varmeste anbefales.
Der er kun tegnet printtegning til regulatoren, men
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meningen er, at man
syningsprintet passer
rettere, du har fået
de samme, som jeg
ikke bruge mit print.

selv tegner videre, så strømfor
til de elektrolytter og de ens
fat i. Det bliver alligevel ikke
har brugt, så du kan alligevel

Transformatoren er lidt af et ømt punkt, en standardtrafo på 250 V og 6,3 V er ikke helt god. Ganske
vist kan man sætte en modstand i 250 V, det har
jeg gjort (2,2 kohm), men de 6,3 V er lige netop
for lidt. For at regulatoren skal virke ordentligt er
7 V vekselstrøm det allermindste, og 8 V er bedre.
Større spændinger kan glimrende anvendes (max.
36 V!), men så bliver MJE 3055/2N3055 meget varm,
og skal altså køles ordentligt.
MJE 3055 er en lidt fiksere, og lidt mindre udgave
af 2N3055, udført i plastic. Den kan tåle et tab på
90 W. mens 2N3055 kan tåle 105 W. Printet passer
direkte til MJE 3055, med en lille køleflade.
Fremstilling af de mange print er et stort arbejde,
det kan betale sig at fotofremstille i hvert fald de
otte ens tællerprint (OZ feb. 72). De skal i øvrigt
laves med stor omhu. først og fremmest de to store
huller og hakket i det ene hjørne. Hvis der er unøjag
tigheder her, kan du ikke få cifferrorene til at stå
pænt på linie.
Tællemoduleme samles til sidst med kontroloscil
lator og indgangsmodul på to lange gevindskårne
stænger, med afstandsrør imellem printene. Jeg har
brugt 17,5 mm længde, men mindre kan gøre det,
14 mm er det mindste.
Der er jo ingen vanskeligheder med at montere
de integrerede kredse, blot de vendes rigtigt. På
tællemodulerne skal mærket, det lille hak i den ene
kortside, vende »opad« mod de fire loddespyd.
Monter dog loddespydene først, dernæst IC’erne,
så de to »lus«, det ene til +5 V gennem de tre
loddespyd hen over IC’erne, det andet ved ben 8
og 9 på dekoderen 7441.
Til sidst sættes cifferroret op at ride på kanten
af printet, med printpladen mellem de to rækker
af ben. Vend det nu rigtigt. De korte ben klippes
til. og loddes fast. så roret sidder rigtigt. De øvrige
ben skal overtrækkes med flex, som jeg i øvrigt
har trukket af almindeligt PVC overtrukket monte
ringstråd. Der går ikke ret meget til. Bemærk at
»0« benet ikke går direkte til sin loddeø, men tager
en lille omvej. Det er ikke helt nødvendigt, men
jeg synes at røret sidder bedre på den måde.
Sidst monteres benene til decimalpunkterne, og
her skal så vælges, om man vil bruge højre eller
venstre. Jeg bruger højre, og det er ført til loddespydet, det andet føres til den ensomme loddeø.
Hvis man fotokopierer printene, kan der komme
en kobberkant rundt om printet. Den skal endelig
fjernes, inden man monterer noget, ellers kan man
få de mærkeligste kortslutninger!
Efter lodningen bør printet gås gennem med en
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S trø mfor syn in g.

lup for at afsløre eventuelle fejl i lodningerne, der
er jo ikke ret langt mellem benene på IC’erne. Og
printene skal beskyttes med lak til sidst, det er jo
en ret kostbar konstruktion, så den skulle ikke gerne
tæres op.
Modulerne kan drives af et 4,5 V batteri plus de
170 V til cifferrørene. Derfor kan hvert modul let
afprøves ved at lade strobe være uden forbindelse,
reset til stel, spændinger på, og så sætte pulser fra
en langsom UJT oscillator ind. Så skal den tælle
pænt. Prøv også at stelforbinde strobe, så skal tælle
ren stoppe på et tal, og når forbindelsen fjernes
igen springe til det tal, den i mellemtiden er kommet
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til. Fjern til sidst stelforbindelsen fra reset, så skal
tælleren skifte til nul og blive stående der.
»Mente« afprøves ved hjælp af et voltmeter. Der
kommer ca. +5 V ved »8«, og spændingen forsvin
der igen, samtidig med, at 9-tallet skifter til 0.
Kontroloscillatoren indeholder lidt flere kompo
nenter. Bemærk, at de tre IC’er ikke vender ens,
det er ikke let at lodde en IC, der er vendt forkert,
ud igen, jeg har prøvet, flere gange! Printet er i
øvrigt udformet således, at de to elektrolytter kan
være aluminium eller tantal efter behag. Men de
to kondensatorer på 0,47μF bør være polyester,
elektrolytter duer ikke her. Punktet D går til omskif
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^ 170 V

set neden fra

ter til pauselængde, hvor modstanden også sidder,
men hvis der er latcher i tælleren, kan D lige så
godt lægges direkte til +5 V.
Indgangsmodulet indeholder jo ikke nogen IC’er,
men i øvrigt taler diagram og fotografi for sig selv,
pas blot på at vende transistorer og FET rigtigt.
Tælleblokken samles med kontroloscillatoren og
indgangsmodulet på de to lange stænger, med af
standsrør mellem printene.
Forbindelserne mellem de enkelte moduler kan
være små ledningsstumper, eller man kan. i stedet
for loddespyd. save hak ind til loddeøerne, og så
lægge ledning i eet stykke hele vejen.
Alle strobe skal forbindes sammen med en led
ning, også strobe på kontroloscillatoren, det samme
gælder reset. Alle +5 V forbindes sammen, ligeså
alle +170 V. Mente på et print forbindes med input
på det næste. Input på første print forbindes til out
put, count, på kontroloscillatoren. Punkt A på ind
gangsmodulet, det er output, forbindes med punkt
A på kontroloscillatoren, hvor punkt B skal føres,
evt. via en omskifter til clockens 1 Hz, eller 1000
Hz punkt. 1 Hz punktet giver 1 Hz målinger, og
så giver 1 kHz punktet jo nok 1 kHz målinger.
Indgangsmodulets 1 Mohm modstand, potentio
meter, og modstandene og kondensatorerne til ven
stre for de to dioder, er alle anbragt på forpladen,
loddet til indgangsstik, der er et BNC-stik, omskifter
eller til hinanden.
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Decimalpunkterne tændes ved at lægge dem til
stel. De lyser dog lidt for kraftigt, hvilket kan afhjæl
pes ved at stelforbinde dem gennem en fælles mod
stand på 20-50 kohm.
Clock-modulet taler også for sig selv. Der bør
anvendes første klasses komponenter i oscillatoren.
Kondensatorerne er alle silver mica, trimmeren en
»Philips« rørtrimmer med fint gevind, en keramisk
trimmer kan ikke bruges.
B-clock er som nævnt i to moduler. Fem frekvensdelere er på et print, mens x-taloscillatoren er an
bragt i en minibox sammen med endnu en tideler.
Oscillatoren er hovedsagelig opbygget på de ubrugte
ben i krystallets octalfatning, tideleren på et lille
print.
Læg i ovrigt mærke til, at 7490-erne i tællemodu
lerne, og 7490-erne i clocken ikke er forbundet ens.
7490
indeholder
nemlig
to
tællere,
en
»delemed-to-tæller« og en »dele-med-fem-tæller«. Når de
forbindes efter hinanden, deler de med ti. I tællemoduleme er to-deleren først, derefter fem-deleren.
Dette giver 4-linier binærkode som output og som
et biprodukt tideling til »mente«. I clock-tællerne
er fem-deleren først og todeleren bagefter. Dette
giver ikke binærkode ud, men kun tideling. Output
er en firkantspænding med lige lange »mark« og
»space«, mens output fra mente i tællemodulerne
nok er en firkantspænding, men »mark« er fem
gange kortere end »space«.
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Indgangsmodul

Den mekaniske opbygning er ikke spor kritisk,
bortset fra, at det ser pænest ud, hvis cifferrørene
står nøjagtigt lodret, og helt på linie. Men er printene
fremstillet med omhu, går det af sig selv. Tællemo
dulerne, kontroloscillator og indgangsmodul er som
nævnt anbragt i en blok, det giver dejligt korte led
ninger. Clocken er forbundet med tyndt koaksialkabel, så kan den, og strømforsyningen anbringes med
stor frihed i kassen. Det er rart, hvis trimmeren
kan nås ude fra, når kassen er lukket, så man kan
trimme den helt på plads. Derfor bør 100 kHz også
føres ud til en bøsning, så man kan sammenligne
den med WWV.
~
Det anbefales stærkt at sætte et rødt filter i vinduet
foran cifferrørene. Det ken fås hos »Radio Centra
len«, man kan også lave det selv ved at lægge rødt
papir mellem to lag klart plexiglas.
Hvilke kontroller, man vil have på forpladen, er
ret individuelt, der behøver ikke at være nogen over
hovedet, hvis potentiometeret erstattes af et trim
pot. Men en omskifter til gate-tiden er en stor beha
gelighed, måler man nemlig altid »Hz« går der et
par sekunder mellem hver måling, måler man deri
mod »kHz« kommer målingerne så hurtigt efter hi
nanden, at tælleren kan følge med, når man drejer
på en VFO, så kan man dreje nogenlunde på plads
i »kHz« og så skifte over, hvis det skal være helt
nøjagtigt.
Hvis man netop skifter mellem »Hz« og »kHz«,
slipper man for at skifte decimalpunkterne. Man
kan glimrende bruge andre gate-tider, men så bør
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2:1

Strømforsyning

man bruge et omskifterdæk ekstra til at skifte deci
malpunkterne, så man ved, hvad det er man måler.
Jeg har fast tændt to punkter, så talrækken deles
op i grupper på tre, bagfra. I stillingen »Hz« er
bageste ciffer så 1 Hz og forreste 10 MHz, i
stillingen »kHz« er bageste ciffer 1 kHz. mens de
tre forreste ikke bliver brugt, men står på nul.
Transistorerne: Q1, FET’en, er 2N5458, men
2N5457 og 2N5459 kan også bruges. Desuden kan
2N3819,2N3820, 2N3823 og et par TIS-typer anven
des, blot man passer på de afvigende benforbindel
ser.
Q2 er BC177, eller bedre 2N995. Næsten enhver
silicium PNP-transistor kan bruges.
Q3 og Q4 er ens. Enten BC107 eller bedre 2N706.
Q5 også BC107 eller 2N915 *).
De øvrige transistorer er alle BC107. men ligesom
Q3,4,5 kan næsten enhver silicium NPN anvendes,
selv de allerbilligste.
Dioderne er heller ikke kritiske. Små siliciumdio
der som IN914 eller OA200 er gode.
Tælleren er bygget i to eksemplarer, én med BCtransistorer (OZ6LN) og én med lidt hurtigere 2Ntransistorer
(OZ4RH).
Ved frekvenser
under 35
MHz er der ingen forskel, kun ved de sidste par
MHz op til 37 MHz er den med BC’er lidt mere
kritisk. Selvom fabrikanterne af IC'erne kun lover
15 MHz, er de altså væsentlig hurtigere, og alle
de seksten, vi har fået, klarer let 30 MHz! Det er
let at kontrollere, man kobler blot et gitterdykmeter
til tælleren, og så længe den tæller det samme flere
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gange i træk, tæller den rigtigt. Når den viser et
helt nyt tal for hver måling, kan den ikke følge med
mere. Det er, som så mange andre ting ved digitale
kredsløb: enten-eller, ingen mellemveje.
En sådan tæller rummer selvfølgelig en masse mu
ligheder. Den kan udvides på mange måder. På fo
tografiet af tælleren kan skimtes et par jacks på
bagsiden. Det er begyndelsen til en stopur-funktion.
Det kan opnås blot ved at ombytte ledningerne til
clock og indgangsmodul, og stille »lang« pausetid.
Hvis clocken stilles på kHz, måler stopuret tusind
dele sekunder! Det startes og stoppes selvfølgelig
ved at sætte strøm på indgangsstikket.
Tælleren kan også blive hurtigere. Hvis første
7490 udskiftes med en 74196 kan tælleren måle ca.
80 MHz. Desværre har de ikke samme forbindelser,
så et nyt print er nødvendigt.
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Den kan sikkert blive endnu hurtigere, og når
jeg har fundet ud af det. skal der nok komme endnu
en artikel.

Kommentar vedr. transistortyper

1 mange tilfælde præsenteres man for udmærkede, moderne
konstruktioner, hvor amatøren blot har anvendt nogle i dag
forældede og derfor uforholdsmæssigt dyre transistorer - det
gælder faktisk over en bank alle US-typer med 2N-løbenumre
under 1000. Også her, og man fristes stærkt til - uden at have
prøvet det selv - at anbefale andre, der vil forsøge lykken,
straks at prøve med de billigste typer, der. har nogenlunde
rigtige data. Her kan 2N706 og 2N915 sikkert erstattes med
en europæisk BSX19. TR
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En »Vippeantenne«
Af OZ7VG, Verner Benderup, Irisvej 11, 4200 Slagelse

Ønsket om en antenne, der kan drejes, er ikke
det sværeste at opfylde, men da jeg også ville have.
at den skulle kunne vippes til lodret, kom det svære.
Efter at have pløjet al amatørlekture igennem,
opdagede jeg hurtigt, at det ikke var den slags stof.
der var overfyldt med; ja, så var der ikke andet
at gøre end selv konstruere en. og vanskeligheden
lå i at få lavet en antenne, der kunne vippes eller
drejes uden der var for mange trækstænger, snore
og trisser, der kunne komme til at se Storm P-agtige
ud.
Resultatet på det hele blev en antenne, der kan
drejes til vandret og lodret og omvendt, i stedet
for at vippes.
Man bemærker, at der ikke er mål på noget som
helst, da disse ting, der er brugt, ikke er gængse
varer i forretninger, ligeledes afhænger det meget
af hvilken masttykkelse man vil have og hvor tæt
man kan sætte hele arrangementet til en mur etc.
For at anskueliggøre ideen i selve systemet har
jeg ifølge fig. I og 2 påsat numre, så man kan følge
de forskellige dele.
Nr. I er et hjul man køber hos isenkræmmeren
beregnet til TV-borde o. lign.; hvor en evt. tap bort
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skæres og i stedet pånittes eller påskrues et dæksel
nr. 4 som passer ned over mastetoppen.
Nr. 2 er selve lejet for bommen på antennen. Det
består af et glat rør uden indvendige knaster og stuk
svejsninger, dette leje er svejset på nr. 7, som er
en stump rør svarende til selve masten.
Nr. 3 er en lille stump plasticrør, der går igennem
det i nr. I omtalte dæksel, det er limet på med araldit.
Nr. 4 er det omtalte dæksel, hvorpå hjulet erpånittet.
Nr. 5 er en skrue, der er fastskruet i selve bommen
og kører frit i en rille i lejet, se fig. 2 og 4.
Nr. 5a er en spiralfjeder.
Nr. 6 er en spunden nylonsnor som er et led i
selve trækmekanismen, den skal være så lang, at
den går rigeligt igennem plastikrøret nr. 9 (grunden
til nylonsnor er at undgå induktioner når ant. er
i lodret stilling).
Nr. 7 er en stump rør svarende til masten.
Nr. 8 er en svær aluminiumsvinkel til at holde
fjederen 5a, der går til nr. 5.
Nr. 9 er et plasticrør, i dette tilfælde et afløbsrør
for varmt og koldt vand, det har den fordel, at det
kan udvide sig ved at man holder en blæselampe
el. lign. ca. 10 cm fra og så langsomt presse det
på emnet, det skal passe til.
Nr. 10 er en stålwire, der er sat sammen med
føromtalte nylonsnor med rørwirelås (grunden til
at bruge stålwire det sidste stykke er, at den er
mere slidstærk, især når den skal igennem små rør
og bindes i et hul i et stykke fladjern.
Nr. II er selve masten.
Nr. 12 er en rørholder, man kan købe i sanitetsforOZ AUGUST 1972

retninger og den er oprindelig beregnet til indstøbning i mur. Der skæres et stykke bort og en plade
(se nr. 15) påsvejses.
Nr. 13 er en passende stump kobberrør, hvor stålwiren går igennem.
Nr. 14 er håndtaget, hvormed man »vipper« an
tennen. Systemet er, at man trækker det lidt til siden
og derpå skyder det frem mod masten og slipper
igen, hvorved den lille fjeder fig. la søger at trykke
det tilbage igen bagved den lille tap T som så låser
for antennen, idet fjederen i toppen ved selve anten
nen jo søger at trække den modsatte vej.
Nr. 15 er pladen, hvorpå selve trækmekanismen
er anbragt. Rillen i pladen er lavet for at man kan
justere tappen T af hensyn til wirelængde. se fig.
1.
Nr. 16 er to stopringe med stopringsskruer, der
er skruet i selve bommen.
Fig. 4 viser detailtegning af bomlejet, se teksten
under.
Fig. 3. Til dem, der har lyst til at vippe antennen
ved hjælp af motor, har jeg lavet en principtegning,
den behøvér jeg vist ikke kommentere.

polarisering med motor
Fig 3

Detail af rille i bomlejet, hvor skruen 5
skal glide. Den er skruet direkte i bom
Fig. U
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Fig-5

Fig. 5. Den forannævnte »Vippe«antenne kan
selvfølgelig også drejes rundt, og det er vist. hvordan
jeg rent mekanisk har løst dette.
Denne drejemekanisme er uafhængig af »Vippe
mekanismen«, da der blot sker det, at den drejer
rundt sammen med det øvrige.
Vinkeltandhjulene i fig. 5 skal selvfølgelig være
lige store, det er de ikke på tegningen og det er
en fejl.
Der står i højre side på fig. 5 DK-kort og det
refererer til Danmarkskort, som er klistret på en
masonitplade, således at jeg kan se, hvor signalet
kommer fra.
Kalibreringen af kortet er let, man stiller anten
nen. så den peger mod nord evt. efter et kompas,
derefter drejer man håndtaget med pilen rundt på
selve akslen, (sørg for at akslen er holdt fast medens
dette foretages) selve fastgørelsen af håndtaget kan
foregå ved at man i forvejen borer og skærer gevind
i siden på dette, og når man så har stillet det ind
efter kortet, bores en forsænkning ind i selve akslen
og derpå sættes en stopringsskrue i, så sidder det
fast.
Hvis man har adgang til fræsemaskine, kan man
lave en notgang indvendig i håndtaget og udvendig
i akslen og derpå indsætte en not.
Ovenfornævnte gælder også for tandhjulene på
de forskellige aksler.
Tilbage er kun at ønske held og lykke til dem.
der skulle få lyst at gå igang med denne konstruktion,
og er nogen i tvivl om noget, er de velkomne til
at kontakte mig, evt. på 2 m.
*
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Operatorforstærkeren
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Paul Bergsøe Kollegiet,
Skodsborgvej 190, vær. 511, 2850 Nærum.

Blandt de mange ting, der er sket på halvlederom
rådet de sidste år, er det som om de yderst anvendeli
ge
operatorforstærkere
(eller
operationsforstærke
re) helt har undgået danske amatørers opmærksom
hed. Jeg mindes i hvert tilfælde ikke at have set
noget om dem her i OZ, og ved diskutioner på
båndet har jeg flere gange fåt at vide, at digitale
kredse var sjove og lette at have med at gøre, hvori
mod analoge (lineære) kredse, hvorunder operator
forstærkeren hører, var man bange for at gå i gang
med. Dette til trods for, at det vel er de færreste
amatører, der undgår at stifte nærmere bekendtskab
med disse kredse f.eks. i form af lavfrekvensforstær
kere, hvis udgang jo gerne skal give et nøjagtigt,
men forstærket billede af, hvad der sker på ind
gangen. Dette i modsætning til de digitale kredse,
hvis udgange kun har 2 stillinger, nemlig høj og lav.
Men hvad kendetegner da en operatorforstærker?

Særlige kendetegn
En operatorforstærker er en DC-forstærker, som
er konstrueret således, at den er velegnet til at blive
modkoblet.
Den
«ideelle«
operatorforstærker
har
uendelig stor forstærkning, uendelig høj indgangsim
pedans og udgangsimpedans nul.
Disse kriterier er der selvfølgelig ingen forstærke
re, der opfylder, men ved at gøre forstærkningen
meget stor kan man ved hjælp af modkobling nå
meget langt i retning af en ideel forstærker.
Operatorforstærkeren er som regel opbygget som
differensforstærkere, hvor man har to indgange,
som er uafhængige af forstærkerens »jord«. Diffe
rensen mellem disse to indgange forstærkes, således
at der på udgangen fås en spænding i forhold til
»jord« der er forstærkningen gange differensspæn
dingen på indgangen. Differensforstærkeren ser i
sin simpleste form ud som på fig. 1.
Dette trin, der i virkeligheden blot er to emitterjordede forstærkertrin, koblet sammen ved hjælp af
fælles emittermodstand, har flere interessante egen
skaber.
Påtrykker vi f.eks. indgangene hver sit signal, der
er nøjagtig ens i størrelse og fase, vil de to transisto
rer hver for sig arbejde som i en sædvanlig jordet
emitterkobling, hvis forstærkning er lav, på grund
af den uafkoblede iemittermodstand. Har de 2 ind
gangssignaler derimod lige stor amplitude, men 180
graders faseforskel (er balanceret), vil en øgning
af den ene transistors emitterstrøm modsvares af
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en nøjagtig lige så stor minskning af den andens.
Strømmen gennem Re vil derfor være konstant og
der vil ikke optræde nogen signalspænding over den.
Det er derfor ikke nødvendigt med nogen afkobling
skondensator, men vi får alligevel en stor forstærk
ning.
En balanceret forstærkers egenskaber med hen
syn til at forstærke balancerede signaler og under

trykke signaler, hvis fase er ens (common mode
signals) betegnes ved »common mode rejection« el
ler »CMR«.
Til at specificere dette forhold angiver man forhol
det mellem forstærkningen for balancerede signaler
og forstærkningen for ensfasede signaler. Dette for
hold kaldes »Common mode rejection ratio« eller
»CMRR«. Dette forhold opgives normalt i dB. Jo
større dette forhold er, jo bedre virker vores forstær
ker som differensforstærker.
Via lidt matematik kan det indses, at jo større,
man vælger Re, jo bedre bliver common mode
rejection-forholdet. Imidlertid har en stor modstand
den ulempe, at der over den vil blive et stort
spændingsfald, og det må derfor kræves en høj
spændingsforsyning. I stedet for den store mod
stand indsætter man derfor ofte en transistor, der
virker
som
en
konstantstrømkilde.
Dette
har
samme virkning som en meget stor modstand.
OZ AUGUST 1972

INPUT FREQUENCY
COMPENSATION

Fig. 2

Stor forstærkning
Vi krævede af vores operatorforstærker, at den
skulle have stor forstærkning. Dette kan vores diffe
renstrin ikke klare alene, så i virkeligheden ser vores
forstærker ikke ud som vist på fig. 1. Det må efterføl
ges af en række forstærkertrin, f.eks. nogle transi
storer anbragt i darlingtonkobling.
Operatorforstærkere fremstilles ofte som integre
rede kredsløb. Som eksempel kan vi vælge operator
forstærkeren μA 709, hvis diagram ses på fig. 2.
Som det ses, er der tale om en jævnspændingsfor
stærker med balanceret indgangstrin, således at for
stærkeren
har
en
inverterende
og
en
ikkeinverterende indgang i forhold til udgangen. Udover
disse er der terminaler for positiv og negativ spæn
dingsforsyning samt tre terminaler for frekvenskom
pensering.
Kompensering
En operatorforstærker vil næsten altid være mod
koblet under brugen. I praksis betyder dette, at for
stærkningen kan varieres inden for vide grænser,
hvilket igen sætter visse krav til forstærkerens
amplitude- og fasekarakteristik, især når forstærk
ningen er stor.
I dette tilfælde frekvenskompenserer man for
stærkeren, således at forstærkningen er mindre end
eller lig med 1. når fasen er drejet 90 grader. For
amplitudekarakteristikken betyder dette, at den fal
der 20 dB/dekade μA 709 skal altid frekvenskompen
seres ved hjælp af ydre komponenter, men for
mange nyere typer er dette gjort fra fabrikkens side.
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Dette gælder f.eks. μA 741. Nærmere oplysning om
kompensering findes i databladene.
Vi har hidtil forudsat, at de to transistorer i ind
gangen var ens, og at første trin var symmetrisk.
Ivirkeligheden
kan
man
ikke
lave
transistorerne
fuldstændig ens og på grund af temperaturforskelle
vil der optræde en række effekter for operatorfor
stærkeren, som man ofte må tage hensyn til, og
man definerer derfor en række størrelser, som er
karakteristiske for forskellige operatorforstærkere.

Offset
For eks. vil spændingen på udgangen ikke være
nul selvom spændingen på indgangen er nul. Vi defi
nerer derfor en offset spænding (offset voltage), som
er den spænding, der skal påtrykkes mellem de to
indgange for at få nul på udgangen.
Ligeledes defineres en offsetstrøm, som er for
skellen mellem strømmen ind i de to indgange for
at få udgangsspænding nul.
Som det ses af diagrammet, er basis af ind
gangstransistorerne ikke forspændt. Men forat tran
sistorerne skal kunne være aktive, må der løbe en
vis forspændingsstrøm gennem basis.
Ækvivalentdiagram
Man definerer derfor en bias-strom. som er mid
delværdien af de to indgangsstrømme. Forstærkeren
har endvidere en vis indgangsimpedans Z: og en vis
udgangsimpedans Zo, således at vi kan tegne et
ækvivalentdiagram, der kommer til at se ud som
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forstærkning uden modkobling er meget større end
1 + Rf : R1 bliver den resulterende forstærkning
Vo : Vi = + Rf: R1.

Fig .3

vist på fig. 3, og som tager hensyn til de størrelser,
vi lige har defineret. Det bør bemærkes, at dia
grammet ikke tager hensyn til temperatur- og
batterispændingsvariationer
eller
til common
mode
rejection-forholdet.
Dette
diagram
er
her
kun
medtaget for fuldstændighedens skyld. I virkelig
heden er det yderst sjældent man får brug for
dette
diagram,
idet
databladene
giver
oplysning
om, hvordan man bedst kompenserer for de forskel
lige ting. Man simplificerer derfor som regel diag
rammet, så vi får et diagram som vist på fig. 4.
Her er »-« den inverterende indgang og » + « den
ikke-inverterende.

Forstærkning uden fasevending
Ønsker vi i stedet en forstærkning, der er positiv,
kan vi tilføre vores indgangsspænding til den ikkeinverterende indgang, se fig. 6. Her bliver for
stærkningen 1 + Rf : R1.
Hvis der stilles hårdere krav til operatorforstærke
ren,
f.eks.
med
hensyn
til
at
minimalisere
driftsspændinger stammende fra temperatur- og batterispændingsvaristioner, er det vigtigt, at forstær
kerens indgangstrin er i balance. Derfor indsættes
ofte en impedans Zg mellem den ikke-inverterende
indgang og stel, således at de to indgange er belastet
ens i forhold til stel. Dette medfører, at Zg skal være
lig med Z1 parallelt med Zf. Se fig. 7. Indførelsen
af Zg medfører kun minimale afvigelser i forhold
til det tidligere udledte.
Zf

A0

Fig.4

Rf

Forskellige data
Til sidst skal angives et par definitioner på udtryk,
der forekommer i databladene og som er rare at
kende. Slewing rate angiver, hvor hurtigt ud
gangsspændingen kan ændre sig. Enheden er volt
pr.μS (mikrosekund). Output voltage swing angiver
de
maksimale
spændingsværdier,
forstærkeren
kan
levere.

V0

Slewing rate angiver, hvor hurtigt udgangsspæn
dingen kan ændre sig. Enheden er volt pr. μs (mikro
sekund).
Output voltage swing angiver de maksimale spæn
dingsværdier, forstærkeren kan levere.
Input voltage range angiver de maksimale værdier,
forstærkeren må påtrykkespå indgangene.

Fig.6

Forstærkning med fasevending
Som tidligere nævnt benyttes operatorforstærke
ren næsten altid modkoblet. Dette foretages ved at
udføre en tilbagekobling fra udgangen til den inver
terende indgang, som vist på fig. 5. Hvis kredsens
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Praktisk brug
Efter således at have kigget på teorien bag opera
torforstærkeren, skal vi se på nogle praktiske kreds
løb. På fig. 8 er vist de kredsløb, der har givet opera
torforstærkeren dens navn, idet den oprindelig blev
benyttet til at udføre regneoperationer i elektroniske
regnemaskiner.*)
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På fig. 9 er vist en grammofonforstærker med
RIAA-korrektion, ca. 25 gange forstærkning og lav
distorsion.
På fig. 10 er vist en inverterende mixerforstærker.
På fig. 11 er vist et elektronisk variabelt delefilter.
Delefrekvensen bestemmes som fo=l:(27πRC). Den
variable modstand R kan være et potentiometer eller
en attenuator. Kondensatoren C bør være metalliseret plastfolie.
På fig. 12 er vist et mikroamperemeter. Potentiomet
ret på 10 k benyttes til nulstilling af offsetspæn
dingen.
25jj/25V io K

*) Den ofte sete. men forkerte betegnelse »operations-forstær
ker« er det triste resultat af sproglige ignoranters kritikløse
oversættelse fra tysk »TR.
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På fig. 13 er vist en krystalstyret 1 MHz oscillator.
På fig. 14 er vist en funktionsgenerator, der giver
firkant og trekant output.
Disse eksempler er valgt udfra ønsket om at vise,
hvor store muligheder, der er med operatorforstær
kere. Den der onsker at begynde at arbejde med
disse kredse henvises til speciallitteraturen om em
net. Desuden har mange af de udenlandske radiobla
de nye koblinger i næsten hvert nummer. Et stort
antal koblinger var således vist i »Radio & Televisi
on«, nr. 6, juni 1971. Desuden kan derfindes mange
anvendelige koblinger i data- og informationsblade
fra fabrikanterne. Således har National Semiconductor udgivet et lille hæfte »op amp circuit collection« med næsten 100 forskellige koblinger.
Til slut skal det nævnes, at jeg ved udarbejdelsen
af denne artikel har benyttet noter og andet under
visningsmateriale fra Danmarks Ingeniørakademi.

Pig 13

INSTRUTEK Pen Tester Model TS-68
INSTRUTEK, Houmannsgade 41, 8700 Horsens, v/OZ9ER, Erling Nielsen
Dette er en typisk japansk opfindelse. Man fore
stiller sig en cylindrisk plasticgenstand, nærmest
som en lommelygte, forsynet med en clips til at
fastholde den i brystlommen. Diameter 22 mm og
længde 116 mm. »Lommelygten«s top har under
et klart plasticdæksel fire skalaer, hver lidt mindre
end 90°, fordelt over cirklens 360°. 1 toppen er ind
bygget et lille drejespoleinstrument. Drejes plastic
toppen, kan viseren bringes til at pege mod nulstre
gen på områderne 0 - 3 , 0 - 3 0 o g 0 - 300 V samt
kiloohmskalaens uendelig-streg. Den ende af lom
melygten, hvor pæren normalt findes, er her et dreje
ligt plasticdæksel, der skjuler en testspids (samt bat
teri til ohmmåling). Endelig findes en løs måleled
ning med et. 1,5 mm bananstik, som passer i en
bøsning i instrumentet, og et miniature krokodille
næb. I æsken er endvidere en brugsanvisning affattet
på det reneste Pidgin-Engelsk.
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I plastichylsteret skjuler sig faktisk et komplet
omend primitivt volt-ohmmeter med de ovennævnte
fire områder. Voltmetret virker på såvel jævn- som
vekselspænding og angives at have 2 kohm pr. volt.
Målenojagtigheden angives til 20% af fuldt udslag.
Jeg tror ikke. der er så mange amatører, som vil
have dette lille, fikse instrument siddende i bryst
lommen permanent, men det kan egentlig udmærket
ligge i en mappe eller sommerferiekuffert. Et mindre
universalmeter kan man vanskeligt tænke sig, og
prisen er ligeledes i miniatureformat: kr. 42,50.
Dette instrument kan ikke dække alle amatørens
behov, heller ikke begynderens, men det kan være
et udmærket supplement - og fikst er det, man kan
ikke lade være med at beundre japanernes hittepåsomhed.
aq
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Modulator med aktivt lavpasfilter
Af OZ4HZ, Hans Bøie Jensen, Frankrigsgade 744 tv., 2300 København S.

I det følgende vil der blive beskrevet en modula
tor, der er beregnet til at kore sammen med den
af mig beskrevne sender til 2 m (OZ juni 71). Senere
vil der også blive beskrevet et PA-trin med transisto
rer, der også passer til denne sender.
Modulatoren, hvis diagram er vist pä fig. 1, er
opbygget på en printplade med målene 145.x 22,5
mm. Printtegningen er vist på fig. 2 og komponenter
nes placering på fig. 3.
Modulatoren har en maximal forstærkning på 70
dB ved f = 1 kHz og består af fire trin, nemlig
forforstærker, klipper, aktivt lavpasfilter og ud
gangsforstærker. 1 det følgende vil de enkelte trin
blive nærmere beskrevet.

Forforstærker.
Forforstærkeren
består
af
transistortrinene
med
Ti og T2 . Begge trinene er modkoblede og ved hjælp
af potentiometret P1 kan forstærkningen i forfor
stærkeren varieres mellem 10 og 250 gange. En del
af T2’s emittermodstand er kun afkoblet med en
kondensator på 0,1 F for at give en frekvensaf
hængig modkobling, der virker, som om der var
indskudt et højpasfilter efter trinet. Amplitudeka
rakteristikken for forforstærkeren er vist på fig. 4
og man ser, at afskæringsfrekvensen er ca. 3,5 kHz.
Dette medfører, at de høje frekvenser forstærkes
mest, og disse vil da også blive klippet mest i det

Spændinger

vist

på

diagram

er

DC

-

efterfølgende klippertrin. Havde man haft en vand
ret amplitudekarakteristik før klipperen (dvs. at lave
frekvenser forstærkes lige så meget som de høje),
ville de lave frekvenser i taleområdet også blive
klippet kraftigt og de derved dannede overtoner
(harmoniske) ville for en stor dels vedkommende
falde under 3 kHz og ville ikke blive skåret væk
af det aktive lavpasfilter, men derimod give anled
ning til forvrængning af signalet.
Klipperen.
Klipperen har til opgave at forhindre, at det maxi
male frekvenssving overskrides selv ved meget kraf
tig tale, den består af dioderne Di og D2 . der begge
er forspændt i lederetningen. Ved hjælp af R10, R11
og R12 kan man bestemme, ved hvilket niveau, klip
ningen skal ske, her klippes ved 400 mVpp. Efter
klipperen kommer en emitterfølger med transistoren
T3 og efter denne et lavpasfilter bestående af R17
og Cs. Dette lavpasfilter har en afskæringsfrekvens
på ca. 1 kHz og har til opgave at rette amplitudeka
rakteristikken op, således at denne nu er vandret.
Aktivt lavpasfilter.
Herefter følger det aktive lavpasfilter, der består
af transistoren T4 , modstandene R18. R19 samt kon
densatorerne C9 og C10 . Det aktive lavpasfilter har
en afskæringsfrekvens på ca. 2,7 kHz og falder med
40 dB/dekade (12 dB/oktav), således at frekvenser

spændinger.

AC - spændinger se tekst
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Komponentplacering til modulator

(1) mikrofon ind
(2) mikrofon ind stel
(3) *12 V
(4) LF ud
(5) LF ud stel

over 2,7 kHz dæmpes kraftigt. Til beregning af af
skæringsfrekvensen har man:

da man så
lavpasfilteret.

får

en

pæn

amplitudekarakteristik

for

Udgangsforstærkeren.
Efter det aktive lavpasfilter er det nødvendigt at
forstærke signalet yderligere, inden det påtrykkes
modulatoren, og dette sker i udgangsforstærkeren,
der består af transistoren T5 . Trinet er modkoblet
ved at lade en del af emittermodstanden være uafkoblet (R23 ). Forstærkningen i trinet er ca. 40 gange
og kan beregnes, idet formlen

gælder med god tilnærmelse. Trinet kan levere en
udgangsspænding på max 6 Vpp hvilket skulle være
nok til at give et rimeligt frekvenssving, også ved
andre end den af mig beskrevne sender, der kun
behøver ca. 400 mVpp for at give et modulationsindex på 1. Ved hjælp af potentiometret P2 kan det
ønskede
frekvenssving
indstilles.
Modulatorens
samlede amplitudekarakteristik, som er vist på fig.
5, er målt ved et LF-signal på 10 mVpp på ind
gangen og Pi i midterstilling. P2 blev indstillet til at
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give en udgangsspænding på 2 Vpp ved f = 1 kHz.
Man ser, at amplitudekarakteristikken er næsten
vandret mellem 300 Hz - 3 kHz, hvilket også var
hensigten, da fasemodulatoren i senderen giver en
hævning af høje frekvenser. Ved fasemodulation
er modulationsindexet m konstant, og da frekvens
svinget Δf = m ■ fmod., fås, hvis m = 2, Δ f = 2
fmod., og for fmod = 1 kHz fås Δ f = 2 kHz, for
fmod. = 2 kHz fås Δ f = 4 kHz.
Opbygning af modulatoren.
Modulatoren er som tidligere omtalt opbygget på
et print og skulle derfor være let at efterbygge. Ved
opbygningen er der udelukkende anvendt kompo
nenter. der skulle være lette at få fat på. Modstande
ne er alle Philips 1/8 watt med 5% tolerance, dog
bor R18 og R19 udmåles således, at tolerancen for
disse er bedre end 2%. Alle elektrolytkondensatorer
er af tantaltypen, f.eks. type TAG fra ITT. Cs, C 9
og C10 er polyesterkondensatorer og tolerancen for
C 9 og C 10 bør være 2,5%, da disse anvendes i det
aktive lavpasfdter.
Optrimning af modulatoren.
Optrimningen er ganske let og foregår ved, at man
tilslutter sin mikrofon til mikrofonindgangen (1) og
(2), sætter + 12 V på (3) og forbinder udgangen
af modulatoren (4) og (5) med senderen. Pi indstilles
således, at klipperen lige netop træder i funktion
ved normal tale, og P2 indstilles til det ønskede fre
kvenssving.
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GF forslag
Til
behandling
på
generalforsamlingen
den 24. september 1972 er der fremsendt
følgende forslag:

Forslag til ny § 8 i vedtægterne
Foreningens økonomiske anliggender varetages af en kasse
rer. Det påhviler kassereren at føre regnskabet over indtægter
og udgifter på betryggende måde og i overensstemmelse med
de derom af bestyrelsen givne direktiver.
Regnskabsåret 1971/72 løber fra 1/7 1971 til 30/6 1972.
Regnskabsåret 1972/73 løber fra 1 /71972 til 31/3 1 973. Herefter
løber regnskabsåret fra 1/4 til 31/3.
Årsregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse for det af
sluttede regnskabsår, et budget for det efterfølgende regn
skabsår og en balance pr. afslutningsdagen.
Til at revidere årsregnskabet vælger generalforsamlingen 1
eller flere regnskabskyndige revisorer, der fungerer indtil næ
ste ordinære generalforsamling. Revisorerne skal være myndi
ge og ikke ude at rådighed over deres bo og må ikke være
funktionærer i foreningen, være medlem af dens bestyrelse
eller være knyttet ti I noget medlem af bestyrelsen eller til kasse
reren ved tjenesteforhold, ægteskab, slægts- eller svogerskab
i ret op- eller nedstigende linie eller som søskende.
'h af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer kan
kræve, at en af revisorerne skal være statsautoriseret.
Ho vedbestyrelsen
Forslag til generalforsamlingen
Foreslår at foreningens vedtægter ikke ændres, før tidligst
på GF i 1973.
Skulle et flertal på generalforsamlingen 1972 have den opfat
telse, at en generel ændring af vedtægterne er ønskelig, fore
slås at generalforsamlingen pålægger EDR’s HB at udarbejde
et forslag til behandling på generalforsamlingen i 1973.
OZ3Y
Forslag til ændring af vedtægter for foreningen
»Eksperimenterende Danske Radioamatører«
§ 1 Foreningens navn er »Eksperimenterende Danske Radio
amatører« (EDR). Foreningen er den danske afdeling af
»The International Amateur Radio Union« (IARU).
§ 2 Foreningens formål er:
at samle alle danske amatørradiointeresserede.
at virke for amatørradioens udvikling.
at arbejde for en forbedring af radioamatørens vilkår.
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for
at forbedre den tekniske kunnen,
og at repræsentere radioamatørerne over for andre
organisationer - og over for myndighederne.
§ 3 Som medlem af EDR kan optages enhver amatørradioin
teresseret. Anmodning om optagelse i EDR ti Isti Iles
skriftligt kassereren. Når særlige grunde taler herfor, kan
landsstyrelsen nægte en ansøger optagelse i foreningen,
ligesom landsstyrelsen i særlige tilfælde kan ekskludere
et medlem af foreningen.
Landsstyrelsens afgørelser i sådanne sager skal forelæg
ges til godkendelse på det nærmest følgende repræsen
tantskabsmøde og kan ikke indankes for domstolene.
§ 4 EDR udsender månedligt medlemsbladet »OZ«, der redi
geres af en hovedredaktør og evt. redaktører for specielle
stofområder.
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Landsstyrelsen udarbejder retningslinier for bladets om
fang og indhold. Disse retningslinier er bindende for re
daktionen. Hovedredaktøren er ansvarlig over for presse
loven.
§
5
Repræsentantskabet
træffer
beslutning
om
udsendelse
af QTH-liste. Denne skal indeholde navn og adresse på
samtlige OZ, OX og OY amatørradiostationer, en ajour
ført prefix- og zoneliste samt en fortegnelse over de DRstationer, der har anmodet om optagelse.
§ 6 EDR opretholder til brug for sine medlemmer en QSLcentral, der ledes af en QSL-ekspeditør og samarbejder
med centraler i andre lande.
Såfremt der i et land findes mere end 1 amatørforening
og en af disse er en afdeling af IARU, finder samarbejde
kun sted med denne forening.
QSL-centralen ekspederer ikke QSL-kort fra eller til ulicenserede danske sendeamatører.
§ 7 Foreningen opdeles i kredse og lokalafdelinger.
§ 8 Den enkelte lokalafdeling benævnes EDR, x-afdeling og
skal mindst bestå af 10medl. Den vælger selv sin bestyrel
se på mindst 3 medlemmer.
Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne vedtægter, der
er gyldige efter landsstyrelsens godkendelse. Afd. besty
relse er pligtige til at arbejde for EDR's program og
landsstyrelsens vedtagelser.
Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og fastsæt
ter selv medlemskontingent til afdelingen samt forestår
selv opkrævning af lokalafdelingens kontingent.
§

9

Medlemsskab til en lokalafdeling er frivillig.
For at fremme samarbejdet mellem lokalafdelingerne in
den for et større geografisk område er foreningen opdelt
i 7 kredse som følger:
Kreds 1 = København (postdistrikter for hvilke post
adressen
er
København
med
tilføjelse
af
distrikts
angivelsen K, V, 0, N, F, S, NV, SV og Valby) samt
følgende
postdistrikter:
Bagsværd,
Ballerup,
Brøndby
Strand,
Brønshøj,
Charlottenlund,
Dragør,
Gentofte,
Glostrup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, Hvidovre,
Kastrup,
Klampenborg,
Lyngby,
Nærum,
Rodovre,
Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, St. Magleby, Sø
borg, Vanløse, Vedbæk og Virum.
Kreds 2 = Øvrige Sjælland, Mon, Lolland. Falster og
Grønland.
Kreds 3 = Fyn, Tåsinge, Langeland og Æro.
Kreds 4 = Nordjylland og Læso. Området nord for linien
Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5 = Midtjylland. Samso og Anholt. Området mel
lem ovennævnte linie og Kongeåen.
Kreds 6 = Sønderjylland. Området syd for
Kreds 7 = Bornholm.

§

§

10

11

Kongeåen.

De enkelte kredse har en kredsbestyrelse bestående af
[andsstyrelsesmedlemmerne,
samtlige
kredsens
afdelingsformænd samt mindst et medlem valgt blandt ikke
afd.-medlemmer.
Formand for kredsbestyrelsen er altid et landsstyrelses
medlem -.
Kredsbestyrelsen holder møde 2 gange årligt eller så
ofte det er fornødent. Kredsformanden indkalder til møde
gennem »OZ«.
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Repræsentantskabet vælges af EDR's medlemmer som
følger: Hver kreds vælger 1 repræsentant for hver påbe
gyndt antal 100 medlemmer op til 500, derefter 1 repræ
sentant for hver påbegyndt 200 medlemmer.
Medlemsantallet
i
kredsen
fastsættes
på
grundlag
af
medlemsantallet pr. 1. januar.
Forslag til repræsentanter indsendestil formanden i an
befalet brev, og må være denne ihænde senest den 20.
januar sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den

I

foreslåede kandidat, om at vedkommende er villig til at
modtage valg i overensstemmelse med forslaget.
Alle foreslåede emner offentliggøres i februar »OZ«. I
samme nummer findes indlagt en stemmeseddel, hvor
medlemmerne inden for hver kreds kan afkrydse det antal
kandidater, som den pågældende kreds skal vælge til
repræsentantskabet.
Kandidater inden for de respektive kredse indgår som
suppleanter til repræsentantskabet i rækkefølge efter op
nået stemmetal.
Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse, kreds- og
medlemsnr.
indsendes
til
stemmeudvalget
senest
den
1. marts.
Kun den trykte stemmeseddel, som følger med »OZ« er
gyldig, og hvert medlem kan kun afgive en stemmeseddel.
§

12

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i
marts måned og indkaldes af landsformanden ved med
delelse i »OZ« i januar måned. Omkostningerne i forbin
delse hermed afholdes af EDR.
Stemmeret på repræsentantskabsmøderne har de valgte
repræsentanter.
Repræsentantskabet
er
beslutningsdygtigt
uanset
antal
let af fremmødte repræsentanter.
Repræsentantskabet afgør alle sager - undtagen ved

tægtsændring (§ 17) og opløsning af foreningen (§ 18)
- ved almindelig stemmeflerhed, skriftligt hvis det for
langes.
Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmø
det, indsendes til landsformanden senest den 20. januar.
Senest to uger før mødet modtager repræsentanterne
den endelige dagsorden med arbejdspapirerne.
Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal
indeholde:
a) Forretningsorden for mødet.
b) Valg af dirigent.
c) Beretning fra landsstyrelsen.
d) Fremlæggelse af revideret regnskab.
e) Forslag til budget.
f) Valg af landsformand og suppleant for denne.
g) Valg af medlemmer til landsstyrelsen og suppleanter
for disse.
h) Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er).
i) Indkomne forslag.
j) Fastsættelse af kontingent for det kommende kalen
derår,
kl Eventuelt.
§

§

II

§

13
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
skal
afholdes,
når landsstyrelsens flertal eller mindst 2 tredjedele af
repræsentantskabets
medlemmer
skriftligt
fremsætter
ønske herom til landsformanden med angivelse af for
handlingsgrundlag.
Landsformanden
indkalder
herefter
til møde med mindst to ugers varsel.
14 Foreningens daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og sekretær.
Formanden vælges for to år. Fratræder formanden inden
udløbet
af
valgperioden,
fungerer
næstformanden
som
formand
til
førstkommende
repræsentantskabsmøde,
hvor der vælges en ny formand for de følgende to år.
De ti medlemmer vælges for to år - dog således, at halv
delen af de ti medlemmer vælges hvert år.
Formanden vælges i år med ulige årstal.
I år med ulige årstal vælger kredsene 1, 2, 4, 5 og 7
hver et medlem til landsstyrelsen.
I år med lige årstal vælger kredsene 1, 2, 3, 5 og 6 hver
et medlem til landsstyrelsen.
Et
landsstyrelsesmedlem
kan
kun
repræsentere
den
kreds, hvori han har bopæl. Ved flytning fra kredsen bort
falder mandatet og suppleanten indtræder.
Et landsstyrelsesmedlem, der ikke er valgt til repræsen
tantskabet året efter sit valg til landsstyrelsen, har talemen
ikke
stemmeret
på
repræsentantskabsmødet.
Til

§

§

svarende gælder for formanden i to år efter hans valg.
Ethvert medlem af EDR har mod behørig legitimation
ret til at overvære repræsentantskabsmødet, men har
hverken tale- eller stemmeret på mødet.
Landsstyrelsen konstituerer sig senest otte dage efter
valget.
Landsstyrelsen kan antage lønnet hjælp. Ingen funktio
nær kan være medlem af landsstyrelsen.
Landsstyrelsen kan overdrage særlige opgaver til med
lemmer uden for landsstyrelsen.
15 Landsstyrelsen holder møde så ofte, det er fornødent,
eller når mindst 4 styrelsesmedlemmer begærer det. For
manden udsender indkaldelse med dagsorden og ar
bejdspapirer senest 10 dage før mødet.
Landsstyrelsen
træffer
sine
afgørelser
ved
almindelig
stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør forman
den sagen på mødet eller henviser sagen til fornyet be
handling ved det følgende møde i landsstyrelsen.
Til landsstyrelsens møder indbydes foreningens funktio
nærer, som dog ikke har stemmeret.
Landsstyrelsen kan indbyde andre grupper og/eller en
kelte medlemmer til at deltage i et landsstyrelsesmøde
eller dele deraf.
Landsstyrelsen kan udsende sager til høring blandt re
præsentantskabets medlemmer.
Der føres protokol over landsstyrelsens møder, og referat
af møderne sendes til medlemmer af repræsentantska
bet, landsstyrelse, funktionærer og til afdelingerne samt
indrykkes i forkortet form i »OZ«.
Såfremt et medlem af landsstyrelsen forsømmer sit arbej
de i styrelsen, kan landsstyrelsen indkalde suppleanten
og evt. fritage det pågældende medlem for medlemsskab
af landsstyrelsen.
16
Foreningens
økonomiske
anliggender
administreres
af
en kasserer.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder hver måned en økonomioversigt,
som sendes til landsstyrelsens medlemmer.
Kassereren
fremlægger
på
repræsentantskabsmødet
for
eningens regnskab for det foregående år (i revideret
stand) og landsstyrelsens forslag til budget for det kom
mende år.
Foreningens
regnskab
revideres
af
en
statsautoriseret
revisor. I revisionen deltager desuden en revisor valgt
af og blandt medlemmer af repræsentantskabet.
Medlemskontingentet
indbetales
halvårligt
forud.
Ved
indmeldelse og genindmeldelse betales et indskud. Und
lader et medlem at betale sit kontingent rettidigt, medfø
rer dette sletning af medlemslisten. Medlemmer, der af
tjener deres værnepligt, kan få et års nedsat kontingent.
Æres- og styrelsesmedlemmer samt revisor og funktio
nærer er kontingentfrie i landsforeningen.
17 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på repræsentant
skabsmøder — og kun når:
a) Forslag herom er optaget på dagsordenen.
b) Ændringsforslaget/ene i deres helhed har været
bragt i februar »OZ«.
c) To tredjedele af repræsentantskabets medlemmer
stemmer for ændringsforslaget/ene.

§ 18 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når to tredje
dele af medlemmerne ved en urafstemning stemmer for
dette. Ved samme afstemning træffes beslutning om an
vendelse af evt. formue.
§ 19 Ovenstående vedtægter træder i kraft den 1. januar 1973.
Hidtidige vedtægter eller dele heraf er fra samme dag
ugyldige.
På De sønderjyske afdelingers vegne:
OZ5WK, K. Wagner.
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Til drøftelse og evt. vedtagelse på GF
1972 fremsendes nedenstående:
FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR ..EDR«.

§ 1.
Navn.
Foreningens navn er »EKSPERIMENTERENDE DANSKE RA
DIOAMATØRER«, forkortet EDR. Foreningen er den danske
afdeling af »The International Amateur Radio Union« (IARU).

§2.
Formål.
EDR’s formål er at samle alle danske amatørradiointeressere
de, virke for amatørradioens udvikling og for forbedring af
radioamatørernes arbejdsvilkår og tekniske kunnen, samt re
præsentere
radioamatørerne
overfor
andre
lign.
organisationer
og myndighederne.
Stk. 2. EDR er upolitisk.

§3.
Medlemsskab.
Stk. 1. Anmodning om optagelse i EDR tilstilles skriftligt
kassereren, Hovedbestyrelsen (HB) kan nægte en ansøger op
tagelse i foreningen og kan ekskludere et medlem af fore
ningen, når særlige grunde taler derfor. Sådanne afgørelser
skal godkendes af det førstkommende repræsentantskabsmø
de og kan ikke indbringes for domstolene.
Stk. 2. Såfremt HB har nægtet en ansøger optagelse eller
har ekskluderet et medlem, har vedkommende ikke stemmeret
eller valgbarhed i noget foreningsanliggende, medens denne
tilstand vedvarer.
Stk. 3. Repræsentantskabet kan, efter indstilling fra HB, ved
énstemmig beslutning udnævne personer, som har virket til
gavn for EDR til æresmedlemmer af foreningen. Forslag des
angående skal udsendes til skriftlig afstemning blandt samt
lige medlemmer af repræsentantskabet.

§4.
Kontingent.
Stk. 1. Repræsentantskabet fastsætter kontingentets størrel
se samt indskud for optagelse i EDR, hvori er includeret tilsen
delse af foreningens emblem, vedtægter, samt medlemscertifi
kat.
Stk. 2. Medlemskontingentet indbetales årsvis forud senest
den 15. marts for detfølgende medlemsår. Ved skriftlig henven
delse til kassereren kan kontingentet dog indbetales kvartals
vis.
Helårsbetalende
medlemmer
får
fra
kassereren
tilsendt
et postgiroindbetalingskort, og dette kan indtil den 15. marts
benyttes
til
kontingentindbetalingen.
Kvartalsvis
betalende
medlemmer skal inden den 15. i hvert kvartals sidste måned
på
det
tilsendte
indbetalingskort
fremsende
kontingentet
for
det kommende kvartal. Har et medlem ikke inden indbeta
lingsfristens
udløb
modtaget
ovennævnte
giroindbetalings
kort, giver dette ikke ret til henstand med kontingentbeta
lingen.
Stk. 3. Medlemmer, der aftjener deres værnepligt, kan få
indtil ét års medlemsskab for halvt kontingent, når de opgiver
adresseændring til militæradresse.
Stk. 4. Når flere medlemmer, hvoraf én betaler fuldt kon
tingent, hører til samme husstand, kan de øvrige opnå med
lemsskab for halvt kontingent mod at give afkald på medlems
bladet.
Stk. 5. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
Stk. 6. HB-medlemmer, samt de to revisorer, er kontingent
frie.
Stk. 7. Forretningsudvalget (FU) kan efter ansøgning helt
eller delvis fritage økonomisk særlig vanskeligt stillede med
lemmer for kontingentbetaling.
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§5Kontingentrestancer.
Stk. 1. Undlader et medlem at betale sit kontingent rettidigt,
betragtes vedkommende som slettet af medlemslisten.
Stk. 2. Såfremt slettede påny ønsker at blive medlem, skal
der betales nyt indskud. Dette gælder dog ikke for indmeldel
ser, der foretages senest 2 år efter at det pågældende medlem
er blevet slettet.

§6.
Udmeldelse.
Stk. 1. Udmeldelse skal, for at anses for rettidig, finde sted
senest den 15. marts. Udmeldelse før denne dato berettiger
ikke til tilbagebetaling af kontingent.
Stk. 2. Tidligere medlemmer, der er udtrådt ved rettidig ud
meldelse, genoptages uden hensyn til den forløbne tid uden
nyt indskud.

§7.
Lokalafdelinger.
Stk. 1. Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks. i
en by, nærliggende byer eller et passende landdistrikt, kan
disse danne en lokal afdeling af EDR og gennem samarbejde
virke for EDR's program.
Stk. 2. De enkelte afdelinger er økonomisk selvstændige og
opkræver selv lokalkontingentet.
Stk. 3. Vedtægter for en afdeling skal godkendes af HB,
forinden de får gyldighed.
Stk. 4. Medlemsskab af en lokalafdeling er frivilligt.

§8.
Valg af repræsentantskab.
Stk. 1. Repræsentantskabets medlemmer (RM) vælges for
2 år ad gangen, dog således at halvdelen af en kreds’ RM
afgår hvert andet år. RM kan genvælges.
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret og alle medlemmer
er valgbare, cfr. dog § 3, stk. 2.
Stk. 3. Valg af RM foregår ved urafstemning i 6 afstem
ningskredse:
Kreds 1: KØBENHAVN (postdistrikter, for hvilke postadressen
er København med tilføjelse af distriktsangivelse (K, V, 0,
N, F, S, NV, SV og Valby), samt følgende postdistrikter: Bag
sværd, Ballerup, Brøndby Strand, Brønshøj, Charlottenlund,
Dragør,
Gentofte,
Glostrup.
Hareskov,
Hellerup.
Herlev,
Holte,
Hvidovre,
Kastrup,
Klampenborg,
Lyngby,
Nærum,
Rødovre,
Skodsborg,
Skovlunde,
Springforbi,
St.
Magleby,
Søborg, Vanløse, Vedbæk og Virum).
Kreds 2: Sjælland, Lolland. Falster, Bornholm, Færøerne og
Grønland.
Kreds 3: Fyn, Tåsinge. Langeland og Ærø.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord for og inclusive
linien Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5: Midtjylland, Anholt og Samsø. Området imellem oven
nævnte linie og Kongeåen.
Kreds 6: Sønderjylland. Områdetsyd for Kongeåen.
Stk. 4. Hver kreds vælger et RM for hver påbegyndt 100
medlemmer i kredsen.
Stk. 5. Medlemmerne i kredsene vælger deres respektive
RM.
Det
normerede
antal
repræsentantskabsmandater
inden
for de respektive kredse besættes med de kandidater, der har
det højeste stemmetal. Stemmelighed
afgøres ved lodtræk
ning.
Stk. 6. Opstillede ikke-valgte kandidatertil repræsentantska
bet indgår som suppleanter til repræsentantskabet i rækkeføl
ge efter de opnåede stemmetal, således at den ikke-valgte
kandidat med højeste stemmetal er 1. suppleant, den med det
næsthøjeste stemmetal er 2. suppleant og så fremdeles.
Stk. 7. Afgår et RM i valgperioden, indtræder den berørte
kreds’ suppleant, der fungerer i den resterende del af valgperio
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den for det afgåede RM. Findes ingen suppleant, vil kredsens
fulde repræsentation først kunne etableres påny ved førstkom
mende repræsentantskabsvalg.
Stk. 8. Flytter et RM fra den kreds, hvori han er valgt, bortfal
der hans medlemsskab af repræsentantskabet og en suppleant
fra kredsen indtræder efter reglerne i stk. 7.
Stk. 9. Medlemsfordelingen i henhold til medlemslisten pr.
1.
maj i valgåret lægges til grund for de respektive kredses
repræsentation i den kommende valgperiode.
Stk. 10. Ved valgår forstås kalenderår.
Stk. 11. Forslag til RM indsendes til formanden i anbefalet
brev og skal være denne i hænde senest den 20. april sammen
med en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede kandidat
om, at han er villig til at modtage valg i overensstemmelse
med forslaget.
Stk. 12. Et medlem kan kun opstilles som RM kandidat, når
mindst 10 medlemmer skriftligt anbefaler hans kandidatur. Stil
lerlisten indsendes sammen med den i stk. 11 nævnte tilkende
givelse. Et medlem kan kun være stiller for én RM-kandidat.
Stk. 13. Alle foreslåede emner offentliggøres i juni OZ. I sam
me nummer findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmer
ne inden for de 6 kredse kan afkrydse lige så mange kandidater
i sin bopælskreds, som denne kreds har ret til at vælge.
Stemmesedlen, forsynet med navn og adresse, kredsnummer
og medlemsnummer, indsendes til kassereren inden den 1.
juli for kontrol af medlemsskab, hvorefter stemmesedlen uåb
net og uden navnetalon tilsendes foreningens revisorer til op
tælling.
Kun den trykte stemmeseddel som følger med OZ er gyldig,
og hvert medlem kan kun afgive én stemmeseddel.
Stk. 14. Resultatet af valget bekendtgøres i august OZ.
Stk. 15. Evt. klager over valget skal indsendes skriftligt i
anbefalet brev til formanden inden den 31. august. HB træffer
afgørelse i sådanne sager og giver senest den 10. september
s.å. klageren og evt. andre i sagen direkte implicerede medde
lelse om afgørelsen. Kan de implicerede ikke acceptere den
trufne afgørelse, kan de ved skriftlig protest i anbefalet brev
til formanden inden den 15. september s.å. indbringe sagen
for
førstkommende
repræsentantskabsmøde.
Repræsentant
skabet afgør sagen ved simpelt stemmeflertal. Repræsentant
skabets afgørelse er inappelabel.
Stk. 16. De nyvalgte RM indtræder i repræsentantskabet ved
dettes første møde på en søndag i tiden mellem 15. september
og 15. oktober. Samtidig hermed udløber de afgående RM’s
mandat.

§9Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 1. HB består af 6 medlemmer, der vælges for en toårig
periode, dog således at 3 medlemmer afgår hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Alle medlemmer har stemmeret. Alle medlemmer med
mindst 2 års uafbrudt medlemsskab umiddelbart før valgårets
begyndelse er valgbare, cfr. dog § 3, stk. 2.
Stk. 3. Valg af HB medlemmer foregår ved urafstemning uden
hensyn til kredstilhørsforhold. De tre kandidater, der har de
højeste stemmetal, indtræder i HB for den kommende toårspe
riode. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Stk.
4.
Opstillede
ikke-valgte
kandidater
indtræder
som
suppleanter efter samme retningslinier som angivet i § 8, stk.
6. Afgår et HB-medlem inden valgperiodens udløb, indtræder
1.
suppleanten for resten af det afgåede HB me.dlems valgperio
de. Findes ingen suppleant, er mandatet vakant for resten
af det afgåede HB medlems valgperiode, dog at 1. supplean
ten efter et inden nævnte valgperiodes udløb afholdt valg
indtræder i HB ind til udløbet af valgperioden for det af
gåede HB medlem.

Stk. 5. Forslag til HB medlem indsendes til formanden i anbe
falet brev og skal være denne i hænde senest den 20. april
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede
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kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg
i overensstemmelse med forslaget.
Stk. 6. Et medlem kan kun opstilles som HB kandidat, når
mindst 20 andre medlemmer skriftligt anbefaler hans kandida
tur. Stillerlisten indsendes sammen med den i stk. 5 nævnte
tilkendegivelse Et medlem kan kun være stiller for én HB kandi
dat.
Stk. 7. Alle foreslåede emner offentliggøres i juni OZ. I samme '
nummer findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmerne
uanset kredstilhørsforhold kan afkrydse ind til tre af de foreslå
ede kandidater. Stemmesedlen indsendes efter samme ret
ningslinier som anført i § 8, stk. 13.
Stk. 8. Med hensyn til valgresultatets bekendtgørelse, evt.
klager over valget, samt til- og fratrædelse i HB forholdes i
lighed med det i § 8, stk. 14, 15 og 16 anførte.

§ 10 .
Valg af formand.
Stk. 1. Valg af formand finder sted ved urafstemning uden
hensyn til kredstilhørsforhold. Den kandidat, der har det høje
ste stemmetal er valgt til formand for den kommende treårspe
riode.
Stemmelighed
afgøres
ved
lodtrækning.
Forformanden
findes ingen suppleant. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Afgår formanden på et tidspunkt, hvor der er mere
end ét år tilbage af hans valgperiode, vil derved førstkommende
almindelige valg være at vælge en formand for resten af den
afgåede
formands
funktionsperiode.
Et
sådant
gentagelses
valg foregår efter samme regler som ordinært formandsvalg.
Stk. 3. Alle medlemmer har stemmeret. Alle licenserede med
lemmer med mindst 3 års uafbrudt medlemsskab umiddelbart
før valgårets begyndelse er valgbare, cfr. dog § 3, stk. 2.
Stk. 4. Forslag til formand indsendes til formanden i anbefalet
brev og skal være denne i hænde senest den 20. april i valgåret
sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede
kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg
i overensstemmelse med forslaget.
Stk. 5. Et medlem kan kun opstilles som formandskandidat,
når mindst 25 andre medlemmer skriftligt anbefaler hans kandi
datur. Stillerlisten indsendes sammen med den i stk. 4 nævnte
tilkendegivelse. Et medlem kan kun være stiller for én for
mandskandidat.
Stk. 6. Al le foreslåede emner offentliggøresi juni OZ. I samme
nummer findes indlagt en stemmeseddel, hvor medlemmerne
uanset kredstilhørsforhold kan afkrydse én af de foreslåede
kandidater.
Stk. 7. Stemmesedlen indsendes efter samme retningslinier
som anført i § 8, stk. 13.
Stk. 8. Med hensyn til valgresultatets bekendtgørelse, evt.
klager over valget, samt ti I- og fratrædelse som formand forhol
des i lighed med det i § 8, stk. 14, 15 og 16 anførte.

§11 Repræsentantskabet og repræsentantskabsmøder.
1. Repræsentantskabet er foreningens højeste

Stk.
myndig
hed.
Stk. 2. Repræsentantskabet er ulønnet. Såfremt et RM har
haft udlæg i forbindelse med foreningsarbejde, kan vedkom
mende få rimelige udgifter godtgjort af foreningen.
Stk. 3. Såfremt et RM er forhindret i at give møde, kan han,
mod behørig fuldmagt, lade sig repræsentere af en stedfortræ
der. Intet RM kan ved fuldmagt eller på anden måde råde over
mere end ét mandat.
Stk. 4. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år
i Nyborg på en søndag i tiden mellem 15. september og 15.
oktober.
Stk. 5. Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabs
mødet indsendes til formanden senest den 15. august.
Stk.
6.
Indkaldelse
til
repræsentantskabsmøde
sker
med
mindst 14 dages varsel direkte til RM. Samtidig hermed frem
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sendes dagsorden for mødet, hvori skal være incl. samtlige
fremsendte forslag til behandling, jfr. stk. 5. Datoen for repræ
sentantskabsmødet
bekendtgøres
endvidere
i
august
og/eller
september OZ.
Stk. 7. Stemmeret på repræsentantskabsmødet har RM, HB
og formanden.
Stk. 8. Et repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig uan
set antallet af fremmødte.
Stk. 9. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog
vil der være at foretage skriftlig afstemning, såfremt mindst
5 stemmeberettigede forlanger det.
Stk. 10. Repræsentantskabsmødet afgør alle sager - undta
gen vedtægtsændringer og opløsning af foreningen - ved al
mindeligt stemmeflertal, cfr. dog § 3, stk. 3.
Stk. 11. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabs
møde skal mindst omfatte følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebe
handling.
3) Forelæggelse af evt. fuldmagter i h.t. stk. 3.
4) Formanden aflægger beretning.
5) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
6) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår.
7) Valg af næstformand blandt de valgte HB-medlemmer.
8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
9) Valg af faguddannet revisor, jfr. § 18, stk. 1.
10) Indkomne forslag.
11) Eventuelt.
Stk.

12.

Repræsentantskabsmødet

er

kun

beslutningsdygtig

i sager, der er optaget på dagsordenen, dog kan yderligere
sager optages på dagsordenen under mødet, såfremt mindst
2h af de tilstedeværende stemmeberettigede vedtager det.
§ 12.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Stk.
1.
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
skal
afhol
des, når mindst 4 HB medlemmer eller mindst */j af samtlige
RM skriftligt forlanger det.
Stk. 2. Begæringen om afholdelse af ekstraordinært repræ
sentantskabsmøde fremsendes til formanden ledsaget af be
grundet dagsorden for mødet.
Stk.
3.
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
indkaldes
med mindst 14 dages varsel.
Stk.
4.
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
skal
afhol
des senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.

ret til at deltage i HB’s møder. Andre ansatte kan indbydes
til at deltage i møderne.
Stk. 8. HB kan indbyde andre grupper af og/eller enkelte
medlemmer, der har særlige kvalifikationer på særskilte områ
der, til at deltage helt eller delvis i et HB møde.
Stk. 9. Såfremt mindst 4 HB medlemmer forlanger det, skal
en given sag sendes til vejledende afstemning ved RM.
Stk. 10. Såfremt en given sag. der kræver HB’s behandling
og som ikke kan afvente næste HB modes afholdelse, fremkom
mer, kan sagen med alle relevante oplysninger fremsendes
til afstemning blandt HB’s medlemmer uden indkaldelse til
HB møde. Ved en sådan afstemning skal de enkelte HB med
lemmers votering være formanden i hænde senest 8 dage efter
fremsendelsesdatoen.
Resultatet
af
afstemningen
tilstilles
de
enkelte HB medlemmer senest 8 dage efter afstemningsfristens
udløb.
§ 14.
Forretningsudvalget.
Stk. 1. FU består af formanden, næstformanden og sekretæ
ren.
Stk. 2. FU administrerer foreningens økonomiske anliggen
der i overensstemmelse med det af repræsentantskabet ved
tagne budget.
Stk. 3. FU kan efter bemyndigelse af HB træffe afgørelse
i sager af rutinemæssig art.
Stk. 4. FU afholder moder så ofte formanden finder det fornø
dent.
Stk. 5. En ansat kasserer har pligt til at deltage i FU’s møder.
Stk. 6. FU fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. FU kan ansætte en lønnet kasserer til varetagelse
af regnskabsføring, administration m.v.
Stk. 8. En ansat kasserers ansættelsesvilkår og aflønning
skal godkendes af HB forinden de får gyldighed.
§ 15.
Formanden.
Stk.
1.
Formanden
leder
foreningens
daglige
arbejde
i
samråd med FU. Han er berettiget til at handle på FU’s
vegne i sager, som ikke kan afvente dettes afgørelse.
Stk. 2. Formandens underskrift er bindende for foreningen.
§ 16.
Næstformanden.
Stk. 1. Næstformanden indtræder i alle formandens pligter
og rettigheder, når denne er forhindret i at give møde.
Stk. 2. Hvis formanden definitivt afgår, fungerer næstforman
den som formand indtil næste almindelige valg, jfr. § 10, stk.

2.
§ 13.
Ho vedbestyrelsen.
Stk. 1. HB leder foreningens arbejde i overensstemmelse
med de af repræsentantskabet fastlagte retningslinier.
Stk. 2. På sit konstituerende møde, der afholdes senest 14
dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde, vælges af
HB's midte en sekretær, der bl.a. fører protokol over møderne
i HB, FU og repræsentantskabet, udsender formandens dags
orden til møderne, udarbejder referater til OZ, RM, afdelinger
ne m.fl., samt sørger for tilrettelæggelsen af de årlige valg.
Stk. 3. HB kan, uden forsin midte, ansætte lønnet medhjælp.
Stk. 4. HB kan nedsætte udvalg, såvel permanente som mid
lertidige, til varetagelse af særlige opgaver. I hvert udvalg bør
mindst ét medlem være et HB-medlem.
Stk. 5. Der afholdes mindst 4 HB møder årligt. Indkaldelse
sker med mindst 14 dages varsel. Senest samtidig med indkal
delsen til mødet fremsendes dagsordenen for dette til såvel
HB’s medlemmer som til evt. andre deltagere, jfr. stk. 7. Endvi
dere sendes dagsordenen til 1. suppleanten og til revisorerne.
Stk. 6. Afgørelser i HB træffes ved almindeligt flertal. Ved
stemmelighed
gør
formandens
stemme
udslaget.
Stemmeret
har kun formanden og de 6 HB medlemmer.
Stk. 7. En ansat kasserer, samt hovedredaktøren af OZ, har
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§ 17.
Kassereren.
Stk. 1. Kassereren er ansvarlig over for FU.
Stk. 2. Kassereren er ansvarlig for foreningens midler.
Stk. 3. Kassereren er ansvarlig for at der føres et klart og
overskueligt regnskab, som skal være ført å jour.
Stk. 4. Kassereren kan ikke vælges til HB medlem eller til
formand.
§ 18.
Revision.
Stk. 1. Repræsentantskabet udpeger en faguddannet revisor,
der reviderer foreningens regnskab.
Stk. 2. Repræsentantskabet vælger af sin midte to revisorer,
samt én revisorsuppleant, for ét år ad gangen.
Stk. 3. Foreningens to valgte revisorer skal mindst to gange
årligt revidere foreningens kassebilag og herunder kontrollere,
at alle større poster har hjemmel i de af HB tagne beslutninger.
Stk. 4. Såfremt regnskabet ikke er i orden, har revisorerne
pligt til omgående at underrette formanden. Denne sammen
kalder snarest HB, der tager stilling til sagen.
Stk. 5. De to valgte revisorer fungerer tillige som stemmeud
valg, jfr. § 8, stk. 13.

V

§ 19.
Økonomi.
midler må kun

Stk. 1. Foreningens
benyttes
EDR’s formål.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts.

til

fremme

af

§ 20.

Medlemsmøder.
Stk. 1. Der kan på foranledning af HB afholdes medlemsmø
der hvor HB giver meddelelse om foreningens virksomhed,
og hvor sagér af interesse for foreningen drøftes.
Stk. 2. Efter HB’s bestemmelse afholdes medlemsmøder for
medlemmer i en eller flere af de 6 kredse.

§ 21.
»OZ«
Stk. 1. EDR udsender sit eget blad, OZ, der redigeres af
en hovedredaktør (HR), der er ansvarlig over for presseloven.
Stk. 2. OZ udkommer den 15. i hver måned.
Stk. 3. OZ skal indeholde meddelelser fra HB og referater
fra HB- og repræsentantskabsmøder. Endvidere bringes ar
tikler, der skønnes at have interesse for medlemmerne.
Stk. 4. Såfremt en indleveret artikel af HR nægtes optagelse
i OZ, kan indsenderen indanke sagen for FU, der træffer den
endelige afgørelse.
Stk. 5. Til varetagelse af specielle interesseområder, herun
der teknisk stof i almindelighed, kan HB ansætte specialredak
tører.
§22.
Hovedredaktøren.
Stk. 1. HR ansættes af HB.
Stk. 2. HR er forpligtet til at følge de af HB fastsatte generelle
retningslinier for OZ’s indhold og omfang.
Stk. 3. Uoverensstemmelser angående OZ's indhold forelæg
ges HB til endelig afgørelse.
Stk. 4. HR kan ikke vælges til HB medlem eller til formand.

§ 23.
OTH-liste.
Stk. 1. EDR udsender mindst hvert andet år en QTH-liste
indeholdende navn og adresse på samtlige OX, OY og OZ ama
tørradiostationer, samt en å ajourført prefix- og zoneliste.
Stk. 2. QTH-listen skal desuden indeholde en fortegnelse
over de aktive DR-amatører, der senest én måned før redaktio
nens slutning begærer sig optaget heri. Meddelelse herom
skal gives i OZ senest 2 mdr. før redaktionens slutning.
§24.
QSL central.
Stk. 1. EDR opretholder til brug for sine medlemmer en QSL
central, der ledes af en QSL-ekspeditør. QSI.. centralen samar
bejder med de tilsvarende organisationer i andre lande.
Stk. 2. Såfremt der i et land findes mere end én amatør
radioforening, og én af disse er en afdeling af IARU, finder
samarbejde kun sted med denne forening.
Stk. 3. QSL centralen ekspederer ikke QSL-kort til eller fra
ulicenserede danske senderamatører eller inden- og udenland
ske lytterklubber.
§25.
Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Ændringsforslag til vedtægterne kan kun behandles
på repræsentantskabsmødet, såfremt de er optaget på den
i § 11, stk. 6 nævnte dagsorden, dog kan ændringsforslag frem
sættes under mødet.
Stk. 2. Ændringsforslaget er vedtaget, når mindst 2hat samtli
ge stemmeberettigede (alleRM, HB medlemmer og formanden)
stemmer for det.
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§ 26.
Foreningens opløsning.
Stk. 1. Forslag til EDR's opløsning kan kun forelægges på
et særligt dertil indkaldt repræsentantskabsmøde, som tillige
stiller forslag om anvendelse af foreningens midler, hvorefter
der foretages skriftlig afstemning blandt alle EDR's stemmebe
rettigede medlemmer.
Stk. 2. Forslag om opløsning af EDR er vedtaget, når mindst
4/
af
foreningens
stemmeberettigede
medlemmer
har
stemt
5
for en sådan opløsning.
§ 27.
Ikrafttrædelse.
Stk. 1. Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. januar
197 efter at være godkendt på EDR’s ordinære generalforsam
ling den september 197 og ved urafstemning i
måned 197
Stk. 2. Alle tidligere godkendte vedtægter ophører
have gyldighed den 31. december 197

med

at

§ 28.
Overgangsbestemmelser.
Ændringsforslag til nærværende vedtægter kan tidligst frem
sættes til behandling på det ordinære repræsentantskabsmø
de, der afholdes i det 3. år efter ikrafttrædelsesdatoen.
4.860- OZ7IN - Irvin Nielsen. 4.730- OZ7XG - Erling Hansen.

EDR, Københavnsafdelingens
forslag til ændring af vedtægter for foreningen
»Eksperimenterende Danske Radioamatører«
Foreningens navn er »Eksperimenterende Danske Radio
amatører« (EDR). Foreningen ertilsluttet »The Internatio
nal Amateur Radio Union (IARU).
§ 2 Foreningens formål er:
at samle alle danske amatørradiointeresserede,
at virke for amatørradioens udvikling,
at arbejde for en forbedring af radioamatørens ar
bejdsvilkår,
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for
at forbedre den tekniske kunnen, og
at repræsentere radioamatørerne over for andre organi
sationer — og over for myndighederne.
§ 3 Som medlem af EDR kan optages enhver amatørradioin
teresseret.
Stk. 2. Anmodning om optagelse i EDR sendes til
landsstyrelsen.
Stk. 3. Når særlige grunde taler herfor, kan landsstyrelsen
nægte
en
ansøger
optagelse
i
foreningen
ligesom
landsstyrelsen i særlige tilfælde kan ekskludere et med
lem af foreningen.
Stk. 4. Landsstyrelsens afgørelser i sådanne sager skal
forelægges til godkendelse på det nærmest følgende re
præsentantskabsmøde og kan ikke indankes for dom
stolene.
§ 4 EDR udsender medlemsbladet »OZ«, der redigeres af en
hovedredaktør og evt. redaktører for specielle stofområ
der.
Stk. 2. Landsstyrelsen udarbejder retningslinier for bla
dets omfang og indhold. Disse retningslinier er bindende
for redaktionen.
Stk. 3. Hovedredaktøren er ansvarlig over for presselo
ven.
§
5
Repræsentantskabet
træffer
beslutning
om
udsendelse
af QTH-liste. Denne skal indeholde navn og adresse på
samtlige OZ, OX og OY amatørradiostationer samt en
ajourført prefix- og zoneliste.
§ 6 EDR opretholder til brug for sine medlemmer en QSL§
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vedtægtsændring (§ 16) og opløsning af foreningen (§
17) — ved almindelig stemmeflerhed, skriftligt hvis det
forlanges.
Stk. 5. Sager, der ønskes behandlet på repræsentant
skabsmødet indsendestil landsformanden senest 5 uger
før mødets afholdelse.
Stk. 6. Senest 2 uger før mødet modtager repræsentan
terne den endelige dagsorden med arbejdspapirerne.
Stk. 7. Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde
skal indeholde:
a) Forretningsorden for mødet.
b) Valg af dirigent.
c) Beretning fra landsstyrelsen.
d) Fremlæggelse af revideret regnskab.
e) Forslag til budget.
f) Valg af landsformand og suppleant for denne.
g) Valg af medlemmer til landsstyrelsen og suppleanter
for disse.
h) Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er).

central, der ledes af en QSL-ekspeditør og samarbejder
med centraler i andre lande.
Stk. 2. QSL-centralen ekspederer ikke QSL-kort fra eller
til ulicenserede danske sendeamatører.
§ 7 Foreningen opdeles i kredse og lokalafdelinger
§ 8 Den enkelte lokalafdeling benævnes EDR, x-afdeling og
vælger selv sin bestyrelse med formand.
Stk. 2. Den enkelte lokalafdeling fastsætter egne vedtæg
ter, der er gyldige efter landsstyrelsens godkendelse.
Stk. 3. Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og
fastsætter selv medlemskontingent til afdelingen.
Stk. 4. Medlemsskab til en lokalafdeling er frivilligt.
§ 9 For at fremme samarbejdet mellem lokalafdelingerne in
den for et større geografisk område er foreningen op
del i 7 kredse som følger:

Kreds 1 = København (postdistrikter for hvilke post
adressen
er
København
med
tilføjelse
af
distrikts
angivelsen K, V, 0, N, F, S, NV, SV og Valby) samt
følgende
postdistrikter:
Bagsværd,
Ballerup,
Brøndby
Strand,
Brønshøj,
Charlottenlund,
Dragør,
Gentofte,
Glostrup, Hareskov, Hellerup, Herlev, Holte, Hvidovre,
Kastrup,
Klampenborg,
Lyngby,
Nærum,
Rødovre,
Skodsborg,
Skovlunde, Springforbi, St. Magleby, Sø
borg, Vanløse, Vedbæk og Virum.
Kreds 2 = Øvrige Sjælland, Møen, Lolland, Falster og
Grønland.
Kreds 3 = Fyn, Tåsinge, Langeland og Ærø.
Kreds 4 = Nordjylland og Læsø. Området nord for linien
Holstebro, Viborg og Hobro.
Kreds 5 = Midtjylland, Samsø og Anholt. Området mel
lem ovennævnte linie og Kongeåen.
Kreds 6 = Sønderjylland. Området syd for Kongeåen.
Kreds 7 = Bornholm.
Stk. 2. To gange årligt (i januar og i september) afholdes
samarbejdsmøde i hver kreds. Formanden for den mind
ste lokalafdeling i kredsen indkalder til mødet ved med
delelse i OZ's december- og augustnummer.
Stk. 3. I samarbejdsmødet deltager formand og mindst
1 medlem fra hver lokalafdeling i kredsen - og mindst
1 medlem fra landsstyrelsen.
Stk. 4. På samarbejdsmøder drøftes mulighederne for
samarbejdeti den kommende sæson, og man planlægger
afholdelse
af
kredsmesterskaber
(rævejagter,
mobiltest's
m.v.) og evt. stævner.
§ 10 Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet.
Stk. 2. Repræsentantskabet består af ca. 100 repræsen
tanter valgt af EDR's medlemmer som følger:
a) Hver lokalafdeling vælger en repræsentant for hver
påbegyndt antal 40 medlemmer.
b) 40 EDR-medlemmer, som ikke er medlem af nogen
lokalafdeling, kan vælge en repræsentant, som så
til landsstyrelsen indsender meddelelse herom sam
men med fuldmagt fra de 40 medlemmer.
Ingen kan give fuldmagt til mere end en repræsentant.
Stk. 3. Navne og adresser på de valgte repræsentanter
indsendes til landsformanden senest tre uger før repræ
sentantskabsmødets afholdelse.
Stk. 4. I repræsentantskabets møder deltager foruden
repræsentanterne
landsstyrelsen
og
foreningens
funkti
onærer.
§11
Ordinært
repræsentantskabsmøde
afholdes
hvert
år
i
marts måned og indkaldes af landsformanden ved med
delelse i OZ i januar måned.
Stk. 2. Stemmeret på repræsentantskabsmoderne har de
valgte repræsentanter.
Stk. 3. En repræsentant kan ved skriftlig fuldmagt stem
me foren eller flere af sin lokalafdelings repræsentanter.
Stk. 4. Repræsentantskabet afgør alle sager - undtagen
OZ august 1972-GF-tillæg

i) Fastsættelse af kontingent for det kommende kalen
derår.
j) Eventuelt.
§

§

§

§

12
Ekstraordinært
repræsentantskabsmøde
skal
afholdes,
når landsstyrelsens flertal eller mindst en tredjedel af
repræsentantskabets
medlemmer
skriftligt
fremsætter
ønske herom til lands formanden, som så indkalder til
mødet med mindst to ugers varsel.
13 Foreningens daglige ledelse forestås af en landsstyrelse
bestående af en landsformand og seks medlemmer.
Stk. 2. Landsstyrelsen vælges på ordinært repræsentant
skabsmøde.
Stk. 3. Formanden vælges for et år, og de seks medlem
mer vælges for to år - dog således, at halvdelen af de
seks medlemmer vælges hvert år.
Stk. 4. Landsstyrelsen konstituerer sig senest otte dage
efter valget med en næstformand, en sekretær og en
kasserer.
Stk. 5. Landsstyrelsen kan antage lønnet hjælp. Ingen
funktionær kan være medlem af landsstyrelsen.
Stk. 6. Landsstyrelsen kan overdrage særlige opgaver
til medlemmer uden for landsstyrelsen.
14

Landsstyrelsen holder møde mindst en gang hver anden
måned. Formanden udsender indkaldelse med dagsor
den og arbejdspapirer senest 10 dage før mødet.
Stk. 2. Landsstyrelsen træffer sine afgørelser ved almin
delig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør
formanden sagen på mødet eller henviser sagen til forny
et behandling ved det følgende møde i landsstyrelsen.
Stk. 3. Til landsstyrelsens møder indbydes foreningens
funktionærer, som dog ikke har stemmeret.
Stk. 4. Landsstyrelsen kan indbyde andre grupper af og/
el ler enkelte medlemmer til at deltage i et landsstyrelses
møde - eller dele deraf.
Stk. 5. Landsstyrelsen kan udsende sager til høring
blandt repræsentantskabets medlemmer.
Stk. 6. Der føres protokol over landsstyrelsens møder,
og referat af møderne sendes til medlemmer af repræsen
tantskab og landsstyrelse og til afdelingerne samt indryk
kes i OZ.
Stk. 7. Såfremt et medlem af landsstyrelsen forsømmer
sit arbejde i styrelsen, kan landsstyrelsen indkalde supp
leanten og evt. fritage det pågældende medlem for med
lemsskab af landsstyrelsen.
15
Foreningens
økonomiske
anliggender
administreres
af
en kasserer.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 3. Kassereren udarbejder hver måned en økonomio
versigt, som sendes til landsstyrelsens og repræsentant
skabets medlemmer.
Stk. 4. Kassereren fremlægger på repræsentantskabsmø
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det foreningens regnskab for det foregående år (i revide
ret stand) og landsstyrelsens forslag til budget for det
kommende år.
Stk. 5. Foreningens regnskab revideres af en statsautori
seret revisor. I revisionen deltager desuden en revisor
valgt af og blandt medlemmer af repræsentantskabet.
Stk. 6. Lokalafdelinger kan efteraftale herom få opkrævet
lokalkontingent gennem »landskassereren«.
§ t6 Vedtægtsændringer kan kun finde sted på repræsentant
skabsmøder- og kun når:
a) Forslag herom er optaget på dagsordener.
b) Ændringsforslaget/ene er udsendt til repræsentant
skabets medlemmer mindst to uger før repræsentant
skabsmødet afholdes.
c) To tredjedele af repræsentantskabets medlemmer
stemmer for ændringsforslaget/ene.
§ 17 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når to tredje
dele af medlemmerne ved en urafstemning stemmer for
dette.
Stk. 2. Ved samme afstemning træffes beslutning om
anvendelse af evt. formue.
§ 18 Ovenstående vedtægter træder i kraft den 1. januar 1973.
Stk. 2. Flidtidige vedtægter eller dele heraf er fra samme
dag ugyldige.

Forslag til ændring af
»EDR, Københavnsafdelingens forslag
til ændring af vedtægter for
foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører.«
§ 3 stk. 4. Sidste afsnit »og kan ikke indankes for domstole
ne« slettes-.
§ 4 stk. 2. Efter »indhold« tilføjes:
Der kan dog ikke ske nogen indskrænkning i medlem
mernes ret til at ytre sig gennem OZ.
§ 8 stk. 2. Der tilføjes:
Nægter
landsstyrelsen
godkendelse
kan
denne
beslut
ning
indankes
for
næstfølgende
repræsentantskabsmø
de og vedtægterne er i så fald gyldige indtil rep. skab.
evt. har nægtet godkendelse.
§ 10 stk. 2. Punkt a. affattes således:
Fiver kreds vælger en repræsentant for hver påbegyndt
antal 40 medlemmer af EDR der. pr. sidste 1. jan. inden
repræsentantskabsvalgets afholdelse, er noteret i EDRs
medlemskartotek som gyldigt medlem og med adresse
under kredsen ifølge den i § 9 foretagne opdeling, uanset
om det enkelte medlem er medlem af nogen lokalfore
ning. Medlemmer med fast bopæl i udlandet kan frit væl
ge under hvilken kreds de ønsker at afgive deres stemme.
Punkt b. Repræsentantskabsvalg skal afholdes hvert år
i den første uge af februar og alle kredsens gyldige med
lemmer af hovedforeningen har adgang, er valgbare og
har stemmeret.
Punkt c. På samme møde gennemgås evt. vedtægtsænd
ringer.
.
Punkt d. Det påhviler den i de enkelte kredse pr. 1. decem
ber året før, største lokalafdeling at afholde valget til
repræsentantskabet, samt meddele resultatet af samme
til landsformanden inden udløbet af den i stk. 3 fastsatte
frist.
Punkt
e.
Indkaldelse
til
repræsentantskabsvalget
sker
gennem offentliggørelse i OZ’s januarnummer.
§ 11 stk. 4. Efter stemmeflerhed, indføjes »Skriftligt«.
§ 11 stk. 5. Der tilføjes:
Forslag til vedtægtsændringer dog senest 1. dec. året
før.
§13 stk. 2. Affattes således:
Landsstyrelsen samt mindst 3 suppleanter osv.
§ 13 stk. 3. Efter sidste punktum indføjes:
Suppleanter vælges for et år.
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§ 14 stk. 2. Andet punktum affattes således:
I tilfælde af stemmelighed henvises sagen til fornyet be
handling ved det følgende møde i landsstyrelsen.
§14 stk. 7. Efter første komma fortsættes således:
eller selv
ønsker sig
fritaget
indkalder landsstyrelsen
suppleanten
og
fritager
det
pågældende
medlem
for
medlemsskab af landsstyrelsen.
En tvangsfritagelse meddeles den pågældende skriftligt
og kan af den fritagne indankes for repræsentantskabet
inden 14 dage. En sådan indankelse behøver ikke at med
føre ekstraordinært rep. møde, men kan behandles skrift
ligt ved urafstemning i repræsentantskabet.
Landsstyrelsen kan frit vælge mellem de valgte supplean
ter.
§ 16 stk. b. Affattes således:
Ændringsforslagene er offentliggjort i sidst udkomne ja
nuarnummer af OZ.

OZ2WK
medl. nr. 12.624

Generalforsamlingen
afholdes
i
restaurant »Karnappen«, Niels Hemmingsensgade 10, København, den
24. september 1972 kl. 10 præcis.

EDR's MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format
A4med spiral,
pr. stk............................... 5,00 kr.
10 stk..................................................................................................... 40,00 kr.
Contest Log,
format
A4 medheftning, pr. stk. ...
9,00 kr.
10 stk..................................................................................................... 70,00 kr.
The Radio Amateur’s World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70 x 100 cm i
Azimutalprojektion (se illustration i sept. OZ),
pr. stk............................................................................................... 15,00 kr.
10 stk................................................................................................... 120,00 kr.
World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver), format 80, x 60 cm i
Mercator-projektion (se illustration i sept. OZ),
pr. stk................................................................................................ 10,00 kr.
10 stk..................................................................................................... 80,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61 x 61 cm .................................................... 10,00 kr.
10 stk..................................................................................................... 80,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15 i x 30 cm (se illustration i sept. OZ), pr. stk. 10,00
kr.
10 stk................................................................................................... 80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17 x 12 cm. Husk ved bestilling at op
give call! Pr stk
4,00 kr.
10 stk..................................................................................................... 30,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen ................................................................... 27,50 kr.
Den nye svenske bog »Grundlægaende Amatör
Radio Teknik« forhandles nu af EDR.
Pris incl. moms
43,80 kr.
Emblemer ............................................................................................. 10,00 kr.
QSO-instruktionshefte .......................................................................... 3,00 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) .......................................................... 4,50 kr.
QRA-kort .............................................................................................. 20,00 kr.
QTH liste ................................................................................................. 5,65 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ........................................................................................................ 7,00 kr.
Nr. 2 ..................................................................................................... 10,00 kr.
Nr. 3 ........................................................................................................ 9,00 kr.
Ordner ..................................................................................................... 8,00 kr.
Register .................................................................................................. 3,00 kr.
EDR's kassererske står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR
Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl moms!
NB: Afdelingsformænd, grib chancen, afgiv
fra dine medlemmer og udnyt 10 stk. priserne!

en

samlet

ordre
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Fig. 4. Amplitudekarakteristik for forforstærker

Fig. 5. Amplitudekarakteristik for modulator

Data over modulator med aktivt lavpasfilter.
Driftsspænding 12 V, h- til stel.
Maximal forstærkning uden klipning indtræder:
Av = 3750 gange svarende til 72 dB ved f = 1
kHz, 1,6 mVpp på indgangen og 6 Vpp på udgangen.
Maximalt udgangssignal 6 Vpp.
Ved maximal forstærkning indtræder klipning
med et signal (f = 1 kHz) på2,8 mVpp på indgangen.
AC-målepunkter:
10 mVpp på indgangen, Pi og P2 i midterstilling,
f = 1 kHz.

LITTERATUR - NYT
THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK 1972,
udgivet af The American Radio Relay League
(ARRL) (USA’s EDR). A/S Ahrent Flensborgs bog
handel, 4100 Ringsted. Dkr. 54.50 incl. moms. (Le
vering ab lager).
Her er en gammel kending, faktisk udgave nr.
49, og alligevel delvist en ny bog. Med sine mere
end 700 sider indeholder denne radioamatørens bi
OZ AUGUST 1972

Kollektor på T1
Kollektor på T2
Emitter
på
T3
Emitter
på
T4
Kollektor på T5 Uc

Uc
Uc

= 80 mVpp
= 150 mVpp

Ue

= 110 mVpp

Ue

= 90 mVpp
= 800 mVpp

Upp = Uspids-spids. Ved sinusform fås Upp = 2 Umax
= 2 • sqr(2) • Ueff. DC-målepunkter er vist på
diagram.
Print kan fås hos forfatteren, pris ca. 10 kr. pr.
stk.

bel en uhyre mængde nyttig viden, såvel teoretisk
som praktisk. Halvdelen af de 25 kapitler er skrevet
om for at kunne medtage den nyeste teknik og de
nyeste komponenter. Det ville være uoverkomme
ligt at nævne mere end nogle få af de aktuelle sager,
denne udgave indeholder: FM og repeaters (FM på
2 m er ret nyt i USA), SSTV (Slow Scan TV), RTTY
med halvledere, sendere og modtagere, convertere
og hjælpeudstyr med rør og halvledere, målegrej
- og så er der alt det »gamle« stof hele spektret
igennem fra den historiske indledning til hvordan
man bruger en amatørstation med Q-koden. RSTsystemet osv.
>
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TTL-teknik I
Af OZ5TG, V. Topsøe-Jensen, Lundbyesgade 7 A st. tv., 8000 Århus C
Der har i det sidste års tid her i OZ flere gange
været nævnt eller vist noget om TTL-teknik, men
det har ikke været så meget, at man har kunnet
få et indtryk af, hvor stort et anvendelsesområde
den har. Lige så snart man kan omsætte et signal
til impulser, kan man anvende TTL. Desuden er
priserne gået meget ned, som man har kunnet se,
f.eks. her i OZ.
Anvendelsesområdet er uhyre stort, men kort kan
nævnes, at jeg har en frekvenstæller næsten færdig,
måske kommer den her i bladet. Jeg har også prøvet
et par småting, som automatisk aftastning af 10 fre
kvenser med stop på de frekvenser, hvor der er
et signal. Efter en vis tid, som er variabel, kører
aftastningen videre til det næste signal. Tonesender,
som styres af en telefondrejeskive. To drej, så sen
des de to toner. Sådan kan man blive ved i en uende
lighed. Dette skulle være en gennemgang af forskel-

Fornyelsen af »The Handbook«, der som fortalt
foregår hvert år, har efterhånden medført, at halvlederteknikken har fortrængt rørene i rimelig grad.
Jeg har altid syntes, at ARRL’s håndbog er for
træffelig som opslagsbog og som lærebog for dem,
der er kommet over det indledende stadium med
kit-byggeri etc. Til at bygge direkte efter er den
måske knap så egnet, bl.a. fordi der anvendes en
masse komponenter, vi ikke har adgang til, og som
sikkert sagtens kunne erstattes med gængse ting til
billig pris, såfremt de ikke kun var specificeret ved
fabrikat og typenummer. De anvendte halvledere
er stort set alle af typer ukendt for anmelderen,
men det kan jo klares med en ækvivalentliste - hvis
den kan fås!
Hvad bogen egentlig står for i USA og såmænd
også i en god del af resten af klodens lande, illustre
res måske bedst ved følgende, hentet fra forordet:
Tidsskriftet TIME havde en liste over alle tiders
best-sellers for nogle år siden. I afdelingen for »nonfiction« stod Biblen naturligvis først, men ellers var
den eneste tekniske bog på listen The Radio Amateur’s Handbook, i alt udgivet i over 4 millioner
eksemplarer. Bogen udnyttes for resten i vid ud
strækning i USA af professionelle teknikere og
undervisere, ellers var den vel heller aldrig blevet
så udbredt - og dermed også billig. En tilsvarende
bog ville på dansk nok komme op på mindst 3 gange
så meget.
Som sædvanlig anbefales ARRL’s håndbog på det
bedste til OZ’s læsere - ligegyldig hvilken gren af
vor hobby, der er den foretrukne.
7aq
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lige TTL-kredse og deres anvendelse, så jeg må
hellere komme igang.
Vi må først se på et par definitioner, som er vigti
ge. TTL er mættet transistor-transistor-logik, dvs.
at kredsløbene kun arbejder med to tilstande: mættet
eller cut-off. Nu har man vedtaget at Positiv logik
arbejder med den laveste spænding = "0", den høje
ste = "1". (læses: logisk nul og logisk et). Der findes
altså kun disse to tilstande. "0" og Vi arbejder
altså med et binært system, det der hedder totalssy
stemet.
For TTL-kredslobene er der i databøgerne opgi
vet: "0" = max 0,8 V, "1" = min. 2.4 V, men i praksis
ligger spændingerne på "0" = 0,1-0,2 V, "l" =
3,1-3.2 V. Forsyningsspændingen er 5 V ± 0,25 V.
Man har altså et temmelig stort spændingssving,
med en impedans omkring 400 ohm.
Vi kan se lidt på hvilke TTL-kredse, der findes.
En and-gate eller og-port kan beskrives ved dens
output i forhold til dens input. Hvis vi tager en to
input and-gate, så har den to indgange og én udgang,
og dens virkemåde kan beskrives let i en tabel fig.
1.
Sandhedstabel
input output
A

B

Y

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

symbol

„And gate"

Fig. 1

Det ses altså, at kun når man har "1" på begge
indgange, får man "1" på udgangen.
Den næste blok er en inverter. Symbolet og sand
hedstabellen ses på fig. 2. og må ikke forveksles
med en diode. Det betydende ved dette symbol er
kuglen. Det er den som indikerer, at der foregår
en invertering. Sandhedstabellen er meget let:

Fig. 2

Denne vender altså inputtet om, dvs. inverterer
det.
Kombinerer vi en and-gate og en inverter fig.
3, så får vi inverteret outputtet fra and-gaten, dette
kredsløb er en not-and-gate. I daglig tale kort nandgate.
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A

B

Y=C

0

0

0

1

0

1
0
1

0
0

1

1

0

1
1

1

Fig.3

En nand-gate er den almindeligste funktion, som
findes i handelen, og de findes fire ad gangen i een
blok til ca. 2 kr.
Det kan ikke rigtig betale sig at bekymre sig om.
hvad der findes indeni TTL-blokkene, for der er
så mange transistorer og dioder, at man meget hur
tigt slet ikke kan overskue, hvad der foregår. Her
er dog diagrammet for en to-input nand-gate, fig.
4. Det vises for at give et indtryk af, hvordan opstil
lingen arbejder. Koblingen af indgang og udgang
er ens for de fleste typer TTL-kredse. Bemærk ind
gangen med en multi-emitter transistor.

Denne oscillator svinger på ca. 1750 Hz, har en
lav udgangsimpedans, og kan stoppes ved at lægge
den ene indgang på gate A til stel med S. Når S
er åben, holdes indgangen fast på "1". Frekvensen
kan varieres meget ved at ændre på R og C. Output
kommer fra gate D, og på dette punkt er det rene
firkanter, med en stige- og faldtid på ca. 10 ns, så
man skal passe lidt på med at sende dette signal
direkte ind i f.eks. en modulator.
Hvis man erstatter RC-leddet med et krystal, og
ændrer en smule på opstillingen, får man en oscilla
tor, som har stor frekvensnøjagtighed, mange har
moniske og meget få komponenter. Denne OSC fig.
6 er prøvet med et 10 MHz krystal, og udviser en
meget stor nøjagtighed. Temperaturdriften er ca.
3 Hz indenfor temperaturområdet 20-60° C. Hvis
man anvender et 100 kHz krystal, er output af har
moniske rigeligt til at sikre et kraftigt signal, selv
på 2-meter båndet. Det ses, at der bruges to gates
i oscillatoren, medens de to andre gates kører som
isolationsforstærkere og puls-shapere.
Den sidste opstilling i denne omgang er en impuls
danner. Det er en såkaldt R-S flipflop. R-S står for
»Reset-Set«. Den har i sin grundform to indgange,
som skal påvirkes skiftevis med et "0", idet indgange
ne ligger på med et par 1 kohm modstande, fig.
7.

Nu kan vi se på et par koblinger, som man kan
lave med en SN7400, den foromtalte blok.
Den første opstilling er en LF-oscillator. fig. 5.

Fig 5
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Hvis vi forudsætter, at gate A står med "0" på
udgangen, så er der også "0" på den ene indgang af
B. "0" på udgangen af A betyder også, at der må
være "1" på begge indgange af A, og dermed "1"
på udgangen af B. Hvis R lægges på "0", vil A skifte
og have "\" på udgangen. B har nu "l" på begge
indgange, som giver "0" på udgangen. Nu er FF
slået om. For at få den til at skifte igen, må man
lægge S til stel. "0" og "l" på indgangene af B givér

311

Spoletabel til PA med 2C39:
L1 kobberstrip 0,5, x 5, x 50 mm.
L2 2 vdg. 2 mmø Cu, 10 mm diameter eller som
skitse.
Dr kvartbølgedrossel.
Cs gitterafkobling: printplade 40! x 40 mm med hul
og spændebånd for gitterring.
"1" på udgangen. Denne "l"er kommer over på A,
hvor der i forvejen var "1" på den anden indgang,
så nu skifter A også til "0" på udgangen, hvorefter
FF er vendt tilbage til sin udgangsstilling.
Denne gennemgang ser måske noget indviklet ud,
men prøv at gennemgå den med sandhedstabellen
for nand-gates, så er det hele meget logisk!
For at omdanne R-S FF til en impulsdannef, må
man tilføje en inverter som kan bestå enten af en
tingest som er fremstillet til at være en inverter,
eller af en nand-gate hvor man binder de to indgange
sammen. Den nye kobling ses fig. 8. Virkemåden
er den samme som fig. 7, men der er kun ét input.
Tilfører man en sinusspænding, omdannes den til
to firkantspændinger med samme frekvens, men i
modfase. Hvad med at bruge den som klipper i et
mikrofonkredsløb?!!! - Mere relevant er det nok
at sætte den efter en tonegenerator.
★

RETTELSER__________
Rævemodtager for enhver fra OZ juli 71.
Det har vist sig. at der i diagrammet er opstået
en fejl, idet overføringskondensatoren på 4,7nF fra
BFO til produktdetektor skal ændres til 47nF for
at afkoble basis tilstrækkeligt for LF. Ændringen
medfører en forøgelse af forstærkningen, der kan
afbødes ved at ændre linkene på L5 og L6 til hen
holdsvis 6 og 3 vdg. Eventuelt kan man i stedet
indsætte en modstand på ca. 100 ohm i emitteren
på 2. MF-transistor. Samtidig kan det være nødven
digt at afkoble de 5,4 V med en større lyt, hvis
der opstår LF-stabilitetsproblemer.
Endvidere er der med visse typer LF-transistorer
i I. MF-trin opstået stabilitetsproblemer. En udskift
ning med BF 185 klarer sagen.
Vy 73 og på gensyn på den ene eller den anden
side af åen ved ræven.
OZ1YX
70 cm eksperimentsender af OZ6PN,
OZ juli 1972 p. 250.
På diagrammet fig. 1 mangler et gitterkompleks
til røret 6U8's pentodedel. Der skal sidde en 50
pF kondensator fra triodedelens anode til gitteret,
og herfra en modstand på 56 kohm til stel. End
videre mangler en kort forbindelse fra skærmgitte
ret ud til de 10 nF - 10 kohm.
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OBS!
45 V.

Gitterforspændingen

skal

være

-4,5

V,

ikke

Spoletabel for PA med EC8020:
L1 1,5 vdg. 1 mmø Cu, 6 mm diameter.
L2 halvbølgelinie, længde 11 cm i 30! x 30 mm hus
af 2 mm Cu.
L3 antennelink, længde 40 mm. 5 mm fra L2 .
Vy 73, Henrik

TIPS
Fig. tip til en begynder, der for at spare gerne vil
bruge bananstik og telefonbøsninger i stedet for
coaxialstik:
Det går (hvad standbølgeforhold angår) fint op til
30 MHz. For en isoleret telefonbøsning monteret
i en 2 mm aluminiumsplade måltes en kapacitet til
denne på 5 pF og en afledning på 30 kohm. For
et stykke RG-58/U coaxialkabel afsluttet med 52
ohm i den ene ende og forsynet med bananstik i
den anden, så afstanden fra spidsen af bananstikke
ne til kablets egentlige begyndelse var 10 cm, måltes
en indgangsimpedans på 56 ohm (24 grader induktiv)
ved 30 MHz, når afstanden mellem bananstikkene
var 19 mm = standard monteringsafstand for tele
fonbøsninger.
Og mens pennen er fremme lidt tips om husholdning
sartikler. Aluminium får en pæn, mat, grå overflade,
når det med en neglebørste børstes med skurepulver
(ATA). Først børstes tørt og så afsluttende med
vand. Pladen lufttørres og beskyttes med f.eks. hår
lak, da den ellers er meget modtagelig for fedtede
fingre.
Pæne knapper kan ofte laves af skruelåg til tandpa
statuber, plastikbeholdere og lignende - tit i friske
farver. En knaps stilling på en forplade, f.eks. en
omskifter, kan angives ved at bore en fordybning
i forpladen (f.eks. m. et 2,5 mm bor, idet der kun
bores så dybt. at »hele boret tar«), som herpå fyldes
op med lidt rod neglelak på enden af en stump monte
ringstråd. Pas på ikke at biuge for meget lak. Det
ser pænere ud end det lyder.
Ved gevindskæring i messing og jern er margarine
udmærket som skærefedt. Ved boring i aluminium
bliver hullerne pænere og boringen går hurtigere,
når boret dyppes i sprit - prøv selv. Ved boring
i tynd jernplade, læg en klud under boret ved større
huller. Plast elektrikerrør fåes i mange diametre.
Få et sortiment hos elektrikeren, de er gode til
kortbølge-spoleforme.
Vy 73’s OZ9FS Finn.
OZ AUGUST 1972

MODIFICEREDE KONTAKTKO PIER eller
GENGIVELSE AF 1:1 PRINTTEGNINGER
UDEN FOTOTEKNISK UDSTYR
Der er i årets første halvdel fremkommet en del
udmærkede artikler om, hvordan printtegninger i
OZ kan gengives. Imidlertid går alle anvisninger ud
på at anvende mere eller mindre tilgængelige samt
kostbare apparater.
Jeg vil derfor gerne afslutte rækken af udmærkede
forslag med en metode, som overhovedet ikke an
vender fototeknisk udstyr. Der er tale om en slags
kontaktkopiering, hvor lithfilmen anbringes i kon
takt med printtegningen. Det hele belyses derefter
fra printtegningens bagside.
Her vil nogle nok indvende, at dette jo ikke kan
lade sig gøre. al den stund uvedkommende tekst
på printtegningens bagside derved kommer med i
gengivelsen. Dette er imidlertid kun betinget rigtigt,
idet man ved en ganske lille modifikation helt kan
fjerne
den
uvedkommende
tekst.
Modifikationen
går simpelthen ud på at anbringe et stykke gement
skrivemaskinpapir imellem printtegningen i OZ og
den lysfølsomme hinde på lithfdmen. Herved opnås
en så kraftig sløring af den uvedkommende bagside
tekst, at denne ikke gengives på den hårde lithfilm.
Den omtalte sløring påvirker også resultatet af
det ønskede print, men kun i ganske ringe grad.
Hvis blot printtegningerne i OZ er udført med en
smule omhu, dvs. minimumsafstande mellem ledere
samt lederbredder ikke underskrider 1 mm, vil man
opnå særdeles pæne resultater.
Metoden er prøvet i alt ca. 20 gange, og hver
gang med godt resultat. Denne modificerede kon
taktkopieringsmetode burde faktisk finde meget stor
anvendelse af OZ-amatører fremover. Som eksem
pel på metodens muligheder er her gengivet et kopi
fra OZ juli 71, side 276. Bemærk, at hverken tekst
eller diagram kommer med i gengivelsen.

HVORDAN GØRES DET?
a) Lithfilm anskaffes. Kan fås i mange formater.
Nogle fotohandlere leverer lithfilm i amatørpak
ninger med 10 stk. Priseksempel: 10 stk. 9 x
12 cm ca. 12,50 kr.
(Kodak leverer for resten også lith-film som 35
mm rullefilm).
b) I rødt mørkekammerlys fremtages et stykke
film. Er det et meget lille print der skal kopieres,
kan man klippe et stykke af filmen til senere
brug.

c)

Ovenfor viste »mellemmad« presses sammen mod underlaget (det
kan XYL nok klare).

d)

Der skal nu eksponeres. Med lampeafstanden
45 cm og en alm. 60 W pære skal der belyses
i 2 sekunder.
Tiden er ikke kritisk, idet tider fra 1,5 sek. til
2,5 sek. kan anvendes. Kommer man ned på
1 sek. bliver det vanskeligt at få uønskede diag
ramsymboler til at forsvinde, og ved belysning
i hele 12 sek. er der rigelig sløring.
e) Fremkaldelse. Gode printtegninger (min. afstan
de 1 mm og få fejl i sort) fremkaldes i 2 minutter.
Vanskelige printtegninger (små afstande og fejl
i sort) fremkaldes op mod 4 minutter.
Tab ikke modet, når den uønskede tekst i første
omgang toner frem. Teksten forsvinder hurtigt
igen. idet den overfremkaldes.
f) Stopbad (eventuelt iseddikesyre).
g) Fixering. Efter ganske kort ophold i stopbadet
fixeres der. Under opholdet i fixeren bliver de
hvide områder klare (transparente). Fixeringstiden bør være den dobbelte klaringstid.
h) Skylning og tørring.
73
OZ6LI
Finn Helmuth Pedersen
Ydunsvej 2
6400 Sønderborg
Ja, nu ville det jo have været på sin plads at love,
at printtryk for fremtiden kun forekommer med
»lys« tekst på bagsiden. Det bliver nu nok svært
at holde, idet dette pålægger kraftige begrænsninger
for ombrydningsmulighederne. Med andre ord, vi
tør ikke love noget!
TR
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HB information
På grund af omlægning af regnskabsopstillingen
i år kan regnskabet først bringes i OZ for septem
ber. Interesserede kan rekvirere regnskabet hos kas
sereren. mod tilsendelse af frankeret kuvert.
G. Sigersted.
VALG AF FORMAND OG HB-medlemmer.
Under henvisning til bestemmelserne i vedtægter
nes § 12 meddeles herved, at nedenstående kandida
ter er anmeldt til valget i 1972:
Forslag til formand:^
med. nr. 1290 OZ3Y Hans Rossen, Korsør,
medl. nr. 9776 OZ4JA Jens-Karl Iversen, Her
lev.
Forslag til EDRs HB:
Kreds I.
medl. nr. 7500 OZ9JB Jørgen Badstue,
Brøndby Strand,
medl. nr 9776 OZ4JA Jens-Karl Iversen, Her
lev.
medl. nr. 11296 OZ9Z1 Steen Weinrik Gruby,
Rødovre.
medl. nr. 11832 OZ8GX E. Gulbrandt Hansen,
København,
medl. nr. 12521
- Niels Radion, Herlev.

NYT & NOTER
Fra P & T har vi modtaget ministeriet for offentli
ge arbejders bekendtgørelse nr. 213 af 30. maj 1972,
der omhandler grænser for støjspænding fra visse
elektriske regulatorer, hvilket i det foreliggende til
fælde mest drejer sig om tyristorer, triacs m.v. for
strømme op til 15 ampere.
Bekendtgørelsen gælder ikke for regulatorer og
apparater, der har indbygget regulator, og som dri
ves af spændinger, der er mindre end 24 volt.
Bekendtgørelsens
bestemmelser
træder
i
kraft
den 1. december 1972.

TRAFFIC-DEPARTMENT
beretter
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager:

Kreds II
medl. nr. 7530 OZ5GF Leif Olsen, Nykobing F.
Kreds III
medl. nr. 6449 OZ4WR John Hansen, Nyborg,
medl. nr. 7303 OZ1LD Leon Bachou Johannesen,
Nyborg
Kreds V
medl. nr. 9023 OZ90G
Otto Søndergaard Nielsen, Herning,
medl. nr. 11764 OZ9UM Knud Mouritzen,
Horsens.
Kreds VI
medl. nr. 5322 OZ5WK Karl Wagner, Åbenrå,
medl. nr. 8853 OZ6HY Hans M. Nielsen.
Nordborg.
Til afstemningen anvendes den i nærværende OZ
indlagte stemmeseddel. I øvrigt henvises til de i OZ
juni side 227-228 anførte regler for afstemningen
m. v.
FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ GF
d. 24. sept. 1972 i København, findes midt i bladet.
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OZ5GF

Diplom-manager:

OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central:

OZ6HS

Red. DX-stof:

OZ3Y

Red. VHF-stof:

OZ9SW

Red. DR-stof:

OZ-DR 1638

Red. Mobil-stof:

OZ8IS

Red. Ræve-stof-

OZ5WK

Red. RTTY-stof:

OZ4FF

Red. spejder-stof:

OZ8MZ

OZ-CCA CONTEST 1971
På grund af forskellige forhindringer og misforstå
elser er vi forst nu i stand til at bringe resultaterne
fra sidste års OZ-CCA test. Resultaterne af dette
års test kommer - såfremt der er plads - i november
OZ i år.
Portugal
1. CT1LN

100 qso

12.600 points.

W. Germany.
1. DJ7HZ

542 qso

206.240 points

E. Germany.
1. DM3PEL
2. DM4YEL
3. DM3BE
4. DM3WCG
5. DM2BUN
6. DM4ZOM
7. DM3RQG
8. DM3SSB

406
125
72
73
94
76
41
35

qso
qso
qso
qso
qso
qso
qso
qso

89.385
12.558
7.350
4.743
4.920
3.002
1.680
1.248

points
points
points
points
points
points
points
points
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9. DM2DRO 37
10. DM2BFL 10

975 p
140 p

Checklogs: DM2DWN-2ADC4ZXH
Espagne.
1. EA5BS
131 12.986 P
2. EA2CR
52
2.508 P
3. EA2HR
22
198 P
France.
1. F6AWG
2. F8SF
3. F6BHX/A

33
40
27

1.173 p
718 p
648 p

England.
1. G3NSY
2. G2DC
3. G3ESF

258
170
123

48.372 p
41.704 p
13.992 p

Wales.
1. GW3SYL

272

25.912 p

Hungary.
1. HA1SB
2. HA9PB
3. HA5JI
4. HA9PA
5. HA5KD
6. HA1SN
7. HA6NJ
8. HA3NA
9. HA8DH
10. HA5JK
Multiopr.
1. HA9KOB
2. HA2KME
3. HA3KNA

182
128
252
159
142
91
61
61
30
50

370
234
258

23.400 p
18.894 p
18.019 p
7.316 p
6.808 p
6.348 p
3.429 p
1.586 p
1.440 p
668 p

46.400 p
39.936 p
15.522 p

5YAHChecklogs: HA5CI7KLF-7PW.
Norge.
1. LA1OA
2. LA3LC

142
45

25.055 p
1.352 p

Bulgaria.
1. LZ2XB
2. LZ2CX
3. LZ1KP

192
129
140

22.581 p
16.641 p
11.150 p

415
219
311
270
64

77.816 p
36.300 p
23.985 p
21.880 p
4.608 p

Multi-opr.
1. LZ1KKZ
2. LZ2KSB
3. LZ1KCP
4. LZ1KMK
5. LZ1KEZ
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Finland.
1. OH1LU
2. OK1KA
3. OH6ZJ
4. OH7RC
5. OH2FS
6. OH7SX
7. OH6AA
8. OH70Q
9. OH3IF
10. OH8OB
11. OH2JQ
12. OH2YL
13. OH7QU
14. OH5OD

Czekoslovakia.
1. OK3OM
2. OK2BHV
3. OK1ZY
4. OK1TA
5. OK2KMR
6. OK1IAR
7. OK1MSP
8. OK2HI
9. OK2PCN
10. OK2SMO
11. OK3CHX
12. OK1EP
13. OK1 AES
14. OK1 AOV
15. OK2PAF
16. OK2LN
17. OK2BMF
18. OK3CIU
19. OK2BEC
20. OK2PEQ
21. OKI APS
22. OK1ASG
23. OK2BSA
24. OK3CJE
25. OK3BXA
26. OK2BBQ
27. OK1HBW
28. OK2PBM
29. OK3KPV
30. OKI DAV
31. OK1FIM
32. OK1HBD
33. OK3CGT
34. OK1AIA
35. OK3BEF
36. OK1KZ
37. OK3CDN
38. OK1BV
39. OK1AEH

318
140
129
140
100
109
50
50
62
56
43
50
14
3

74.256 p
23.904 p
22.344 p
14.382 p
9.430 p
9.324 p
3.848 p
3.300 p
3.186 p
3.024 p
2.667 p
2.250 p
378 p
48 p

502 155.680 P
446 145.573 P
354
69.153 P
316
68.064 P
168
25.500 P
170
22.878 P
114
12.932 P
154
10.676 P
83
9.690 p
135
8.679 P
103
7.380 p
109
7.080 P
96
6.532 P
71
6.440 P
120
6.041 P
83
5.928 P
72
5.846 P
67
4.576 P
92
4.186 P
122
3.002 P
66
2.940 P
65
2.898 P
47
2.352 P
41
2.288 P
41
2.068 P
48
2.064 P
81
1.584 P
48
1.470 P
37
1.220 P
36
1.080 P
53
968 P
39
880 P
41
783 P
18
741 P
23
720 P
25
408 P
13
217 P
6
144 P
10
120 P

40. OK3TOA 6
41. OK2BOL

90 p
60 p

5

Checklog: OK1AHN.
Denmark.
1. OZ1LO
2. OZ8LG
3. OZ4H
4. OZ5ME
5. OZ2NU
6. OZ4HW
7. OZ2LW
8. OZ3PO
9. OZ8MQ
10. OZ7XG

228
104
135
129
111
116
50
19
18
11

40.194 p
18.060 p
16.302 p
12.024 p
10.387 p
7.936 p
1.776 p
765 p
468 p
203 p

Checklogs: OZ3Q-4FF-4CF8HC-8VL.
Sweden.
1. SM5BNX
2. SM7EAN
3. SM7CMV
4. SM0CGO
5. SM5ESP
6. SM4AZD
7. SM7EKQ

337
348
106
84
29
22
7

73.803 p
56.825 p
11.445 p
4.775 p
1.258 p
672 p
120 p

Multiopr.
1. SL3BG 200 34.371 p
Checklogs: SMØBDSSM6CJK.

Poland.
1. SP6DMJ
2. SP9AAB
3. SP9AGS
4. SP9VTW
5. SP8EMO
6. SP9AQY
7. SP2KGR
8. SP7CKF
9. SP9AJT
10. SP9EMK
11. SP3CDQ
12. SP6EGC
13. SP7DQR
14. SP6UK
15. SP2UU

279
237
201
144
138
111
126
88
86
66
40
32
35
34
13

49.302 p
45.568 p
28.730 p
22.185 p
15.392 p
11.970 p
10.668 p
8.148 p
4.420 p
2.466 p
2.160 p
1.980 p
1.665 p
1.332 p
429 p

302

74.197 p

Multi-opr.
1. SP9KHX
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USSR
1. UA3DAK
2. UK4HAK
3. UA1DX
4. UA4LM
5. UW3RX
6. UW3UO
7. UA1NR
8. UA3ST
9. UA1ZL
10. UA1UD
11. UK3XAI
12. UA4BI
13. UA3EZ
14. UA3YR
15. UA3DD
16. UW3UHG
17. UA3UK
18. UW3UH
19. UA4QK

1.
2.
3.
4.

Multi-opr.
UK4WAB
UK3EAA
UK3TAA
UK1ACT

368
290
220
208
237
176
195
207
145
119
79
109
129
55
41
40
49
40
56

96.234
62.114
43.338
36.081
33.810
30.744
28.059
22.788
19.316
14.514
7.956
6.507
5.949
4.125
2.214
1.776
1.602
1.572
866

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

364
318
118
109

69.930 p
64.464 p
10.350 p
10.260 p

362
276

76.176 p
44.043 p

Asiatic USSR.
1. UA9QAA
2. UV9EI
3. UA9OO
4. UW9WB
5. UW0BA
6. UA0LH
7. UA0LJ
8. UA9FBZ
9. UA9IQ
10. UA0FAQ
11. UA0ZAM

417
242
181
174
169
150
118
102
76
15
11

124.656 p
39.930 p
39.305 p
28.725 p
20.640 p
17.784 p
12.832 p
12.168 p
662 p
135 p
132 p

Multi-opr.
519 158.772 P
265 59.274 P
339 48.300 P
159 21.735 P
126
9.279 P

Checklogs: UA9UF-9JO.
Ukraine.
1. UB5MZ 428 180.750 p
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UY5SO
UK5EAG
UB5VK
UK5WAE
UY5TE
UB5VL
UT5SY
UB5WAB
UY5TH
UT5XX
UY5EM
UY5HW
UY5DV
UB5IF
UB5ZAL
UB5OE
UB5JBK
UB5XY
UB5TQ
UY5QO

270
296
244
226
153
149
127
222
143
142
148
124
101
111
103
70
109
51
50
26

72.864
71.442
45.750
38.700
21.296
20.196
19.350
19.152
18.270
17.328
15.402
14.820
14.664
7.168
6.363
6.240
5.958
2.652
2.000
1.269

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Checklogs UB5PS-5LRUT5HP-UK5KGA.

Kaliningrad.
1. UK2FAP
2. UK2FAS

1. UK9HAD
2. UK9HAB
3. UK9HAC
4. UK9FER
5. UK9CCC

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. UK5WBK 410

413 110.271 P
386
81.351 P
310
74.418 P
201
33.231 P
135
18.900 P

639
425
270
234
200
65
51
42
51

253.500 p
133.245 p
42.628 p
36.108 p
28.350 p
3.900 p
2.862 p
2.160 p
153 p

Latvia.
Multi-opr.
1. UK2GAA
2. UQ20F
3. UQ2PP
4. UQ2PJ
5. UK2GBY

704 275.157 p
318 85.158 p
329 70.360 p
203 31.671 p
276 31.119 p

171
66

27.825 p
3.762 p

Roumania.
1. Y08FZ
2. Y09APK
3. Y05BQ
4. YO2AVP
5. YO8GV
6. YO6AFP

303
225
94
56
54
56

64.070 p
17.043 p
6.965 p
3.146 p
2.794 p
2.604 p

Checklog: Y02A0H-3JW.

1. UK2ABC 546
2. UK2AAA 116

145.992 P
14.718 P

Adzerbajdan.
1. UD6CN
279
2. UD6DGY 22

61.977 P
660 P

Ashkhabad.
1. UH8CS
2. UH8BO
3. UH8DR

22.092 P
16.544 P
668 P

Kazak.
1. UL8GW
2. UL7JG
3. UL7SJ
4. UL7BB

3.750 p

80.716 P

Multi-opr.

Uzbek.
1. UI8BL

Lithuania.
1. UK2BBB
2. UK2BAP
3. UK2BAV
4. UP2AW
5. UK2PAN
6. UP2BV
7. UP2OQ
8. UP2SC
9. UP2BB

Estonia.
1. UR2QD
2. UR2GT

Multi-opr.

White Russia.
1. UC2AAB
2. UK2WAF
3. UC2WP
4. UC2IJ
5. UC2WAE

Moldavia.
1. UO5OAL 50

258
158
16

68

384
114
114
24

4.284 P

101.790
14.145
7.524
1.008

P
P
P
P

Yoguslavia.
1. YU1YE
2. YU3TZC
3. YU1QBM
4. YU1SF
5. YU5CYZ
6. YU1NUP
7. YU3DXU

350
369
323
201
32
46
27

116.194 p
84.354 p
67.680 p
36.180 p
23.058 p
3.888 p
729 p

1. YU1AFQ

771

336.672 p

DX-STATIONS
Panama.
1. HP1AC

29

1.368 p

303
217

45.645 p
43.452 p

Multi-opr.

Japan.
1. JA1MIN
2. JA2JW
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3. JA2HNP
4. JA1BNW
5. JH1LKH
6. JR1OUU
7. JA3IQX
8. JH3AIU
9. JA3HUL
10. JA8IEV
11. JR1BRV

74
25
22
18
16
14
10
7
5

6.720
1.258
840
742
451
330
208
64
20

points
points
points
points
points
points
points
points
points

Multi-opr.
Så lyder startskuddet til 80 m aktivitetstesten,

1. JA9YBA
2. JA3YAW

205
20

38.670 points
688 points

Hawaii.
1. KH6RS

240

46.735 points

Brazil.
1. PY2FCJ

229

46.299 points

Canada.
VEl-district:
VE1AE
VE2IL
VE2-district:
VE3-district:
VE3CQa
VO1-district: VO1AW
USA.
Wl-district:
W4-district:

30
24
28
85

WA1LKX 159
W4JUK Checklog.

1.691 points
429 points
2.660 points
10.455 points

30.000

points

OZ2NU

80 m aktivitetstest.
Aktivitetstesten fortsætter, men kun på 80 m, idet
de der ikke kan køre 40 m også skal have en chance.
Rapporterne skal nu indeholde nummeret på statio
nens amtskommune. Det er tilladt at tage kontakt
med andre nordiske stationer, disse tæller dog ikke
som multiplier og de skal findes i mindst 3 logs.
Regler for aktivitetstesten:
Første søndag i hver måned, første gang den 3.
september 1972.
Testen deles i to perioder å 5 mdr.
CW fra 08.30 til 10.00 DNT.
Fone fra 10.00 til 11.30 DNT.
Begge afdelinger deles i 3 perioder å en halv time,
hvorefter man påny må kontakte hinanden.
Rapport: Eks: R5S8T9 QSO nr. 8 amt 5 = 58708/5.
Angående rapport for SWL. se under SWLspalten.
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Logs skal indeholde følgende:
Tid - call sendt rprt og nr.-modtaget rprt og nr.multiplier-point + en tom kolonne.
Point: Der gives et point for hver kontakt.
Multiplier: Hvert nyt amt.
Logs sendes til: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1. 8500 Grenå, inden den 15. i samme måned
som den afholdte test.
Grunden til. at nordiske stationer kan deltage er
det nye OZ-CCA, hvor de nye storamter skal
bruges.
Amternes numre er:
1 København
2 Frederiksborg
3 Roskilde
4 Vestsjælland
5 Storstrøm
6 Bornholm
7 Fyn
8 Sønderjylland
9 Ribe
10 Vejle
11 Ringkøbing
12 Århus
13 Viborg
14 Nordjylland
OZ8KU.

Gæstelicens - Mobiltest!
Den 24. sept. afholdes Dansk-Tysk Mobiltest,
ved
den
dansk-tyske
grænse.
Fyldestgørende
program bringes i sept. OZ.
Hvis du har den mindste anelse om, evt. at ville
være med ved grænsen, kan du nemt få gæstelicens.
Send et brevkort til: OZ2TV, BOX 161, 6100
Haderslev eller ring til: 0 45-2 20 08, efter kl. 18,
og oplys dit call, samt hvilke bånd der ønskes
licens til.
Men bestillingen skal være mig i hænde
senest den 2. sept.
Din licens ligger da og venter ved grænsen.
Kan det være nemmere.
OZ2TV
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Et observatorium i Schweitz, der bl.a. beregner
solplettallet, har for nylig oplyst om tallene for sep
tember, oktober og november. Disse er henholdsvis
52 - 49 & 47. Tallene selv siger os ikke ret meget,
mere interessant er det, at de afviger en del fra
det mart kunne forvente. Rent praktisk vil det sige,
at den nuværende solpletcyklus forløber langsom
mere. Bunden nås altså noget senere end antaget
og bevirker formentlig, at efterårsmånederne kan

Father Michael Clery i Gambia er landets aktive amatør nr.
2. På foto ses ZD3M ved stationen, iført arbejdstøj. Hvis 5DX
og 1LO under dx-peditionen til Gambia har præpareret Father
Michael med amatørradio, hvad har han så præpareret dem med?
<Foto via OZ1LO)

bringe acceptable forhold for DX på 10 meter bån
det. I 1973 vil der nok kunne ventes »kort skip«
lejlighedsvis og derefter kan 10 meter antennen godt
pakkes ned, i den tid solplettallet når minimum.
Heldigvis har vi det gode gamle 20 meter bånd i
behold en tid endnu, men også det påvirkes senere.
Det vil nok være klogt ikke at tage sorgerne på
forskud, - og i stedet benytte condx mens de er
der.
DX-PEDITIONER
Ifølge sædvanligvis velunderrettet kilde (6MI),
kommer PY0DVG i luften fra Trinidad ca. 13. a
14. august i 2 dage, på både CW & SSB.
Mens dette skrives er der aktivitet fra Mellish

Hvad mon de snakker om? På foto ses fra venstre mod højre:
EA7HN - EA7DT - EA7ID - EA7JL og OZ7JZ.
(Foto via OZ7JZ)

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet

September måned 1972
Solplettal 45

Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.
GMT
1
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3

5

9

11

13

15

17

19

21

2

7

Japan

7

7

14

14

14

14

14

14

7

7

7

New Zealand

7

7

14

14

14

14

14

14

7

7

7

Sydi. Austr.

7

7

14

21

21

14

14

14

14

7

7

7

Singapore

7

7

14

21

21

21

21

14

14

14

7

7

Indiske Hav

7

7

14

21

21

21

21

21

14

14

7

7

Syd Afrika

7

7

14

21

21

21

21

21

21

14

14

7

Middelhavet
Argentina
Peru

7

7

7

14

14

14

14

14

14

14

7

7

7

7

7

14

14

21

21

21

21

21

14

7

7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

7

Vest Grønl.

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

7

7

New York

7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

7

Vestindien

7

7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

7

San Fransisco

7

7

7

7

7

7

7

14

14

14

7

7

Sydi. Stilleh.

7

7

7

7

14

14

7

14

14

14

7

7
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Reef VK9JW. Condx dertil er ikke de bedste, DXpeditionens antenneforhold sikkert heller ikke, men
flere OZ stns har alligevel fået en QSO igennem.
QSL via VK3JW.
Fra 1. til 14. juli var OZ8KR aktiv fra OY. OY9LV
var til gengæld aktiv fra ferie-QTH i OZ.
Tak for bidrag til OZ-DX! Sidste modtagelsesdag
forstoftil denne spalte er den 18. august. Adressen:
Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
73 & DX OZ3Y
Hans

Region 1 VHF - UHF contest 1972
Hermed folger reglerne til september contesten,
som i år arrangeres af RSGB.
1. Deltagelse: Alle licenserede amatører i Region 1
kan deltage. Multi-operatør stationer kan del
tage, hvis der kun anvendes et kaldesignal un
der testen. Deltagerne skal overholde respek
tive landes licensbestemmelser.
2. Testen omfatter følgende sektioner:
1. Faste stationer 144 MHz.
2. Portable/mobile stationer 144 MHz.
3. Faste stationer 432 MHz.
4. Portable/mobile stationer 432 MHz.
5. Faste stationer 1296 MHz.
6. Portable/mobile stationer 1296 MHz.
3. Tidspunkt: Lørdag d. 2. september kl. 18.00
GMT til sondag d. 3. september kl. 18.00 GMT.
4. Antal QSO: Hver station må kun kontaktes en
gang pr. bånd. enten den er fast, portabel eller
mobil. Hvis en station kontaktes flere gange,
tæller kun en af dem for points. Kontakter via
aktive repeatere eller translators vil ikke blive
yodkendt som pointsgivende.
5. Modulationstyper: Følgende er tilladt: Al, A3.
A3a eller F3.
6. Koder: Består af RS eller RST rapport, efter
fulgt af et serienummer, som starter med 001
for den første QSO på hvert bånd, og forøges
med en for hver følgende QSO på dette bånd.
Denne kode efterfølges af QRA locatoren for
deltagerens position. Eks. 59003 EPloh.
7. Points: 1 points pr. km. Slutsummen skal op
føres for oven på det forste logblad.
8. Logs: Som logblade anvendes enten EDR’s
officielle eller tilsvarende testlogblade. De ud
regnede og underskrevne logs sendes til den
nationale VHF manager poststemplet senest d.
25.
september 1972. For sent indkomne logs
godtages ikke. Underskriften på loggen inklu
OZ AUGUST 1972

derer selvsagt, at deltageren har overholdt te
stens regler.
9. Præmier: Vinderen af hver testsektion får tildelt
et certifikat. Deltagerne kæmper om følgende
trofæer:
a. IARU Region 1 VHF Trophy, givet af
NEAL Chrystals til vinderen af sektion 1.
b. PZK Trophy, givet af PZK, til vinderen af
sektion 2.
10.Logs: Disse må ikke have et format mindre end
A4 og skal have følgende kolonner i denne or
den: Dato, tid i GMT, kaldesignalet på mod
stationen, rapport og kode modtaget og krævede
points. På loggens første side skal der gives
følgende oplysninger: Navn og adresse på ope
ratøren
(hvis
flere,
førsteoperatøren),
kalde
signalet, test sektion, egen QRA locator, multioperatørstation ja eller nej, krævet totalpoints
sum, kort beskrivelse af sender, modtager og
antenne samt, hvis flere operatører, disses kaldesignaler. Loggen underskrives af førsteoperatø
ren.
Logs sendes i to eksemplarer - det ene kan
være det til EDR’s VHF test - senest d. 25.
september 1972 til:
Jørgen Brandi OZ9SW
Vorgod 0
7400 Herning
Aktivitetstesten
7. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz.
OZ4YB/a
OZ8SL
OZ9SW
OZ6KV
OZ7FF
OZ2ZB
OZ6HY
OZ8QD

- 12.140
- 11.080
- 8.830
- 7.616
- 5.466
- 4.399
- 3.474
- 3.100

OZ3WU OZ6BT OZ5BZ OZ4BK/a OZ8FC OZ3TZ/a OZ3ZH OZ6TW/a OZ9ZJ -

2.716
2.445
2.325
2.304
2.075
2.055
1.470
838
600

432 MHz.
OZ5RW
OZ7WG

- 15
- 11

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19,00-23,59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 21,00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re
spektive måned.
Juli contesten var præget af gode forhold og stor
aktivitet. Der blev kørt adskillige DX forbindelser
til SM - OH - DM - DL og PA.
Der er indløbet i alt 17 logs, men der har deltaget
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ca. 85 OZ stationer. Er det ikke muligt, at få jer
til at sende loggen ind, uanset om der er mange
eller få forbindelser?
DX stationer
Følgende stationer vil blive QRV i septembercon
testen:
YUlEXY/p
(JF69d)HG8KCPHG5KDQ
- Y07KAJ (LF52c) - LZlBW/p - LZlFO/p.
Et nyt land måske!
Nye contestregler
På Reg. 1 mødet blev vedtaget nogle nye regler,
som skal være gældende fra og med 1973.
Det drejer sig om følgende tester: Marts, maj,
juli og september.
Testvarighed: 24 timer (1600 til 1600 GMT).
Septembercontesten: Kun 144 MHz.
Points:
144 MHZ giver 1 points pr. km.
432 MHz giver 5 points pr. km.
1296 MHz giver 25 points pr. km.
Overtrædelse af båndplanen medfører diskvalifi
kation.
ARTOB nyt
DL3YBA meddeler, at ARTOB flyvningerne vil
blive genoptaget, og den første vil sandsynligvis
have fundet sted, når dette læses, men flere vil følge
i løbet af året. Opsendelserne finder sted søndag
kl. 11.00 GMT. Flyvningerne vil vare 4-5 timer.
Translatoren vil blive den af OE2OML konstruerede
med 1W HF og »big-wheel« antenne. Inputfrekvens
mellem 432.0 og 432.2 MHz. Outputfrekvens mel
lem 145,315 og 145.515 MHz. Det er kun tilladt at
anvende GW og SSB. En telemetry sender vil sende
på 145,621 MHz med 50 mW og 80 pulser pr. minut.
Maximum højden vil give mulighed for en radius
på 800 km. så en QSO på 1600 km skulle kunne
opnås.
1296 MHz M.B. nyt fra OZ9CR
Der har været en del aktivitet med Moon Bounce
forsøg de sidste par måneder. Den 17. og 18. juni
kørte W2NFA og G3LTF QSO via månen og på
M.B. stationen her i Åsum lyttede vi med på signa
lerne, OZ9FR drejede på knapperne og jeg prøvede
at holde parabolen på månen. Der udveksledes RST
rapporter og forskelligt andet, og vi modtog signaler
ne med god styrke og læselighed. 10 dB for W2NFA
og ca. 5 dB for G3LTF. Den 13. juli skulle vi sende
signaler herfra, og det gik udmærket, ingen overhe
dede trafoer eller svindende styring, det var det
bedste signal, de havde hørt, sagde de fra W2NFA,
14 dB over støjen. Den 15. juli kørte vi ring QSO,
men tidspunktet var uheldigt valgt, månen stod for
lavt og træerne kom i vejen. QSO’en blev dog gen
nemført. men signalerne var svage og urene. Den
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16. juli skulle der prøves igen, medens månen var
højt på himlen og det gik storartet. W2NFA kørte
ind med vanlig styrke, ca. 10 dB, der blev håndnøglet
og signalerne var fint læselige. G3LTF's signaler
var svage, og vi kunne ikke få nogen mening ud
af dem, men W2NFA kunne tilsyneladende høre
signalet kraftigere, da han havde månen lavt på him
len, og det giver nogle ekstra dB. Når dette skrives,
har vi ikke fået RST rapport fra G3LTF, men Bob
var meget imponeret over vor signalstyrke, ca. 14
dB. W2NFA er en klubstation og den køres for tiden
af Bob, WA2HVA, efter M.B. forsøgene mødes vi
på 20 m. og drøfter resultaterne og aftaler evt. nye
forsøg.
Ny Reg. 1 båndplan for 144 MHz
På mødet i Holland blev følgende båndplan vedta
get:
144.000 - 144.090 MHz: CW
144,090- 144,100 MHz: MS og EME
144,100- 144,150 MHz: CW og Satelitter
144,150- 144,250 MHz: Planlagt SSB bånd (1975)
145.000 - 145,250 MHz: FM opkald og repeater
input
145,300:
RTTY opkald
145,410:
SSB opkald
145,500- 145,800 MHz: FM simplex og repeater
output
145,850 - 145,950 MHz: Satelitter
145.950 - 146,000 MHz: Beacons
Alle frie områder: Fone.
Når beaconstationernes antal overstiger 50, vil
beaconbåndet blive udvidet med 50 kHz (145,900
146,000 MHz).
Repeaterstationer
Supplerende oplysninger til Århus repeateren:
QTH: Holme, Århus by (kote 65 + 41 m mast).
Antenner: 2 stk. CX2, 2 dB omnidirectional.
TX: Storno. CQF 11-3 med 23 W output.
RX: SRA. CB 404 med O.luV.
Opkald: 2000 Hz i ca. 1 sek.
Licensindehaver: OZ5SB.
Kanalnummerering
Den af undertegnede foreslåede kanalnummere
ring i juni OZ må tilbagekaldes, efter man på Reg.
1 modet i Holland er blevet enige om en ny plan
for kanal og repeatertrafik i Europa, se juli OZ under
HB information.
Kanal og repeatertrafik
Efter man på Reg. 1 mødet enedes om at anvende
25 kHz kanalafstand, må vi have lavet en ny lands
dækkende repeaterplan, der falder indenfor ram
merne af det på mødet besluttede (se juli OZ). Samt
lige repeatergrupper anmodes hermed om at frem
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komme med forslag så hurtigt som muligt. Fra Kø
benhavn er foreslået 500 kHz kanalafstand, men
da der på mødet blev vedtaget 600 kHz, må vi re
spektere dette. Vi er fuldstændig klare over, at 25
kHz systemet medfører en del problemer med hen
syn til selektiviteten i de ældre anlæg, men da over
gangen ikke kan indføres fra den ene dag til den
anden, kan disse problemer vel løses med tiden.
Det sagen drejer sig om er, at få lavet en plan, så
nye repeatere med det samme kan føres ind i syste
met, og så håbe de eksisterende med tiden kan flyt
tes. Der er kun to af de nuværende repeaterfrekvenser der passer, nemlig 145,050- 145,650 og 145.150
- 145,750 MHz. Dette medfører, at kun en af de
igangværende repeatere passer, og det er Lysnet
repeateren ved Århus. Samtidig blev det bestemt,
at opkaldstonen skulle være på 1750 Hz, så dette
må tilrådes. Med det nye system’s 9 repeaterkanaler
skulle det således være muligt at lave en landsplan,
der medfører at alle repeatere kan fungere uden at
forstyrre hinanden, i modsætning til nu, hvor vi her
i Midtjylland har store problemer med Århus - Her
ning og Sønderjylland - Lysnet.
Jeg håber, man vil se positivt på problemet, og
vil sende dels forslag dels kommentarer til ovenstå
ende.
Stof tit VHF spalten bedes venligst sendt inden
den 18. til:
Jørgen Brandi OZ9SW,
Vorgod 0.
7400 Herning.
Tlf. (07) 16 61 36.

RTTY amatøren
RTTY-maskiner
Det er faktisk med sorgfuldhed, at jeg ser mig
nødsaget til at ophore med at formidle fjernskriver
maskiner for foreningen.
Der er nu gået 6 år og over 700 maskiner, siden
jeg begyndte på dette, og jeg ser gerne, at arbejdet
fortsætter fremover.
Jeg må beklage, at der stadig er mange breve,
som ligger ubesvarede på mit skrivebord, og jeg
håber, at de, som ikke har fået et forventet svar
fra mig vil tilgive mig dette. Tilbagegangen i min
aktivitet begyndte allerede sidste år, og som nogle
sikkert bemærkede i et OZ, var jeg sygemeldt. Det
er jeg faktisk stadig, men tager så meget jeg kan
overkomme. Jeg fik ordre om at droppe alt ikke
absolut nødvendigt arbejde, men på det tidspunkt
regnede jeg foreningsarbejdet for nødvendigt, så det
blev ikke droppet. På nuværende tidspunkt er der
desværre ikke indtrådt nogen bedring med min
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mave, så nu må jeg desværre sige stop for dette
også.
Jeg vil her igennem OZ bringe en hilsen og en
tak til alle de amatører, jeg gennem årene har haft
forbindelse med, enten det har været pr. brev eller
personligt, og jeg håber, at maskinerne vil bringe
jer glæde fremover. Jeg håber selv en dag at komme
QRV med min maskine, og derigennem igen få for
bindelse med jer. Også en tak til HB, for et godt
samarbejde for foreningens sag.
Vy 73 de
OZ2UD Ernst Th. Olesen
Det er med beklagelse, at vi modtager ovenståen
de meddelelse. Sygdom er hvermands herre og vi
må da håbe, at Ernst nu vil få så megen ro, at hans
helbred atter må blive OK. Samtidig benytter vi
lejligheden til at sige Ernst tak for hans store indsats
til gavn for EDR og de mange amatører, han har
glædet
med
fremskaffelsen
af
RTTY
maskiner.
OZ4GS, Svend Sigersted fortsætter alene arbejdet
med
maskinerne,
hvorfor
henvendelser
fremover
kun skal rettes til ham under adressen: Borgmester
vej 58, 8700 Horsens.
ä

Q

Herved indbydes til Danmarksmesterskabet i Ræ
vejagt 1972, der denne gang foregår på Fyn i weeken
den den 16. og 17. september 1972.
Mødested: Fyns Hoved camping, Nordskov.
Camping: Samme sted. Pris: 6,00, børn 2,00.
Angående overnatning: se OZ juli.
Kort: A 3416 Kerteminde.
Frekvens: 1825 kHz.
Call: OZ7RÆV A/U/V.
Jagtreglement: EDR reglement 1972.
Jagten afvikles med 2x3 ræve hhv. lørdag og
søndag.
Startkort: sælges på campingpladsen kl. 18,00.
Gebyr kr. 20,00. EDR's medlemskort for 1972
bedes forevist.
Instruktion: Lørdag kl. 19,15.
Sendetider lørdag: Ræv A kl. 20,00 og derefter hvert
tiende minut til kl. 23,00.
Ræv U sender første gang kl. 20,01 og derefter
hvert tiende minut til kl. 23,01.
Ræv V kl. 20,02 og til og med 23,02.
Sendetider søndag: Ræv A kl. 9,00 og hvert tiende
minut til kl. 12,00.
Ræv U kl. 9,01 og hvert tiende minut til kl. 12,01.
Ræv V kl. 9,02 og hvert tiende minut til kl. 12,02.

321

Senest gyldige stemplede tid er 5 min. efter hver
rævs sidst udsendelse.
Afslutning: Offentliggørelse af resultater og præmie
overrækkelse finder sted på campingpladsen søn
dag kl. 14,30.

Tilmelding skal ske senest lørdag d. 9. september
til OZ1LD Leon Johannessen, Holms Alle 17,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 31 18.
God jagt.
Det fynske ræveudvalg.

RESULTATLISTE
for store østjyske mesterskab i rævejagt 1972
S
Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66

Gerhard Christensen
Børge Meldgård
Axel Lykke Borg
Carl Georg Johansen
OZ1YX
OZ9SW
Jørgen Nielsen
Robert Storegård
Helmut Christensen
Sten Christensen
Erik Lind
Chris
OZ3MI
OZ6KV
OZ6RI
Ingrid Lind
OZ ILD
Egon Hansen
Per Laursen
OZ2CV
OZ2RD
OZ-DR 1532
Finn Lorentzen
OZ7YM
Jørgen Jeppesen
OZ8JD
Anders Andersen
OZ6XF
Claus Johansen

Anders
Henry
Egon
Bent Gerlach
Viggo
OZ5HF
Kai
Jørn Ågård
Ove Møller
Erik
Frida
Buller
Henning
Jørn
Kai
Jeffsen
XYL
Martin
Ella
OZ9PZ
Kalle
Peter Jeppesen jun.
John Skov
Aksel Petersen
Hans Erik
OZ2XJ
Søren Nielsen
OZ8GT
Karen Arenkiel

Ræveudvalget i EDR ÅRHUS AFDELING skal
herved bringe en tak til såvel jægere, observatører
som hjælpere for en god afvikling af SØR 1972.
Til lykke til Gerhard og Anders og dermed også
(il Tønder.
Udvalget vil i sommerens løb rekognoscere for
et nyt campingområde, hvor alle kan samles i 1973.
Ud over selve jagterne, må et hyggeligt samvær før og efter-være et væsentligt argument for mester
skabernes berettigelse.
På gensyn i 1973
OZ3RZ
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Tønder
Herning
Tønder
Tønder
Åbenrå
Herning
Kolding
Kolding
Tønder
Kolding
Tønder
Herning
Kolding
Herning
Tønder
Tønder
Fyn
Tønder
Tønder
Herning
Kolding
Fyn
Herning
Åbenrå
Fyn
Fyn
Tønder
Herning
Tønder

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4

3.19.05
3.56.12
3.57.59
4.06.56
4.08.22
4.15.01
4.19.15
4.22.06
4.27.31
4.37.32
4.52.32
4.53.27
5.15.21
5.30.30
5.28.28
3.34.23
3.36.36
3.56.37
4.17.25
4.39.13
4.58.12
5.04.56
5.50.30
2.45.49
3.09.46
3.56.27
4.12.50
4.15.54
5.24.38

DM-deltagere.
I lighed med tidligere år, vil de rævejægere der
i årets lob har kvalificeret sig til at deltage i DM,
ifølge »reglement for rævejagter 1972« 3. afsnits §
4, få tilsendt en skriftlig invitation fra rævejagtsud
valget. Indbydelsen udsendes ca. 14 dage før DM
afholdes.
Stof til »Rævejægeren«, bedes indsendt til under
tegnede inden den 18. august.
OZ5WK. Kalle.
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2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag den 24. august kl. 19.30 hos
OZ5AB, Toftegårds vej 23, Værløse.
OZ5MK

Contestindbydelse:
Herved indbydes en hver, der er medlem af EDR,
til at deltage i EDR's aktivitetstest for lytteramatø
rer. Licenserede medlemmer kan kun deltage, så
fremt de ikke samtidig deltager i afdelingen for
senderamatorer.
Angående dato, tidspunkt m.v.: se under testind
bydelsen for senderamatører.
Rapport:
De
rapporter
senderamatørerne
udveks
ler, danner grundlaget for lyttertesten. Sendera
matørernes kaldesignaler, samt de rapporter de
udveksler,
nedskrives.
Den
contestlogopstilling
der er vist i OZ april 72 kan benyttes. (Multiplierne
indfores i den tomme rubrik).
Point: Hver modtaget og nedskrevet rapport giver
1 (et) point. QSO’en giver altså i alt 2 points.
Hvert amt tæller som multiplier. (Altså maximalt
14 multiplier).
Samlet point: Antal rapporter gange antal amter.
Logs: Log'en med den nævnte opstilling sendes til
OZ8KU inden den 15. i måneden.
Diplomer: Efter testens afslutning, tildeles diplomer
til de tre deltagere, der har opnået henholdsvis
12. og 3. pladsen i det samlede resultat. Ligele
des tildeles den deltager, der opnået det bedste
gennemsnitlige resultat, også et diplom.
Terningerne er kastet! Nu er det op til dig at finde
ud af, hvor mange øjne, de viser, - eller med andre
ord: Her er reglerne og så er det op til dig, at få
mest muligt ud af det. Reglerne er vist så retfærdige,
som de kan blive. Skulle der opstå spørgsmål om
et eller andet i testen, kan du blot sende et brev
til mig.
Da vi ifølge QTH-listen og sidste nummer af OZ,
mindst er 55 DR-amatører, skulle der også gerne
være mindst 55 deltagere.
Alle kneb inden for lovens rammer må benyttes,
når det gælder om at skaffe en modtager. Hvis du
ikke selv haren, så spørg dig frem. Lån evt. klubsta
tionen. Der er ikke noget i vejen for, at man kan
køre som multioperatørlytterstation.
Kan du på forhånd se, at du vil miste et par sønda
ge, hvor testen foregår, er der ingen grund til at
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holde sig tilbage de andre gange. Der gives
diplom til den deltager, der har det bedste
snit, så sådant set kan det diplom vindes
at deltage en enkelt gang.
Så er der vist blot tilbage at sige: »Held
i testen«.

jo også
gennem
ved blot
og lykke

For DR-amatører og evt. andre:
Såfremt du kunne tænke dig at følge med i andre
landes amatørradiotidsskrifter, kan du tilmelde dig
til
Danmarks
Tekniske
Biblioteks
tidsskriftlæse
kredse. Hver måned modtager du så det bestilte
blad til gennemlæsning i 10 dage. Herefter skal du
videresende det til den næste i læsekredsen. Prisen
er fra ca. 8 til 20 kr. alt efter hvilket tidsskrift du
bestiller. Du må dog også selv bekoste bladets
videresendelse.
Tidsskriftkataloget
bliver
udsendt
her i august måned og tilmelding skal være fore
taget inden 1. september til Danmarks Tekniske
Bibliotek, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Lyngby.
(Kataloget bestilles også derfra).
Stof, spørgsmål angående DR-arbejdet m.v. sen
des til:
OZ-DR 1638, Karsten Meyer, Odensevej 54,
5500 Middelfart.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
0Z4SJ Svend Aage Jensen,
2500 Valby. Tlf. (0182) 967y.

Frugthaven

OZ5RO Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej
2920 Charlottenlund. Tlf. (0166) 7425.

96'

31,
th.,

OZ6PA Poul Andersen, Peder Lykkesvej
2300 København S. Tlf. (01) 55 63 64.

15,

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19,30 hvis intet andet er bemærket.
Fmd.. 0Z2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 61
2300 S. Tlf. 593612.
Klubstationen:
Der vil hver torsdag være følgende grej til rådighed for med
lemmerne: 2 mtr. kanalstation, tilsluttet GP ca. 12 mtr. over
jord. TRIO HF SSB Transcievér, tilsluttet en 12AVQ til 10, 15
og 20 mtr. Tillige vil der blive opsat en W3DZZ til brug på
40 og 80 mtr. Som medlemsservice udlånes HF-stationen til
medlemmer, der kan fremvise en licens af kategori A eller B.
En forudsætning er, at stationen altid er tilstede i klublokalet
om torsdagen.
QSL-central:
Som ny medlemsservice har afdelingen oprettet en QSLcentral. Medlemmer, der måtte være interesseret i at benytte
denne bedes henvende sig til OZ8TQ på mødeaftnerne.
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Program:
24. august: Klubaften.
31. august: Programmet offentliggøres senere ved opslag.
7. september: Klubaften.
14. september: Denne aften gennemgås en del af Vejen til
Sendetilladelsen (se opslag i klub), således at medlemmer der
på egen hånd studerer denne vil få lejlighed til at stille spørgs
mål om emner heri. I løbet af vinteren vil der med mellemrum
blive gennemgået afsnit, således at hele VTS til sidst er dækket.
Rævejagter:
Rævejagtskonkurrencen
fortsætter
som
annonceret
i
OZ
maj. Selv om^det er for sent at deltage i selve konkurrencen,
er alle velkomne til at deltage for trænings skyld.

Transistorteknik for radioamatører
Civiling. H. Bøje Jensen (OZ4HZ) (50 timer) Pris: kr. 82,Dette kursus henvender sig specielt til de radioamatører,
der har licens og gerne vil uddybe kendskabet til transistoren.
Det er her meningen at gøre deltagerne fortrolige i transistor
teknikken, således at de selv er i stand til at dimensionere
transistortrin til både LF og HF.
Undervisningen vil bl.a. omfatte gennemgang af transistoren
og dennes ækvivalentdiagrammer ved LF og HF, field-effekt
transistoren, dimensionering af transistortrin til LF og HF samt
den matematik, der er nødvendig for forståelsen af dette stof.
Undervisningen vil endvidere blive ledsaget af demonstrationer
af praktiske eksempler inden for de forskellige stofområder.
3145 Torsd. kl. 19.00-22.00 Hillerødgades Skole.

Vy 73 de OZ1NB, Niels

KØBENHAVN
Call OZ5EDR.
Lokaler: Frederikssundsvej 123.
Nedgang til venstre for cafeteriet. Fra 14. august har afde
lingen møde hver mandag kl. 20,00. QSL (OZ6MK og OZ9NP)
udleveres 19,30-20,00.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kass.: OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v.
Giro 5 97 55.
Kursus
I samarbejde med FOF afholder vi nedenstående kurser. Til
melding sker til FOF, Købmagergade 22, 1150 Kbh. K. Tlf.
111980. Husk atanføre kursusnummeret, nårgiroblanketten skal udfyldes.
For morsekursus gælder dog følgende: Medlemmer, der har
meldt sig til OZ5RO, behøver ikke at tilmelde sig til FOF, men
får giroblanket tilsendt. Når denne er betalt, er tilmeldingen
effektiv. Husk kursusnummer.
Vejen til amatørradiolicens (90 timer) Pris: kr. 112,I samarbejde med EDR (Kbh. afd.) tilbydes nu kursus, som
afsluttes med Post- og Telegrafvæsenets prøver. På disse kur
sus gennemgås den elementære elektronik, modtagere og sen
dere samt antenneteori.
Trin I henvender sig til bl.a. walkie-folk, som efter at have
bestået den mundtlige teoriprøve, kan virke på bl.a. 2 meter
båndet.
Trin II henvender sig især til radioamatører, som stiler mod
at aflægge den skriftlige prøve umiddelbart efter den mundtlige
prøve.
Undervisningen
suppleres
med
praktiske
demonstrationer.
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på disse
kursus.
Deltagere
med
små
matematiske forkundskaber
må
påregne en del hjemmearbejde.
Kursus afsluttes i april-maj.
Trin I:
3140Tirsd. Bellahøj Skole 17.00-19.30 B. A. Kolmorgen
3141 Tirsd. Bellahøj Skole 19.30-22.00 B. A. Kolmorgen
Trin II:
3142 Tirsd. Hillerødgades Skole 19.00-22.00
H. Bøje Jensen
3143 Onsd. Hillerødgades Skole 19.00-22.00
H. Bøje Jensen
Morsekursus (100 timer) Pris: kr. 120,Kursus er for radioamatører, som ønsker at aflægge morseprøve med henblik på opnåelse af C-licens.
Om tilmelding se ovenfor.
3144 tirs. og tors. 17.00-19.00, EDR,
Frederikssundsvej 123.
3146 tirs. og tors. 19.00-21.00, EDR,
Frederikssundsvej 123.
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Program:
Mandag den 14. august: Klubaften.
Mandag den 21. august:
OZ5NT, Niels Hansen, vil fortælle om SSTV (slow scan TV).
Mandag den 28. august:
Vi har klubaften, men OZ9ZI vil redegøre for sine planer
for den kommende sæsons byggeaftener. Det skulle denne
gang være transistoriseret HF-grej. Vi kan diskutere emnet,
og interesserede kan tilmelde sig i aften.
Mandag den 4. september:
Vi regner med besøg af amatører fra USA. (Rejse arr. af
»73 Magazine«).
Mandag den 11. september:
Mobiltest på 2 meter. Reglerne kan fås i afdelingen på de
forudgående mødeaftener.
Mandag den 18. september: Klubaften.
Lørdag den 23. september:
Lokalerne er åbne i anledning af, at det er aftenen før GF.
Vy 73 de OZ1SZ

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyvej 1,
4220 Korsør. Tlf. (03) 58 01 02.
OZ5GF Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

Tømmerrejsning - Bornholms afd. nye klubhus på NØRREKAAS, Rønne.
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BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekaas.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg. Tlf. (03) 95 31 11.
Kass.: OZ4PM Poul Morch. Tlf. (03) 97 01 18.
Sekr.: OZ4CF Søren Tranberg. Tlf. (03) 95 15 52.
Best. medl.: OZ2KU Henrik Hansen. Tlf. (03) 95 03 88.
Jun. leder: OZ4GF Erik Folsing. Tlf. (03) 971-291.
Klubhusinsp.: OZ4KA Andr. Kjøller. Tlf. (03) 95 12 07.
Møde: Juniores hver mandag, alm. mødeaften hver tirsdag,
desuden er klubhuset åbent hver søndag mellem kl. 10
og 12.
Vy 73 de OZ4FF, Karsten

findes desværre ingen murer, men problemet klares vel. Det
var alt for denne gang.
NB. Forslag til arrangementer modtages meget gerne, det
være sig foredrag eller ekskursioner - kom ud af busken.
Vy 73 de OZ9DT, Palle

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ2UD, Ernst Olesen, Bygaden, Jystrup Sj.

Velkommen tilbage fra ferie. Jeg har fra vor korrespondent
i LA land hørt, at der var invasion fra Roskildeafdelingen, idet
ikke mindre end 3 var af sted med familier. Forhåbentlig vender
vi alle tilbage ladet med energi efter ferien. Nu skulle vi gerne
i den nærmeste tid fastlægge vinterens program i detaljer,
og den naturlige tanke vil være, om ikke der skal være et byg
geprojekt. Derfor vi I jeg foreslå jer at tænke over sagen allerede
nu, således at I er parat med jeres forslag, når tiden kommer.
Lige inden ferien blev der afholdt morseprøve, og vi gratule
rer med de nye licenser. - Holdet skrumpede unægtelig noget
ind undervejs. En del af de, der meldte sig ved starten, har
vi ikke set senere i klubben???
17. aug. klubaften hvor vi snakker om fremtiden, (vi skal snart
til GF).
24. aug. klubaften.
31. aug. foredrag?
7. sept. chassisaften.
14. sept. klubaften.
21. sept. klubaften.
Vy 73 de OZ40V, Ole

Fra

venstre:

OZ9UT-

OZ7TY-OZ4GF-OZ4MT-OZ2KU-OZ4SO-

OZBZS-OZ4CF-OZ4DZ-Helene-OZ4KA-OZ4FF-OZ4XR.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Fmd.: OZ9RT Søren Riis Hansen, Hillerød.
Tlf. (03) 26 58 12.
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i afdelingen
onsdag den 13. september 1972
kl. 19.30 hos OZ9DK, Teglværksvej 8, Hillerød. Dagsorden iflg.
lovene. Forslag til behandling på GF må være formanden
ihænde senest den 1. sep. 1972. På valg til bestyrelsen er
formanden. OZ9RT og kassereren, OZ7EY.
Vi skal minde om de af Kbh. afd.s arrangerede rævejagter
fra Lynge Kro den 16. aug. - 30. aug. og 20. sep.
Fortsat god sommerferie.
Vy 73 de OZ5FX, Freddy

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: OZ3HQ, H. P. Hansen, Fensmark Skov, 4700 Næstved.
Tlf. (03) 74 61 01.
Vel mødt i sommervarmen. Det støver stadig i Næstved afd.
Adskillige P35’er har fået løsnet anoden siden sidst, men så
er der også sorte loftsbjælker, udført under »malerens» kyndi
ge ledelse. Når disse linier læses, vil centralvarmeanlægget
formentlig også være færdigt.
Og så er der det med taget. Blandt afdelingens medlemmer
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KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Sdr. Boulevard 60, kid., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Sekr.: OZ8HV, Helge Larsen, Chr. Lunds Alle 38,
5250 Fruens Bøge. Tlf. (09) 17 05 98.
Så er sommerferien overstået, og rævejagter og mødeaftener
går igang igen. Afd. har i ferien fået 2 meter-antenne op igen,
og en ombygget A.P. station står klar til brug dernede. Der
planlægges for tiden 2 m mobiltester, nærmere om det senere.
(Regler er sendt til Odense og Nyborg afd. medlemmer).
Der vil som tidligere blive afholdt morsekursus og teknisk
kursus for interesserede, der ønsker at gå op til Celler D prøven
hos P & T. Tilmelding i lokalet første klubaften eller telefonisk
til OZ5CI, Ingvard. Tlf. 14 46 02, senest den 28. august 1972.
Program:
Aug. d. 28. Klubaften og tilmelding til kursus.
Sept. d. 4. Beldringe Lufthavn, kl. 18.45.
Sept. d. 5. Første kursusaften.
Sept. d. 11. Klubaften.
Sept. d. 18. Frekvenstæller. OZ90T, Ole fortæller om og demon
strerer sin hjemmebyggede tæller.
Vy 73 de OZ8HV, Helge

325

Program:
Onsdag den 16., 23. og 30. august: Mødeaften.
Onsdag den 6. sept.: Ribe afd. til Esbjerg.
Onsdag den 13. sept.: Mødeaften.

KREDS

Vy 73 de OZ1EM, Erland
Hovedbestyrelses medl.:
OZ5KD Knud Dantott, Golfparken 111,
9000 Alborg. Tlf. (08) 12 10 74.

GIVE:

OZ7EM E. Madsen, Sebber Centralskole,
9240 Nibe. Tlf. (08) 35 50 69.

Call: OZ6EDR.
Lokale: Rådhuskælderen.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørgen Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro (kælderen).
Sekr. OZ1AT, Anders Andersen, Hirtshals.
Program:
15. aug. Vi starter efter sommerferien.
22. aug. Frekvenstæller. OZ4FK Frank der har byggeten tæller
kommer og viser hvad den kan og fortællerom dens virkemå
de.
29. aug. Klubaften.
5. sept. Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene.
Vy 73 de OZ1AT. Anders

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Lokale: Ungdomsgården.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Prinsensgade 46,
Kass.: Anders Højen, Vadum Kirkevej 5, 9430 Vadum.
Tlf. (08) 27 12 80.
Giro: 4 47 99.

9000

Ålborg.

Så starter vi igen den 16. august med klubaften.
Rævejagter: Der mangler nu 4 jagter i vor præmieserie (se
OZ juni), så vi må ud at »ræve« igen. Første gang den 19.
august kl. 15.00 (kørejagt)..
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag,
den 13. september kl. 19.30 på »Kristine«, Vesterbro. Mød nu
op, så vi kan få rede på næste sæson. Forslag, der ønskes
behandlet skal være den kst. formand i hænde senest 8 dage
før GF.
Sommerlejren
fik et strålende forløb takket være vore fine lejr- og ræveudvalg,
samt, ikke mindst, på grund af alle de, der var med til at sætte
en god ramme om en uge i fællesskab. Se i øvrigt referat
under »LANDSARRANGEMENTER«.
Vy 73 de OZ4X, Erik

Program:
Onsdag, den 30. august 1972 kl. 19.30 holder OZ8RH, Ryan
Holm, foredrag i Herning fælles for Herning og Give afd.
Vy 73 de OZ4CR, Jørgen

HERNING
Call: OZ8H.
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ9OG. Otto S. Nielsen. Brændgaardvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Vi har nu fået lagt masonitplader på gulvet, men mangler
stadig vinylen og arbejdskraften - også til at male resten af
lokalerne.
Meld jer nu! Alt skal være i orden, inden OZ8RH kommer
den 30. august.
OZ8RH - Ryan Holm er lærer på Sønderlandsskolen i Hol
stebro og ved virkelig noget om sagerne. Sagerne er i dette
tilfælde transistorteknik - fra A til Z - og, hvis der er stemning
for det, får vi også noget at vide om elektronregnere.
Dette arrangement holdes i fællesskab med Give afd. Der
bliver også noget for dig denne aften. Der vil være kaffe og
brød, samt kælderkolde P35, idet OZ3TP har stillet et køleskab
herop.
Mens vi er ved det, debatteres for øjeblikket et lørdagsfore
drag, mon vi kan få tilslutning til et sådant. Lad os høre fra
jer.
Det forlyder i øvrigt fra sædvanligvis velunderrettet kilde,
at stærke kræfter er igang for oprettelsen af en Herning Repeater
II.
Indgangsfrekvensen
145.95
MHz,
udgangsfrekvens
145,34 MHz, hvilket klart skulle tilkendegive den kraftige tilslut
ning til 600 KHz-systemet. Aktiveringstone 2 kHz. Stort dæk
ningsområde forventes, da der i Hernings vestlige udkant fin
des en antennemast på ikke mindre end 140 m. Modtageren
er ret bred, så herefter skulle der være mulighed for at høre
tyske beacon-stationer i Thy.
Vy 73 de »sekr. ferieafl.«

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16. Tlf. 52 36 97.

KREDS
Hoved bestyrelsesmed I.:
OZ4GS Svend Sigersted, Borgmestervej
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 1 8 34.

58,

OZ7IN Irvin Nielsen, Enebærvej 4,
8240 Risskov. Tlf. (06) 17 70 61.

Vort første møde efter ferien bl iver sikkert i august. Meddelel
se herom vil blive sendt ud.
Der vil igen i år blive forsøgt afholdt teknisk kursus under
aftenskolen. Interesserede kan allerede nu meddele dette til
formanden, der så vil sørge for, at besked om det nøjagtige
tidspunkt vil blive fremsendt. Det bliver formentlig i september.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

RIBE
ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Finsensgade 232.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 165415.
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Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92a, 6760 Ribe.
Tlf.: (05) 42 04 19.
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Så er den nye sæson startet. Nærmere enkeltheder om den
kommende tids arbejde vil først kunne bringes i september
OZ. På møderne i august planlægges slaget, så kom og indflyd!
Samarbejdet med Esbjerg-afdelingen fortsætter i den nye
sæson, og der åbnes med fællesmøde i Esbjerg. Det bliver
onsdag d. 6. september,
og der er som sædvanlig afgang fra seminariets parke
ringsplads kl. 19.15.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

VEJLE
Call: OZ5VEJ
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN. Willy Nielsen, Nørrebrogade 38.
Tlf. (05) 826820. tlf. arb. (05) 824121.
Efter sommerferien starter vi den 22. august med et oriente
rende foredrag af OZ4GS, Svend, der vil fortælle os om proble
merne i og omkring HB-arbejdet.
I slutningen af september vil der blive demonstration af
sender- og modtagergrej. Nærmere herom i september OZ.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

Dette er en dag for alle! Se i øvrigt under ■.LANDSARRANGE
MENTER...
29. august kl. 19.30: Almindelig mødeaften.
5. september kl. 19.30: Mobiltest.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (044) 5 62 00.
Nu håber vi, at medlemmerne er friske oven på ferien, samt
at I ikke er blevet trætte af udflugter, for nu kommer der en,
der sætter prikken over i'et. Se nærmere under »LANDSAR
RANGEMENTER«. Her fra afdelingen mødes vi kl. 9.00 på Åben
rå banegård.
Husk i øvrigt torsdag den 17. august kl. 19.30, hvor OZ1LN
kommer og holder foredrag i klublokalet. Vel mødt.
Vy 73 de OZ2GC, Jørgen

SØNDERBORG
ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Kass.: Karsten Messel, Akacievej 9, 8240 Risskov.
Tlf. (06) 175181.
Program:
17. august: BegynderproDlemer. Er der nogen der har proble
mer, så kom med dem. De kan sikkert løses, vi prøver.
24. august: En simpel retmodtager kan høre meget. Vi kikker
på en sådan. Specielt for begynderen.
Fredag den 25. august kl. 20.00: Restaurant Varna.
Sommerfest Se nærmere i X-QTC.
31. august: Der kan jo også laves en bærbar station for 2
m SSB. Vi ser nærmere på sådan et projekt.
7.
september: SSB principper nok en gang. Specielt for be
gynderen.
14.
september: Nyheder på halvledermarkedet. SSB transisto
rer - High Power VHF og UHF transistorer.
Vy 73 de OZ7DW

KREDS
Hovedbestyrelsesmed!.:
OZ5WK Karl Wagner, Ærholm 9,
6200 Åbenrå. Tlf. (04) 62 13 11.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (045) 2 53 78.

Program:
15. august kl. 19.30: Almindelig mødeaften.
20. august kl. 11.00: Det er søndag. Vi tager på udflugt til
Ribe. Tilmelding inden den 15. august på tlf. nr. 2 3121
(OZ8IN) i forretningstiden. Husk: madkurv, kone og børn.
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Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GV, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (046) 5 04 44.
Eftersommerpausen ser programmet således ud for de
ste par måneder:
22. august: VTS - strømforsyning, sikkerhedsforanstaltninger
og retmodtageren.
5.
september: VTS-oscillatorer og superheterodynmodtageren.
.
19. september: VTS.
26. september: Foredrag ved OZ6TG, Tommy: Sendere i GHzområdet. Alle dage kl. 19.30.

næ

Vy 73 de OZ6AQ

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Kalle Wagner, Ærholmen 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (046) 2 13 11.
Bortset fra
rævejagterne, der forløber planmæssigt, hviler
sommerferiestemningen stadig over afdelingen.
Den bliver dog afbrudt af det månedlige møde den 24. august
kl. 19.30 og den årlige sommerudflugt, der løber af stabelen
søndag, den 20. august. Vi starter fra banegården i Åbenrå
kl. 9.00 (også OZ7QV). Se under ..LANDSARRANGEMENTER«.
PS. Er det ikke mærkeligt, at de gamle rør-rævesendere sta
dig virker? De trænger vel nok hårdt til at udskiftes!
Vy 73 de OZ6IC

TØNDER
Call: OZ5TDR.
Lokale: Klubhuset Ellummark.
Fmd.: OZ2UN, Erik Nielsen, Frilandsvej 24, 6270 Tønder.
Tlf. (047) 2 24 22.
Som afslutning på sommerferien arrangerer vi den 20. august
1972 en udflugt til Ribe og Esbjerg. Vi indbyder alle amatører
og rævejægere.
Se
under
»LANDSARRANGEMENTER«
program for udflugten.

om

For Tønders vedkommende er der afgang fra
kl. 9.15 ved selvbefordring.
Evt. forespørgsler kan rettes til formanden.

det

udførlige

»Tønder

Øst«

Vy 73 de OZ2UN, Erik
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LANDSARRANGEMENTER
Som noget nyt prøver vi i år at arrangere en udflugt for
de sønderjyske afdelinger. Turen er arrangeret af Tønder afde
lingen og lober af stabelen den 20. august. Den omfatter følgen
de punkter:
1) Alle deltagere mødes i Ribe ved domkirken kl. 11.
2) Besigtigelse af den historiske domkirke.
3) Koretur til Esbjerg og spisning.
4) Besigtigelse af Saltvandsakvariet og Fiskerimuseet.
Entré:

voksne 4 kr.
børn 2 kr.

5) Køretur tilbage til Ribe.
Husk at medbringe »foder« til hele dagen!
Snyd ikke dig selv og din familie for denne hyggelige oplevel
se. På denne dag skinner solen som bekendt.
Eventuelle forespørgsler rettes til de respektive afdelingers
bestyrelser.
Vy 73 de OZ6IC
En god uge, en
TRANUM UGE
Ålborg afd. Tranum lejr hentede atter succeen hjem takket
være de mange fastboende og gæstende deltagere, der alle
forstod at leve op til en rigtig »Slap-af-radio-uge«.
Bortset fra de fem (brugbare) rævejagter, varder ingen faste
programpunkter, alle improviserede sig frem med godt humør
og da vejret samtidig var rigtigt lejrvejr, forløb alt bedre end
vi først havde turdet håbe.
Lejrens etablering forløb glat. De første »fastboende« var
allerede arriveret forinden.
Lørdag aften afholdt vi en liile hygge-komsammen med quiz,
amerikansk lotteri, drikke-stafet (bare rolig, det var i det små,
selv om vi var ved at tage vejret fra vore damer, der måtte
»kvæle« citronvand og lignende, madens herrerne fik P35 herrernes træningstilstand var bedst).
Aftenen sluttede med
dans i vort »lille telt«, som denne aften rummede 40-50 perso
ner, så græsset blev brugt.

8. OZ1DQ-CO.
9. OZ6UD
10. LA0AM

249p.
97p.
55p.

TRANUMJAGTEN 1972 (lørdag):
1. OZ6SB - OZ2ZJ
2. OZ7ND — OZ4X
3. OZ20E-Henrik
4. OZ6UD-CO.
5. OZ1DQ - co.
6. OZ2WY - Iver
OZ3GI - OZ9JY
OZ6XJ - CO.

129
124
99
97
70
55
55
55

P- sølvplade
P- '/1 fl. vin
P- Vi fl. vin
PPPPP-

Resultatet af LODTRÆKNINGEN med vore mærker blev:
1 campingstol på nr. 6,
1 campingstol på nr. 73 og
1 fl. vin på nr. 51.
De heldige vindere bedes sende deres mærke til OZ4X
(adr. under Ålborg afd.), hvorefter præmierne vil blive tilsendt.
Præmierne til quiz og lignende lørdag var givet af: Århus
Radiolager, Orthmann boghandel, herrefrisør Hansen og Lin
de, købmand Ejnar Pedersen og Franck Nielsen Radio, som
vi her bringer vor bedste tak.
Til slut en tak til alle.
OZ4X
Nye medlemmer.
12831 Carsten Hansen, Casa Mariposa. Vang, Hasle.
12832 OZ3UB, Bent Sørensen. Stavangervej 27, Esbjerg.
12833 Kristian Thomsen, Skovhus. Kjellerup.
12834 OZ2TY, Tim Hastrup. Jeppe Brydes Vej 9, Udsholt,

Resultatet af de forskellige konkurrencer
Rævejagt (nogle deltog kun i enkelte jagter):

1. OZ6SB - OZ2ZJ
2. OZ2WY — Iver
3. Henrik - OZ3PJ - 0Z20E
4. OZ6XJ-CO.
5. OZ7WV — co.
6. OZ4X - co.
7. OZ3GI - OZ9JY
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blev:

1236p ■sølvplade
'/i fl. vin
889p
857p Vi fl. vin
528p
395p
394p
336p

Græsted.
12835 OZ3YH. Øystein L. Hansen, Nyhavn 42 A, 2th.,
København K.
12836 Kaj W. Buch, Elbagade 49, København S.
12837 Eyvindur Danielsson, Overbyes Alle 29, Valby.
12838 Iver Overgaard, Hovedgaden 18, Ubby, Jerslev Sj.
12839 OZ9QF, Karl Ove Nielsen, Åderupvej 115, Næstved.
12840 Birgith Reker, Store Torvegade 57, Rønne.
12841 OZ1TQ, Carl Truelsen, Præstehaven 62, Århus V.
12842 Jørn Eriksen, Solvænget 12, Løgten, Skødstrup.
12843 Finn Højrup, Køgevej 40-', Tåstrup.
12844 Sonny S. Pedersen, Hestetorvet 5 st. th., Roskilde.
12845 Niels Møller, Magleby, Borre.
12846 OZ2KW, Klæmint Weihe, Sofiegade 5, Sofiegården 121,
København K.
12847 Hjalmar Jacobsen, c/o Hans Vasek, Tohede,
Løgumkloster.
12848 Peter Mikkelsen, Hillerødgade 10, København N.
12849 Søren Lundorff, Hobrovej 133, Randers.
12850 Birger Douglas, Hasselvej 7, Fensmark, Næstved.
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Tidsskrift for amatørradio
udgivet af landsforeningen
Eksperimenterende
Danske Radioamatører (EDR)
stiftet 15. august 1927
Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K.
(tømmes 2 gange om ugen) Giro 2 21 16

Næstformand:
OZ3Y Hans Rossen, Halsebyve] 1, 4220 Korsør.
Tlf. (03) 58 01 02.
Sekretær:
0Z4GS Svend Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.

12851 Ole Bent Nielsen, Teglstrup, Allerslev.
12852 OZ4YJ, Bo Anker Johannesson, Linnedvej 5, Hillerød.
12853 Jan Langevad, Birkerød Parkvej 44 st. tv., Birkerød.
12854 Villy Nielsen, M. T. Sine Mærsk, Kgs. Nytorv 8,
København K.
12855 Ejnar Gyde-Petersen, Strandmarksvej 402, Hvidovre.
12856 Jens Christensen, Kgs. Tisted, Nørager.
12857 Anker Høiberg, Amagerbrogade 1504, lejl. 1,
København S.
12858 Ole Bærentzen, c/o Hansen, Kettegårdsalle 153,
Hvidovre.
12859 F. Jørgensen, Gåsevænget 3, Dragør.
12860 Nis Bennedsen, Nørremarksvej 50 st. th., Tønder.
12861 Peter Allpass, Ejnarsvej 6, Lyngby (A).
12862 Jesper Molander, Merkurvej 3, Rønne.
12863 Stig Molander, Merkurvej 3, Rønne.
Atter medlem.
7938 OZ6SF, N. Sveistrup Knudsen, Rosenvænget32,
9594 OZ3DD, Kai Damberg, Ørebrovej 5, Kolding.

Høng.

Forretningsudvalget består af OZ3Y, OZ4GS og
Grethe (uden stemmeret).
VHF-udvalg: OZ5WK, OZ5KD, OZ5GF.
HB’s repræsentant i ræveudvalget er OZ5WK.
EDR QSL BUREAU OZ6HS, Hovedgaden 51, Ingstrup,
9480 Lokken. Tlf. (08) 88 41 11 - 6.
Foredragsmanager: OZ3RC, H. Bro Nielsen,
Rahbeksvei 1, 5000 Odense. Tlf. (09) 12 77 33.
Funktionærer:
Grethe (Kasserer) Grethe Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens. Tlf. (05) 62 18 34.
Medlemsbladet »OZ«
Hovedredaktør og ansvarshavende: OZ7XG
Erling Hansen, Sophus Bauditz Vej 14, 5000 Odense.
Tlf. (09) 11 31 09.
Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof):
OZ7AQ. Bent Johansen, Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.
VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til kassereren.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29. 2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 74 15.
Årskontingentet til EDR udgør 70,-kr. incl. tilsendelse af
»OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud på
10,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,5800 Nyborg.
Tlf. (09) 31 04 58.
Udebliver OZ klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til kassereren,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.

R.T.T.Y.
EDR har nu ca. 20 stk. »OLIVETTI« maskiner på
lager. Prisen for disse maskiner andrager 160,- kr.
pr. stk. incl. moms, men excl. forsendelse.
Medlemmer, der måtte være interesserede i at er
hverve en af ovennævnte maskiner, bedes sende et
par ord herom til:
OZ4GS, Svend Sigersted, Borgmestervej 58,
8700 Horsens.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3
kr. - Annoncerne’sendes direkte til kassereren senest d. 20.
i måneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges: 1 stk. MP Petersen station med kabler, 175,- kr.,
evt. bytte med 2 m sender FM, AM eller ESB.
OZ5ZO, Bent Jørgensen, Søndernæs Brøns, 6780 Skærbæk.
Tlf. (047) 5 32 64.
Sælges: Sommerkamp FTDX 500 transceiver, 2 år gammel,
kører 500 W input, nypris 5.200,- kr., sælges for 3.200,- kr.
Evt. kan 2 m udstyr indgå i handelen.
Interesserede kan ringe på tlf. (08) 12 10 51 mellem kl. 18.00
og 19.00. OZ2DQ, O. Kristoffersen, Godske Lindenovsvej 79,
9000 Ålborg.
Sælges:
Amatørstation
bestående
af:
Modtager:
Sommer
kamp FR50b, 5 amatørbånd -c medborgerbånd, indbygget krystalkalibrator. Sender: Sommerkamp FL 100b, fin ESB sender
til alle 5 amatørbånd, incl. mike. Stationen er køreklar og i
orden, 1.950,- kr.
OZ60G, Oluf Henriksun. Tlf. (01) 64 77 62.

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

HF grej
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Afleveret til postvæsenet den 14. august 1972.

2 m FM grej

-GREYSTONEe l e c t r o n i c a/s
telf. 0 4 6 - 5 1 3 7 1
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