OZ og OPINIONEN
Det udsendte spørgeskema vedr. OZ's nuværende
og fremtidige indhold blev besvaret af ca. 30% af
medlemmerne. Dette var dobbelt så mange, som
red. havde turdet håbe på, hvorfor der da også
straks skal rettes en tak til medlemmerne for hjæl
pen til forhåbentlig at gøre OZ til et endnu bedre
tidsskrift.
Foruden dette, var der på GF udstillet ialt 14 for
slag til OZ's »nye« forside. En vejledende afstem
ning blandt GF's deltagere viste størst interesse for
at bevare den hidtidige forside, dog at et stort antal
medlemmer gav udtryk for ønsket om en ændring.
Resultatet af HB's overvejelser ses af forsiden af
dette nr. Det er hensigten fremover at bruge et for
sidebillede med relation til et af emnerne i OZ, så
nu har du ikke alene muligheden for at præge ind
holdet med dine artikler, men også forsiden kan du
yde dit bidrag til ved at sende et godt foto af din
konstruktion ind til TR.
EDR’s medlemstal pr. 15. august 1972 var 4.215.
Der blev ialt indsendt 1.249 brugbare skemaer. Da
spørgeskemaerne blev indsendt i forbindelse med
valget, kunne man på grundlag af skemaerne fristes
til at forsøge at fastlægge, hvilke grupper af med
lemmer, der benytter sig af sin stemmeret. Dette
kan imidlertid ikke lade sig gøre, idet der iflg. op
lysning fra stemmeoptællerne. OZ1GO og OZ3RC,
indgik en hel del stemmesedler uden spørgeskemaer
og der indkom en del spørgeskemaer uden stemme
sedler.
Spørgeskemaerne er på nuværende tidspunkt
gennemgået 2 gange, én gang ud fra aldersgrupper
og én gang ud fra indmeldelsesår. Da ikke alle har
skrevet henholdsvis alder og/eller indmeldelsesår
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på skemaet, kan totalsvarene ikke umiddelbart sam
menlignes på grundlag af antal, hvorfor det optalte
resultat, som det fremgår af opstillingen på side 2,
i alle tilfælde er omregnet til procentandel, dog at
de anførte »hele« tal er antal. F.eks. er der 220
medlemmer i alderen 19-25 år, der har indsendt
svar og der er 175, indmeldt i årene 1965-1969, der
har besvaret spørgsmålene. De 1.239 i TOTAL er
samlet antal besvarelser baseret på skemaer med
aldersangivelse og det svarer til 29,4% af samtlige
»stemmeberettigede«. Tilsvarende gør sig gælden
de for totaltallet 852. De herefter anførte procent
tal refererer til antallet i den undersøgte gruppe.
F.eks. er 35,9% af 393 »over-40-årige« interessere
de i CW, medens der kun er 29,5% af samtlige
1.239, der har samme interesse. Den højeste CW
interesse. 38,4%, findes blandt de medlemmer, der
er indmeldt før 1950.
580 medlemmer har udtalt sig om mangler i »OZ«
og af disse anfører 300 eller 51,7% begynderstof, 73
eller 12,6% mangler anmeldelse af kommercielt grej
og 33 = 5.7% ønsker oplysninger om komponenter
(integrerede kredse o.lign.). 553 har besvaret
spørgsmålet om, hvad de nødigst vil undvære og
her fører konstruktionsartikler med 409 medl. sva
rende til 73,9%, annoncer, traffic department (incl.
alle underområder) og afdelingsmeddelelser følger
efter med henholdsvis 17,7 - 10,7 og 4,9%. For hel
eller delvis afskaffelse af afdelingsmeddelelser vote
rer 3.8%.
De øvrige spørgsmål på skemaet refererede i sto
re træk til den mere kommercielt prægede del af
OZ. hvorfor dette område vil blive omtalt i en se
nere artikel.
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Da der rent umiddelbart knytter sig en vis inter
esse til spørgsmålene om, hvorledes medlemmerne
generelt ser på OZ, er svarene på spørgsmålene
vedr. stoffordeling, teknisk stof og begynderstof
trukket ud af opstillingen på side 2 og tydeliggjort
1 fig. I. Ved betragtningen af dette skema må man
hele tiden holde sig for øje, at der er tale om svar
på et meget »bredt« spørgsmål, samt at det er et
statistisk materiale, der som sådant vil være behæf
tet med de fejl og mangler, der altid vil være til ste
de, når kun en del af en større personkreds udtaler
sig og når denne personkreds, foruden dens varia
tion i personlige interesseområder fra den ene må
ned til den anden, også kun repræsenterer den del
af medlemmerne, der lige netop på dette tidspunkt
viser interesse for OZ.
På redaktionsmødet den 4. november 1972, hvori
deltog den overvejende del af OZ’s faste medarbej
dere, holdt man sig dette for øje ved udarbejdelsen
af rammeforslaget til OZ’s fremtidige indhold. Fig.
2 viser den procentvise fordeling af de forskellige
grupper, hvortil der skal knyttes følgende kommen
tarer:
TEKNISK STOF.
Dette område har bud til langt den overvejende
part af medlemmerne og må som følge heraf ind
tage en central plads i OZ. De anførte 52% af det
samlede indhold er mindre end statistiken umiddel
bart udtaler, men man finder, at det giver dækning,
når også andre aktiviteter skal tilgodeses. Man me
ner endvidere, at den indtil januar 1972 virkende
ordning med medhjælpende TR bør genoptages,
bl.a. fordi det efterfølgende vil øge kravene til TR’s
personlige indsats, hvorved navnlig tænkes på det
koordinerende.
TX-RX - HF/VHF påregnes at indeholde fornø
den oplysning til brug for områderne transistorer,
rør, CW, SSB. FM og AM, dog at TR bør fremme
specielle artikler med komponentbeskrivelser. Des
uden bør måle- og kredsløbsoplysninger indgå i ar
tiklerne.
RTTY, TV og SSTV er områder under udvikling.
Af økonomiske årsager begrænses kredsen af ud
øvere en del. men interessen for teoretisk omtale
berettiger til initiativ på området.
Antenner anses for et område, der har så godt som
alle medlemmers interesse og en ny medarbejder
bør atter knyttes fast til OZ.
Måleinstrumenter er et vigtigt led i den eksperi
menterende amatørs dagligdag. Opbygning af måle
instrumenter har nok nogen interesse, men det an
ses for endog meget vigtigt, at der fremskaffes en
medarbejder, der med mellemrum omtaler brugen
af forskellige måleinstrumenter med udførlig omtale
af måleopstillinger og omtale af værdien af målin
gerne udført med instrumenter af den viste art.
BCI & TVI er tilsyneladende stadig generende spøOZ JANUAR 1973
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gelser, men såfremt HB’s tekniske udvalg får op
gaver som tiltænkt vil offentliggørelsen af deres re
sultater formentlig dække behovet her.
Repeater og kanalkommunikation har været igen
nem en nærmest eksplosiv udvikling i de sidste år.
Det er en gren af vor hobby, der er kommet for at
blive. Man må nok konstatere, at der netop i denne
gruppe findes det største antal uerfarne amatører,
samtidig med at der findes nogle af de mest avan
cerede teknikere. Mange af de i brug værende sta
tioner er kasseret som værende uanvendelige til
nutidens kommercielle kommunikation. De nævnte
teknikere opfordres til at lade deres viden og
erfaring komme de øvrige til gode ved artikler i OZ
om nyttige modifikationer til forbedring af stati-
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Fjernstyring og medborgerbånd bør nyde omtale i
mere sporadisk form, dog at et mindretal giver ud
tryk for, at tekniske beskrivelser, udover antenner,
ikke bør findes i OZ. idet man derved indirekte kan
opfordre til ulovligheder.
Begynderstof - teori og praksis - må der skabes
kontakt til en specialredaktør, der vil påtage sig
med regelmæssige mellemrum- at gennemgå enkle
konstruktioner, der egner sig til efterbygning. Gen
nemgangen bør lægge vægt på teorien i hvert enkelt
led i konstruktionen.
Som det fremgår af det foregående, er ønsket om
begynderstof ret udtalt. De på skemaerne fremsatte
bemærkninger indeholder dog. navnlig fra gruppen
af amatører med mere end en halv snes års med
lemsskab, ønske om, at begynderstoffet må inde
holde indførelse i ny teknik, nye komponenter og
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ikke egentlig elementær radioteknik. Da oversigten
klart viser, at det mest udtalte ønske om mere
begynderstof findes blandt de helt nye medlemmer
(indmeldt 1970-72), mener redaktionen deri at
kunne læse, at efter få års læsning af bl.a. OZ.
mindskes behovet så meget, at linien på dette
område må være, at OZ ikke skal være en lærebog
i radioteknik, men et teknisk tidsskrift med bred
orientering.
Anmeldelse af kommercielt grej vil dække et behov
hos mange. Kontakt søges til mindst 2 amatø
rer, der har den fornødne tekniske indsigt, har ad
gang til professionelt målegrej og som er uafhæng
ige af kommercielle interesser.
Brevkassen dækker et løbende behov.
Tips m.m. er der truffet aftale om at lade fremkom
me i almindelighed. Disse er mere baseret på ide
oplæg og henvisninger end på egentlige konstruk
tioner.
TRAFFIC DEPARTMENT
består af flere undergrupper, hvoraf DX og VHF
udviser den største interesse for medlemmerne. For
nogle af grupperne består et vist sæsonpræg, hvor
for den afsatte andel måske kan synes ret ringe,
men da opdelingen er baseret på en årsbetragtning,
vil der ske en vis udjævning i de enkelte nr. af OZ.
Generelt finder man det ønskeligt, om de enkelte
medarbejdere lægger stilen mere i retning af infor
mativt stof om emnets specielle faciliteter og læg
ger mindre vægt på enkeltoplysninger om sted
fundne mere almindeligt prægede begivenheder.
Hver enkelt medarbejder vil forsøge at give læserne
et indblik i, hvad der for hans område har en sær
lig charme, fortælle om. hvorledes man kommer
med i dette virke og endelig prøve at »spille op«
til medlemmernes aktive meningstilkendegivelse.
Annoncer (kommercielle)
Denne gren af OZ betragtes som væsentlig og man
finder, at den nu påbegyndte »sanering« er en god
udvikling. Som tidligere nævnt vil dette område
blive omtalt selvstændigt i en senere artikel om
handlende en evt. yderligere udvidelse af annonce
mængden og -arten, koordineringen af annonceind
holdet og OZ’s indhold i øvrigt, samt de økonomi
ske aspekter i sagen.
HB info.
Til dette formål er afsat 3%, hvilket bl.a. hænger
sammen med. at der findes en del »tvangsstof«
som f.eks. regnskab og GF meddelelser. Referater
fra HB møder o.lign. har ikke så stor interesse for
medlemmerne, som tidligere antaget. Interessen her
ligger i afdelingerne, der i forvejen får tilsendt re
feratet, hvorfor disse meddelelser i OZ indskræn
kes til »facts«.
Afdelingsmeddelelser.
Værdien af dette stof har altid været stærkt disku
teret og vil også være det fremover. HR må fjerne
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eller kraftigt nedskære stof a’la »de røde pølser«,
hvorimod stof, der skønnes at have interesse for
andre afdelinger (foredrag, specielle arrangementer
o.lign.), bør medtages i det refererende stof i be
skedent omfang. Annoncerende stof bør altid med
tages.
Diverse.
Denne gruppe indeholder amatørannoncer, nye
medlemmer, nye og udgåede call’s, læsernes me
ning og »Silent Key«. Med den til rådighed væren
de plads til disse kategorier må der ske en kraftig
beskæring. »Nye medlemmer«, der er et levn fra
tiden umiddelbart efter besættelsen findes overflø
dig. Call’s samles op, til der er ca. 4 sider, hvoref
ter disse placeres som midtersider uden nummere
ring, jfr. oktober 1972.
Ovenstående udtrykker redaktionens målsætning.
Da OZ fortsat må og skal være et organ for radio
amatører skrevet af radioamatører, vil muligheden
for at leve op til dette »ideelle« OZ være stærkt
afhængig af de enkelte medlemmers indsats i form
af artikler.
Et udslag af afhængigheden vil bl.a. være, at der
fremover vil blive givet løbende orientering om la
geret af teknisk stof, samt efterlysning af artikler
om emner, der skønnes at være behov for. På nu
værende tidspunkt er der kontakt med en amatør,
der vil levere stof til en rubrik vedr. brugen af må
leinstrumenter. Herudover er der behov for amatø
rer, der vil tage sig af én eller flere af følgende ru
brikker:
RTTY,
TV
&
SSTV
Antenner
Begyndersiden - Anmeldelse af kommercielt grej.
Ring eller skriv til OZ7AQ eller undertegnede for
nærmere information. For en god ordens skyld:
Der er ikke tale om månedligt »slavearbejde«, men
om artikler, korte eller lange, der leveres så ofte
(sådan da) det passer dig.
OZ7XG

Intet er umuligt for den, som ikke behøver at gøre
det selv!
RX-FYN— Rettelse.
Fig. 54, side 57 (OZ febr. 1972).
Modstanden på 33 kOhm lige over ordet FYN
skal være 3,3 kOhm, jfr. diagrammet. Øvrige ret
telser er bragt i samme OZ på side 62 og i maj OZ
på side 168.
OZ7XG
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Y-generator for RTTY
Af OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand
Når man har siddet og justeret en RTTYconverter efter et tilfældigt signal, man har i sin
modtager, og dette signal stopper lige når man skal
til at justere en kreds, eller det viser sig. at signalet
har en forkert speed eller et helt tåbeligt frekvens
skift, må man konstatere, at der må gøres noget
effektivt ved sagen. Enten kan man tage en uges
ferie til at justere i, eller også kan man selv bygge
en generator, som kan give et RTTY-signal fra sig.
Jeg valgte den sidste løsning. Da jeg var midt
i arbejdet med RTTY-converteren, skulle det være
noget hurtigt og effektivt. Man kunne lave en multi
vibrator, som kører med hastigheden 2x22 ms. Den
ne kunne kobles ind i stedet for detektoren, og man
kunne justere lavpasfilter. balance i DC-forstærkere
og andet med den. Men det ville jo være meget
rart. om man også kunne se om maskineriet kunne
skrive ved samme lejlighed. 1 øvrigt vil et rigtigt
bogstav være en nødvendighed, hvis man har en
regenerativ repeater med i systemet.
Hvis man tager to multivibratorer. må det være
muligt at lave et RTTY-bogstav. Det gælder bare
om at finde et bogstav, der er let at lave. Det letteste
at lave er et » Y«, idet dette bogstav efter startpulsen
(space, herefter betegnet S), består af mark (herefter
betegnet M), S, M, S. M. M. Det sidste M er stoppul
sen. Se fig. I. Hvorledes systemet fungerer, ses
også på fig. 1. En hurtig multivibrator kører med
tiden 22 ms i hver stilling. En langsom multivibrator
med 121 ms i hver stilling. Den hurtige kører kun,
når den langsomme står i en bestemt stilling. Ellers

står den i mark-stilling. Output bliver da som vist
på fig. 1, nemlig et »Y«.
Virkemåde
Hvorledes disse multivibratorer laves og kobles
sammen i praksis, er vist på fig. 2. TI og T2 er
den hurtige multivibrator. D2 og D3 er clamp
dioder, der bevirker, at kollektorspændingerne på
T1 og T2 bliver firkantede, hvad de ikke bliver
uden D2 og D3. T5 er en bufferforstærker, som
skal hindre varierende belastninger i at ændre puls
tiderne af multivibratorerne.
På grund af D4 og D5 skifter T5 fra off-tilstand
til on-tilstand ved ca. 2 V på D4. Spændingen
bliver ikke større end 2 V, da dioderne og basisemitter-dioden på T5 begynder at trække strøm
og holder spændingen på 2V. Derfor er det nød
vendigt at indsætte Dl således, at kollektorspændingen på TI kan skifte helt op til batterispændin
gen på 5 V.
T3 og T4 er den langsomme multivibrator. Den
kører med en periodetid på 2x121 ms. Er T4 on
og T3 off, vil den hurtige multivibrator køre som
nævnt ovenfor. Når T4 går off, vil den gå i stilling
mark og blive der, til den langsomme multivibrator
igen skifter. Den vil da øjeblikkeligt skifte til spacestilling og køre videre. Som det ses af fig. 1, får
den lov til at køre i 121 ms. Men blot den langsomme
multivibrator kører med en tid på mellem 110 og
132 ms, virker det hele. Den er altså ikke så kritisk.
D6 og D7 er clampdioder til at gøre spændingerne
på kollektorerne firkantede. Kollektoren på T3 er

Fif./
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5 V op ved skift fra space til mark, vil udgangs
spændingen ved mark blive +2,5+5 = +2,5 V.
Udgangsspændingen ligger altså symmetrisk om
kring 0 V. Modstanden på 68 kohm er en for
belastning, som sørger for at trække udgangsspæn
dingen ned på plads, hvis den kommer for højt op.
Det kan zenerdioden jo ikke klare. Den minimale
belastningsmodstand, systemet kan fungere ved.
er bestemt af kondensatoren på 64 μF. Denne
skal kunne holde spændingen konstant under en
periode. Signalet ser pænt ud med en belastning
på 30 kohm. 10 kohm giver et noget forvrænget
signal, men dog brugbart.

Fig. 2
ført ud til en telefonbøsning. Signalet bruges som
triggepuls til et oscilloskop. Det er ikke altid lige
let at få billedet til at stå stille, når man trigger
på »Y«et direkte.
For at hindre at frekvensen er afhængig af forsy
ningsspændingen, erderanvendt en spændingsregu
lator. Forsyningsspændingen kan være alle spæn
dinger mellem 10 og 20 V. Hvis modstanden til zenerdioden er på mindre end !A W. dog kun til 15
V. Det er herved gjort muligt at anvende den for
håndenværende spænding i det apparat, man måler
på.
Komponenterne ved T5’s kollektor udgør et
clampkredsløb. Dette er nødvendigt for at få ud
gangssignalet til at skifte symmetrisk omkring 0 V.
Det simpleste ville være at tage signalet ud gennem
en kondensator. Gjorde man det, ville det ikke
ligge symmetrisk omkring 0 V, men skifte fra +1 V
til +4 V. Årsagen er, at signalet er kun space i
66 ms, men mark i 176 ms i hver periode. Anven
der man et clampkredsløb, sker der det glædelige,
at zenerdioden forhindrer udgangsspændingen i at
komme ned under +2,5 V. (5 V batterispænding
+1,5 V zenerspænding). Forsøger spændingen at
komme længere ned, vil zenerdioden begynde at
trække strøm og fjerner derved så megen ladning
fra kondensatoren, at udgangsspændingen bliver
+2,5 V ved space. Da kollektoren på T5 skifter
OZ JANUAR 1973

Opbygning
Det hele er monteret på et såkaldt fidusprint på
6x3 cm. Printet er monteret i en lille aluminiumskas
se. F.eks. en Teko-kasse. Derudover monteres en
telefonbøsning til triggesignalet og to til forsy
ningsspændingen. Til output bruges en BNCbøsning. Hvis man hellere vil bruge telefonbøs
ninger til output, kan det naturligvis også bruges.
Nå. men for at vende tilbage til printet: Et fidusprint
er et print med en masse kobberøer på. Kobberøerne
er arrangeret pænt i række og geled med et hul midt
i hver ø. Man sætter sine komponenter gennem hul
lerne. lodder dem fast til de pågældende øer, og
klipper trådenderne af. Loddeøerne forbindes på
passende vis med blank kobbertråd. Er en sådan
tråd meget lang, kan den loddes til en ubenyttet
ø under vejs. Ledningerne kan også krydse hinan
den-, hvis det er nødvendigt. Man sætter bare et
stykke flex på den ene af de krydsende ledninger.

Afprøvning
For at justere generatoren er det nødvendigt at
have adgang til et skop, der har en nojagtig sweep
hastighed. Desuden er det en fordel, om skopet er
DC-koblet. Er det ikke det, kommer signalet til at
se mærkeligt ud. hvis ikke skopets nedre grænsefre
kvens er meget lav. Endnu bedre er det. hvis man
har adgang til en tæller. Allerbedst er det. hvis man
har adgang til en luxustæller. der også kan måle
periodetid.
Først kortsluttes basis på T3 til stel. Når dette
er gjort, vil den hurtige multivibrator køre konstant.
Ved at lodde to modstande over de to basismodstan
de på 15 kohm, justeres multivibratore'n til at køre
med hastigheden 22 ms i hver stilling. Tiderne kan
direkte aflæses på skopet. Det skal lige bemærkes,
at skopet i dette tilfælde skal trigges internt på signa
let. Bruger man en tæller, skal man måle frekvensen
22,7 Hz. Måler man periode, skal man måle 44 ms.
Har man kun en tæller, må man håbe, at kondensato
rerne er lige store og lodde lige store parallelmod-
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stande på. Dette kan nemt konstateres på et skop.
Kører multivibratoren for hurtigt, må man skifte
de 15 kohm ud med f.eks. 18 kohm og derefter lodde
parallelmodstande over.
Når nu denne afdeling er i orden, fjernes kortslut
ningen på T3's basis, og et skop kobles på kollektoren af T4. Denne spænding skal være nul (eller om
kring 100 mV) i 121 ms. Er den ikke det, loddes
der en parallelmodstand over den 18 kohm mod
stand. der går til basis af T3. Hvor lang tid, spæn
dingen er 5 V, har ingen betydning. Den bestemmer
bare. hvor lang tid der er mellem Verne.
Sættes skopet på udgangen, ser man nu Y'et, som
på fig. 1.
Brugen af generatoren
Generatoren kobles ind i RTTY-konverteren lige
efter eller i stedet for detektoren. Det eneste, der
kræves, er at den tilkobles et forholdsvis højimpedanset sted. Desuden skal konverteren kunne køre
på et enkelt signal, der er symmetrisk omkring nul
volt. Man kan nu kontrollere, om amplituden af sig
nalet er korrekt gennem konverteren, om DCbalancen er i orden. Er den ikke det, vil mark- og
space-tiderne ikke være lige lange. Desuden kan
man kontrollere, om kurveformen er tiistækkelig fir
kantet på basis af drivertransistoren. Man kan også
sætte skopet over magneten og se, om spæn
dingsspidserne dér overstiger det tilladelige.
Hvis det er vanskeligt at få skopet til at trigge,
så brug triggeoutputtet fra generatoren.
Er det hele justeret korrekt, vil maskinen stille
og roligt skrive Y'er. Dette er samtidigt en grov
kontrol af, at maskinen kører med den rigtige hastig
hed.

Stykliste.
Modstande:
2 stk. 1 kohm
4 stk. 2.2 kohm
2 stk. 10 kohm
2 stk. 15 kohm
2 stk. 18 kohm
1 stk. 33 kohm
1 stk. 68 kohm
alle 1/10 W.
Desuden print, fortinnet
kobbertråd og modstan
de til justering.
Kasse, 3 telefonbøs
ninger
og
1
BNCchassisfatning.
Kondensatorer:
2 stk. 2,2 pF
2 stk. 10 pF
2 stk. 64 pF
alle 10 V tantal.
Halvledere:
6 stk. BA 114
1 stk. 5,6 V zenerdiode
1 stk. 7,5 V zenerdiode
6 stk. BSX 20

Hurtigt lavet strømforsyning til
operatorforstærkere
Af Hans Schacht Sørensen
Operatorforstærkere kræver både en positiv og
en negativ forsyningsspænding for at virke. Skal
man afprøve en sådan kreds eller anvende den i
en opstilling, der ikke kræver en superb spændings
forsyning, er her en nem måde at frembringe de
to spændinger på.
Den negative side af brokoblingen jordes ikke,
men føres ud separat. Derfor kan man jorde det
fælles midtpunkt på de to serieforbundne zenerdioder. Diagrammet viser en opstilling for plus minus
10 V, hvilket er tilstrækkeligt til at få de fleste opera
torforstærkere til at køre. Hvis man ønsker asym
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metriske spændinger, f.eks. + 10 V og - 7 V, anven
des tilsvarende zenerdioder, altså BZY 88 C 10 for
de 10 V og BZY 88 C6V8 for de 7 V (6,8 V). Opstil
lingen er kortslutningssikker.

OZ JANUAR 1973

Elektronisk nøgling af Drake T4X
Af OZ5RM, Richard Meilstrup, Højeloft Vænge 172, 3500 Værløse
CW hævder sig stadig som den mest effektive
kommunikationsform, hvor udøveren tilmed har
den glæde, der ligger i stadig at forbedre sin skrift
og variere hastigheden efter forholdene. Det er også
et godt middel til at overvinde sprogvanskeligheder,
der jo nok afholder én og anden amatør fra at kontak
te andet end dansktalende fone-stationer. Når man
yderligere i en sen aftentime veltilfreds lægger ho
vedtelefonerne fra sig efter QSO med Japan på 80
meter, i hvert fald med så beskedne antenneforhold
som jeg har. ja. så undrer man sig over, at ikke
langt flere danske amatører dyrker denne ædle
kunst.
Men en ting. der nok kan virke irriterende under
en CW-QSO, er klapren fra relæet, der lystigt tikker
2 gange for hver tegndel. Dette var således tilfældet
hos OZ5RM for nylig, idet min OZ7AQ/6NF elbug
med tilhørende relætrin fra OZ februar 1965 var ved
at drive mig til vanvid trods det. at kassen i despera
tion var fyldt med twist og havde en årgang af OZ
liggende ovenpå for at neddrosle støjen.
Et gammelt fuldeletronisk nøgletrin. som en an
den amatør havde foreslået, blev fundet frem igen
og hægtet efter Q7, udgangen på den opringelige
bug. (fig. I) Dette trin havde fungeret godt på bl.a.
Heaths SB401. Men det viste sig. at på Drake T4X
duede det ikke. Medhørsoscillatoren i senderen kun
ne ikke kvæles i pauserne. Heller ikke OZ6NFs for
slag til transistornøgling fra vistnok 1966 kunne
fungere, måske fordi det var beregnet til nøgling
af spændinger op til - 100 volt. Og tonegeneratoren
brægede stadig i nøglepauserne.

*-ir- zo v
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2N390S
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Men her var da et udgangspunkt, idet man jo kan
stjæle de nødvendige spændinger fra den øvrige del
af elbuggen. Problemet ligger i at lukke helt af for
Q2. og dette blev opnået ved at flytte Q2’s basisud
tag fra mellem de to modstande i kollektoren på
Q1 til kollektoren direkte, samt ved at indsætte et
trimmepotentiometer, så tegnformen kan justeres.
Sidste problem var kvælningen af toneoscillatoren
i TX. Det er tilsyneladende et spørgsmål om at finde
en transistor med så lille nulstrøm som muligt.
2N3905, en lille plasticfyr. viste sig ideel, men
mange typer måtte prøves først. Glem heller ikke
dioden: den skaber returvej for strømmen gennem
transistoren.
På genhør på CW!

Variabel 15 MHz Schmitt-trigger.
Af Hans Schacht Sørensen
Ved at forsyne en eksisterende normal Schmitttrigger med et forstærkertrin kan man opnå at kunne
variere trigge-tærsklen samt opnå større følsomhed.
Trigge-tærsklen kan komme ned på 50 mV ved 15-20
MHz.
Uden transistoren Q1 vil trigge-niveauet udeluk
kende være bestemt af gate 1 's triggepunkt. der nor
malt vil ligge omkring 2,1 V for en TTL NAND
GATE. Tallet vil sikkert svinge en smule fra den
ene gate til den anden, og det kan, i visse tilfælde,
være ret uheldigt.
Modstanden R1 forspænder Ql og stiller gate l’s
inputspænding lige på kanten af trigge-tærsklen.
Hvis man nu tilføreret signal, ændrer gate 1 tilstand
og aktiverer Schmitt-triggeren.
OZ JANUAR 1973

De anvendte gates er en halv SN7400N. medens
R1 kan være et multi-turn potentiometer eller en
omskifter med modstande for de ønskede tærskel
værdier.
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
24. november 1972
1.

Tegn principdiagram af en
telefonisender med transistorer.

2.

En SSB-sender moduleres med to lige kraftige
sinusformede LF-toner på 1000 og 1500 Hz.
a) Angiv udseendet af billedet på en oscillo
skop, hvis X-plader tilføres HF-signalet og
Y-plader tilføres modulationssignalet.
b) Hvorledes kan man på figuren kontrollere
senderens linearitet?
c) Hvorledes ser billedet ud, hvis den ene af
modulations tonerne fjernes?

3.

totrins

krystalstyret

En HF-generator, hvis udgangsimpedans er 50
ohm, tilsluttes en spole på 10 \iH og en konden
sator på 200 pF i serie.
a) Ved hvilken frekvens opstår der resonans?
b) Hvor høj bliver spændingen over kondensa
toren ved resonans, når generatorens klem
spænding i ubelastet tilstand er 1 volt? Både
spole og kondensator kan anses for tabsfri.

4. Angiv en metode for korrekt tilkobling af et 75
ohms antennekabel (coax) til en midtpunktsfødet, frithængende
a) åben dipolantenne
b) foldet dipolantenne
5.
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Hvor mange dB/oktav
ved frekvenser vel over
ved de to filtertyper.

stiger dæmpningen
afskæringsfrekvensen

8. Af hensyn til HF-afkobling er en senders lysnet
tilledninger (220 V) forbundet til jord med
kondensatorer.
a) Hvor stor er den højeste tilladte værdi af
kondensatorerne?
b) Hvor stærk en strøm vil der gå igennem den
største tilladte kondensator?
c) Hvor stor er den højeste tilladte jævnspænspænding
mellem
berøringstilgængelige
me
taldele og jord (Voltmeterets indre modstand
anføres)?
9.

Tegn indhyllingskurven for følgende signaler,
hvor
modulationen
består
af
en
sinusformet
tone:
a) 50% moduleret AM-signal
b) Samme signal som a), men med bærebølgen
fjernet
c) Samme signal som b), men med ene side
bånd fjernet
d) Et FM-signal.

En
amatørsender
forstyrrer
naboens
stereo
anlæg, som alene benyttes i forbindelse med
grammofon.
Angiv
hvilke
afhjælpende
foran
staltninger (hos amatøren og naboen) man kan
forsøge, inden man evt. lader foretage indgreb
i selve forstærkeren.

6. En SSB-sender moduleret med en 1000 Hz tone
til afgivelse af 100 watt tilsluttes en belastning
på 75 ohm. Med et selektivt rørvoltmeter måles
udgangsspændingen
af
det
undertrykte
side
bånd. Hvilken spænding måles, hvis undertryk
kelsen er
a) 20 dB?
b) 33 dB?
7.

c)

For at dæmpe en telefonisenders høje modula
tionsfrekvenser
indskydes
mellem
mikrofon
og
forstærkerindgang et simpelt filter med afskæ
ringsfrekvens 3000 Hz.
Beregn komponentværdierne, når filtret er
a) et RC led, hvor R = 30 ohm. Der ses her
bort fra forstærkerens indgangsimpedans,
b) et LC led, hvor forstærkerens indgangsimpe
dans på 600 ohm giver korrekt afslutning på
filtret.

Besvarelse
1.
Se fig. 1. Krystaloscillatoren er den fra OZ
dec. 72 side 459 (Q1). PA-transistoren Q2 tænkes
moduleret ved hjælp af en passende forstærker
med transformerkobling, symboliseret ved den vi
ste generator i Vcc. Vi har benyttet lejligheden til
at trække et punkt frem i forbindelse med ampli
tudemodulation af en transistorsender. PA-transi
storen kræver ekstra kraftigt drive i modulations
spidserne for at kunne klare disse, mere end det
er praktisk at lade oscillatoren levere konstant.
Derfor moduleres sidstnævnte også, men dog kun
»opad«, dvs. i de positive halvperioder. Man skulle
tro, at dette giver forvrængning, og det er da også
kun princippet, der her er illustreret. I praksis
skal man indstille driverens (her oscillatorens) mo
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dulation til bedste virkemåde. I en praktisk sender
vil man nok heller ikke modulere oscillatoren, men
indføre et moduleret drivertrin mellem Ql og Q2,
men opgaven kræver jo en totrins sender.
2.
a) Det er nogle mærkelige oscilloskoper, man
åbenbart benytter hos P&T, for normalt er Y-forstærkeren indrettet til at påtrykke det egentlige
signal, eller i hvert fald det med højest frekvens,
mens X-forstærkeren oftest bruges til det »grove«
eller påtrykkes en savtandspænding til tidsafbøj
ning. Her gør man altså lige det modsatte, hvorfor
fig. 2 viser nogle oscilloskopbilleder, der er drejet
90° i forhold til det normale, b) Lineariteten kon
trolleres ved at betragte de to krydsende linier på
figuren, det skal være rette linier. Får man noget
andet, er der forvrængning til stede på det ud
sendte signal; i fig. 2b er der tale om overstyring,
så et trin går i mætning ved kraftig modulation
(flat-topping). Det var ved to-toneprøven. c) med
kun een modulerende tone har vi faktisk et CWsignal og kan intet se om lineariteten på skopet, se
fig. 2c. Fig. 2d viser afbøjningspladernes placering
i katodestrålerøret.

x

b

C

d

.

Fig. 2
3.
Opstillingen er tegnet i fig. 3. a) Resonans fås
med 10 μH og 200 pF ved 3,5 MHz. Her har
både L og C en reaktans på 230 ohm. Resonansen
findes ved at bruge formlen

b)
Ved resonans spiser de to reaktanser hin
anden, set udefra, således at eneste belastning af
generatoren er dens egne 50 ohm. Generatorens
kortslutningsstrøm findes af Ohms lov
i = —LY— = 20 mA
50 ohm
(effektiv vekselspænding og -strøm).
Denne strøm går igennem kondensatoren, og
spændingen over den må derfor blive
Vc = 0,02 ■ 230 = 4,6 V, idet vi indsætter i Ohms
lov i grundenhederne ampere og ohm.
4. a) og b): svaret er givet med fig. 4. a viser
en balun med transformation 1:1, idet dipolens
fødeimpedans er 75 ohm ligesom kablet. I fig. 4b
har vi en foldet dipol med 300 ohms impedans, den
kræver en transformation på 1:4. De tre kabelen
ders yderledere skal have elektrisk forbindelse ved
antennen.
5. Det forstyrrende HF-signal kommer ind i for
stærkeren
enten
via
netledningen
eller
gennem
højttalerforbindelserne. Nettet kan man prøve at
afkoble ved at trække netledningen gennem et ca.
20 cm langt ferritrør (ferritarten ret underordnet).
Dette gøres evt. også ved senderen. Senderanten
nen forsøger man at placere længere væk fra naboen.
Højttalerledningerne kan man forsøge at lukke af
for HF ved hjælp af et filter som vist nederst i
fig. 5. Der indsættes et i hver højttalertilledning,
og man kan hjemmefra lave sig et par stykker
forsynet med han- og hunstik af den afart, der
bruges på spillen. Spolerne kan evt. vikles bifilart
(med to parallelle tråde) på en ferritstang eller
-kerne, da det er HF-strømme. der går samme vej
på begge ledere, man ønsker at stoppe. Evt. kan
højttaler-dobbeltledningen blot vikles op på en pas
sende ferritstang og fastgøres med tape, så behø
ver man hverken stik eller andre dele. Forholds
regler af denne art har størst chance for at lykkes,
hvis den kolde HT-leder er stellet effektivt lige
ved stikket.
6. Det ønskede signals styrke (spænding over
belastningen) er let fundet med Ohms lov:

Fig. 3

Fig. 5.
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a)
20 dB svarer til 10 gange ned i spænding,
dvs. 8.65 V. b) 33 dB = 20 + 13 dB, hvor vi har
13:20 = lg x, 0,65 = lg x. På regnestokken finder
vi herefter ved at stille skyderen på 6,5 på skala
»L«, at x = 4,46. Hertil kommer de 20 dB, der
svarer til multiplikation med 10. Så har vi 33 dB
svarer til 44,6 gange. Svaret bliver derfor 86,5 V
divideret med 44,6 lig med 1.94 volt.
7.
Se fig. 7. a) Ved afskæringsfrekvensen fo =
3000 Hz er signalet dæmpet 3 dB og Xc = R. Vi
regner derfor som følger:

Fig.7 cl.

Fig. 7 b

b)
Formlerne for L og C står ikke direkte i
VTS, men kan findes mange andre steder.
Vi har, at

c) RC-filteret opnår 6 dB pr. oktav, LC-filteret
det dobbelte, 12 dB pr. oktav. Reglen siger, at der
fås 6 dB pr. oktav for hver spole eller kondensator
i filteret (modstandene tæller ikke!).
8. For ikke at efterlade nogen som helst tvivl
om. hvad dette spørgsmål drejer sig om, har jeg
først i fig. 8 a tegnet det, der ordret spørges om.
Det skulle være klart, at kondensatorernes stør
relse er ret ligegyldig, idet der ingen ekstra berø
ringsfare er her. Fig. 8 b viser det virkelige pro
blem, her er netledningerne afkoblet til chassis
eller metalkasse. Rører en person (repræsenteret
ved den viste afledningsmodstand) ved chassis og
jord (vandrør etc.) samtidig, går der en strøm, som
begrænses af størrelsen af kondensatoren mellem
fasen og chassiset. Denne må højst være 5 nF. Da
netstikproppen kan vendes vilkårligt, må den anden
kondensator ikke være større heller, b) Med 220
V, 50 Hz netspænding og 5 nF går der en strøm

12

(kortslutningsstrøm), som kan findes, når vi har
beregnet kondensatorens reaktans:

c)
Der må ved DC højest kunne måles 24 V
mellem berøringstilgængelige dele (f.eks. på tele
grafnøglen) og jord (f.eks. vandrør eller radiator)
med et voltmeter med indre modstand 20 kohm.
Altså ikke 20 kohm pr. volt, som er den sædvan
lige måde at angive et voltmeters modstand på.
men 20 kohm uanset måleområde (ellers var det jo
også meget dårligt defineret!). Det betyder faktisk,
at der udmærket kan være f.eks. 500 V DC på et
tilgængeligt punkt, uden at sikkerhedsbestemmel
serne overtrædes, når blot der er så stor en mod
stand i serie, at spændingen falder ned under 24 V,
når der hægtes 20 kohm på. I dette tilfælde 390
kohm.
9. Se fig. 9. Indhyllingskurven for et HF-signal
er den kurve, der dannes ved at forbinde maximal
værdierne af alle forekommende HF-amplituder.
Når bærebølgen fjernes, rykker de to kurver sam-
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men og krydser hinanden, idet signalet nu svarer
til et to-tone SSB-signal. c) Er der kun det ene
sidebånd tilbage, har vi et CW-signal, hvis indhyllingskurve er en vandret linie, d) Da frekvensmo
dulation ikke ændrer amplituden af signalet, får vi
samme billede som for et CW-signal.

Kommentar
Stoffet til A-prøven er efterhånden så gennemtygget her i OZ, at det må være svært for P&T at
finde på nogen virkelig gode fælder - hvilket givet
vis heller ikke er det kære væsens intention. Denne
gang er der næsten intet med FM, til gengæld kan
HF-kurveformer ved SSB måske være et problem.
Men alt i alt synes jeg. at opgaverne er reelle og
relevante i forbindelse med kortbølgeamatørens
aktiviteter.
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Et Z-match antennefilter
Af OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber Skole, 9240 Nibe 10/15/20 antenne
De moderne flerbåndssendere kræver næsten alle
en eller anden form for antennetilpasningsled for
at kunne arbejde tilfredsstillende og mest skånsomt
for PA-rørene. Disse sendere er jo næsten alle
forsynet med en antenneudgang på 50-100 ohms
impedans. Det gælder altså om at omsætte den
forhåndenværende antennes impedans, der oftest
ligger et eller andet sted i området 25-5000 ohm,
til senderens udgang. Og her er det, at antenne
filteret kommer på tale.
Et letbygget og praktisk antennefilter uden be
sværlige omskiftere er Z-match filteret, der skal
beskrives her.

Som diagrammet i fig. 1 viser, består filteret af
en togangs- og en enkelt drejekondensator samt 2
spoler med tilhørende koblingsspoler. Som togangs
kondensator (C2a - C2b) kan der bruges en almin
delig kondensator fra en gammel spille, hvis man
holder sig inden for et output på 150-200 watt. Da
dens ene side er forbundet til stel, kan den an
bringes direkte på bundpladen eller på en passende
vinkel. Den anden kondensator, dereren enkelt
kondensator på ca. 300-500 pF, må derimod an
bringes isoleret, da begge sider af den er »varme«.
Jeg anbragte den på et passende stykke plexiglas,
som så blev skruet fast til bundpladen. Akslen blev
ført ud via et isolerende koblingsled, som vist på
fig. 2.
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Fig. 2

Spolerne vikles af 2 mm kobbertråd, der ikke
behøver at være isoleret (elektrikere bruger den
slags som bindetråd). De to afstemningsspoler L1
og L2 skal have en diameter på 50 mm. Koblings
spolernes diameter er 65 mm. Man laver 2 spole
plader af plexiglas som vist på fig. 3. Det ene
stykke skal være ca. 80x90 mm, det andet ca.
60x80 mm. Her borer man med et 2.5 mm bor 2
rækker huller i hver side. Afstanden mellem de 2
rækker skal være 50 mm og 65 mm. passende til
spolernes diametre. 1 den store plade skal der være
11 huller i de inderste rækker og 6 huller i de yder
ste. Den lille plade får 5 huller i alle 4 rækker.

Fig . 3
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Afstanden mellem hullerne i en række er 6,5 mm
og det gælder for begge pladerne. Derefter finder
man en form at vikle spolerne på, et paprør, en
flaske eller lignende, der er lidt mindre en den
diameter, de endelige spoler skal have. idet spo
lerne bliver en smule større, når man tager dem af
formene. Man vikler så det angivne vindingstal og
fjerner formen, hvorefter man har en spiral, der
derefter »sys« ind gennem hullerne i spolepladerne.
Når spiralerne er kommet på plads, sikrer man sig.
at de 2 spoler i hver plade intet sted rører hinanden
og fæstner dem derefter yderligere med lidt lim
omkring hullerne i pladen. Man opnår derved en
stabil og god spole.
Når limen er tør, er spolerne klar til montering
med afstandsstykker på bundpladen. De monteres
vinkelret på hinanden som vist på fig. 2 for at
undgå indbyrdes kobling.
Jeg har monteret hele enheden i en metalbox
med bredden 160 mm, højde 100 mm og dybde
200 mm, men selvfølgelig kan enhver forhånden
værende box bruges, eller man kan lave sig én af
træ til formålet. På bagsiden af boxen sidder 3
coaxstik for antennetilslutninger og sendertilled
ning.
På diagrammet fig. 1 er koblingsspolerne L2 og
L4 vist for tilkobling af dipolantenne. Benyttes
coaxfødeledning, sætter man blot den ene side af
koblingsspolerne til stel og forbinder coaxlednin
gens inderledning til den anden side af spolen.

forhold meget nær ved 1 på næsten alle bånd. Jeg
har brugt afstemningsleddet til en L-antenne og en
Hertz-antenne med lige godt resultat. Så her er en
let tilgængelig konstruktion, der kan hjælpe begyn
deren til et godt resultat med hensyn til at tilpasse
antennen til senderen. Blot skal det tilføjes, at
uden standbølgemeter som afstemningsindikator
går det ikke at indstille rigtigt, selv om jeg er klar
over, at der endnu er amatører, der sværger til den
berømte lommelampepære i antennen.
Litteratur:
Den engelske håndbog og RSGB-bulletin samt
QTC.
Efterskrift:
Efter at ovenstående konstruktion var færdig og
havde »kørt« nogen tid, lavede jeg en anden, hvor
spolerne var knap så store og viklet på spole
forme. Til afstemningsspolerne L1 og L3 brugte
jeg en gammel Prahn spoleform. men selvfølgelig
kan enhver anden form. f.eks. en stump elektriker
rør. bruges. Til koblingsspolerne uden om afstem
ningsspolerne fandt jeg et paprør, der var ca. 5 mm
større i diameter og viklede derpå.
Resultatet blev, at hele enheden kunne laves
mindre. Men spolerne på faste forme viste en min
dre godhed, således at det var vanskeligt at komme
ned på samme fine standbølgeforhold som med de
»luftviklede« spoler. Dog var forholdet brugbart.

Fig 4
Man tuner sender og afstemningsled ind således:
Antennen sættes i det stik. der gælder for det
bånd, man ønsker at bruge. Det ene er til 80/40 m.
det andet til 20/15/10 m. Afstemningsleddet for
bindes med senderen, og man sætter en god jord
ledning på afstemningsboxen. Derefter tuner man
senderens PA-trin op som sædvanlig. Ved at dreje
på kondensatoren C2 i afstemningsleddet kan man
finde et dyk på standbølgemeterets instrument,
som viser minimum returstrøm fra antennen. Ved
derefter skiftevis at indstille på C2 og Cl finder
man den indstilling, der giver mest output til an
tennen med mindst returstrøm. Det er nødvendigt
at efterindstille senderens udgangstrin en smule
samtidig. Når man har fundet den rigtige indstil
ling, mærker man den af på en eller anden måde.
så man let kan finde tilbage til den ved båndskift.
Man kan med de fleste antenner få et standbølge-
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Jeg har derfor tilføjet viklingsdiagram også for
disse spoler, hvis nogen skulle have lyst til at for
søge sig.
»Luftviklede« spoler:
LI =
5 vind., viklelængde:
L2 =
5 vind., viklelængde:
L3 =
11 vind., viklelængde:
L4 =
6 vind., viklelængde:

32
32
71
39

mm,
mm.
mm,
mm,

diam.:
diam.:
diam.:
diam.:

50 mm
65 mm
50 mm
65 mm

Spoler viklet på forme:
LI =
9 vind., viklelængde:
L2 =
8 vind., viklelængde:
L3 = 12 vind., viklelængde:
L4 = 10 vind., viklelængde:

20
17
27
20

mm,
mm,
mm,
mm,

diam.:
diam.:
diam.:
diam.:

35 mm
40 mm
35 mm
40 mm

Trådtykkelse:
»Luftviklede« spoler: 2 mm Spoler ]

i forme: 1 mm
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6-element antenne til 2 meter
Af OZ2NX, N. P. Jørgensen, Dyvekesvej 8, 6000 Kolding
Hermed anvisning på en virkelig letbygget og
effektiv antenne til 2 meter.
Artiklen her er i grunden en videreførelse af
0Z90R's artikel i OZ nr. 6. 1971, »Hvordan man
ødelægger en god yagi«. Efter nøje studie af artik
len, samt konsultation af diverse speciallitteratur
om antenner, fik jeg til resultat, at -90R i hoved
sagen havde ret i sine betragtninger, hvorefter jeg
fik lyst at gå i gang med konstruktion af den af ham
skitserede antenne, blot for at se, om teorien også
virkede i praksis. Der er dog foretaget visse æn
dringer i forhold til -9OR’s antenne, idet dipolen i
mit tilfælde, i lighed med de øvrige elementer, er
fremstillet af 4 mm messingsvejsetråd. Det er en
lettelse, både ved materialeindkøb og ved selve
fremstillingen af antennen. Jeg har desuden brugt
gammamatching som tilpasning til feederen. idet
jeg anser den metode for at være den letteste at få
til at virke rigtigt med få midler. Det gælder jo om
at få tilpasningen mellem antenne og coax så god

som mulig, så ikke vildfaren HF på kablets yder
side skal forårsage TVI eller andre mærkværdig
heder.
Materialerne til antennen (Fig. 1) er: bærebom,
2 m 20 mm galv. elektrikerrør. For den, der har
magt over det, er et 20 mm messingrør varmt at
anbefale, både af elektriske og korrosionsmæssige
hensyn (ca. 30 kr.).
Samtlige elementer: 4 mm, 1 m lange, messing
svejsetråd. desuden en lille bakelit- eller plastic
æske, samt en 30 pF Philips rørtrimmer.
Selve konstruktionen volder intet større hoved
brud, blot skal målene nøje overholdes. Først ud
måles afstanden mellem elementerne på bommen
og hullerne bores. Derefter stikkes de udmålte og
afskårne elementer igennem og tinloddes til bom
men på hver side. fig. 2.
Alle elementer går ubrudte gennem bommen.
Brug ikke slaglod, for kraftig varme tager stiv
heden af svejsetråden. I øvrigt er standardlængde

Fig.l
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stabilitet. Da dåsen sidder med åbningen nedad, er
det unødvendigt med et låg. Vil man alligevel have
et på, så husk at bore et lille hul, det hindrer op
samling af kondensvand.

Fig.2
1 m på svejsetråden for kort til reflektoren. Tag et
stykke afklip fra et af de andre elementer, skær
enderne skråt af, og lod de to stykker omhyggeligt
sammen. Derefter pudses loddestedet af, så tykkel
sen igen bliver 4 mm, derefter afskæres til 104 cm.
Der skal nu bores et hul gennem bommen, vin
kelret på det drevne element, og umiddelbart ved
siden af dette. Deri sættes den skrue, der skal
holde plasticæsken på plads, fig. 3, skruehovedet
fastloddes til bommens overside. Midt i æsken
bores et hul i skruens diameter, og æsken spændes
fast på bommen med åbningen nedad, med en un
derlagsskive og møtrik. I æskens ene ende er der
boret et hul, der, foret med en gummigennemføring,
passer stramt omkring coaxkablet. Kablets skærm
fastgøres til skruen i midten af dåsen ved hjælp af
en loddeflig af passende størrelse, der først påloddes kablet og derefter fastspændes med endnu
en møtrik. I siden af dåsen, umiddelbart under det
drevne element, i en afstand af 2,5 cm, bores et
hul så tilpas stramt, at gammamatcharmen lige kan
presses deri. Armen fastholdes i yderenden afkort
slutningsbøjlen, der kan fremstilles af en strimmel
kobber, der bøjes i facon omkring elementerne og
fastspændes med et par skruer. Trimmeren skal nu
anbringes, som forbindelse mellem kablets inderleder og gammaarmen; jeg har monteret min på en
lille keramisk støttebuk for at få større mekanisk
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Når antennen er klar til opsætning, dækkes alle
loddesteder med Tectyl, maling el. lign., derefter
er vi klar til at justere antennen ind. Dertil skal
bruges et standbølgemeter. en isoleret trimmenøgle
og en skruetrækker.
Har man variabelt grej. foreslås det at foretage
justeringen midt i båndet. Først sættes trimmeren
til den halve kapacitet, dvs. halvt inddrejet, kort
slutningsbøjlen sættes forsøgsvis i enden af gamma
armen. man taster senderen og ser på meteret,
hvor meget effekt der går retur. Derefter flyttes
kortslutningsbøjlen indefter, indtil man ved gen
tagne forsøg har fundet den stilling, hvor returef
fekten er mindst. Husk at afbryde senderen mellem
hvert forsøg. Derefter spændes kortslutningsbøjlen
helt fast, evt. loddes, og man kan nu finjustere på
trimmeren, til bedste resultat opnås. 1 mit tilfælde
er retureffekten ved 10 W ud på 145 MHz kun
250 mW, målt på et »Thruline« standbølgemeter
(pris ca. 8000, det var IKKE mit eget, HI). Husk,
ved justering af antenner skal det kabel, antennen
skal køre med, være monteret, og antennen skal
være helt fri af bygninger, træer o. lign. Allerhelst
skal den sidde på plads i masten, dette kan dog
være lidt svært.
Til slut er kun at sige. at jeg har haft antennen i
brug i ca. 15 mdr. og har haft fine resultater med
den. desuden er den bygget i flere eksemplarer her
på Koldingegnen, og der har ikke mig bekendt væ
ret problemer med konstruktion eller justering. Jeg
besvarer gerne henvendelser, hvis der skulle opstå
dunkle punkter undervejs.
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Spørgsmål sendes til OZ’s tekniske redaktion (se
adressen bag i OZ) med opgivelse af EDR-medlemsnummer og evt. kaldesignal. Spørgernes anonymitet
respekteres, og navn og adresse når således ikke lsengere end til Teknisk Redaktion.

Måling af RX følsomhed
Må jeg få lov at stille et teknisk spørgsmål?
Kort sagt, hvordan måler man i praksis følsom
heden og signal-støjforholdet på en ren SSB-modtager (uden CW og AM)? Modtageren er forsynet
med en produktdetektor. Jeg har adgang til en del
professionelt måleudstyr, bl.a. Radiometer AM-FM
signal generator MS27.

Ja, her besvares faktisk tekniske spørgsmål! Til
orientering for læsere, som måtte blive lidt forbløf
fet ved et par detaljer i dit spørgsmål, skal kort
fastslås, at en »ren« SSB modtager altid er forsy
net med produktdetektor, samt at den også altid
kan modtage CW og AM. Du mener vel. at der
ikke er et særlig smalt MF-filter i modtageren til
brug ved CW.
Ved følsomheden af en modtager forstås almin
deligvis amplituden af det svageste signal, der kan
modtages og læses. Her må vi så lige spørge:
Hvad forstås egentlig ved et »signal«? De gamle
amatører vil huske, at et fonesignal var en bære
bølge moduleret 30% med en sinusformet tone på
400 Hz eller evt. 1000 Hz. På CW er signalet pudsigt nok - et CW-signal der giver en hørbar
tone på 1000 Hz. Et SSB-signal kan næsten ikke
være andet end en enkelt tone, dvs. sidefrekvens,
med den anden sidefrekvens samt bærebølgen helt
undertrykt. Altså faktisk det samme som et CWsignal, for øvrigt frembragt nøjagtig på samme
måde ved hjælp af en målesender, der ikke modu
leres. Man kan så diskutere hvilken tonehøjde,
denne bærebølge skal resultere i på modtagerens
LF-udgang, men når der er tale om »kommercielle«
modtagere, kan man nok gå ud fra, at man altid
regner med den frekvens, der giver de gunstigste
måleresultater. Hvis ingen protesterer, kan vi dog
måske vedtage 1000 Hz.
Så skal vi lige have klaret begreberne med hen
syn til »signal-støjforhold«. Rent måleteknisk er
dette forhold meget ubekvemt, så i praksis ser
man ofte i stedet anvendt størrelsen »signal plus
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støj til støj-forholdet«, dvs. den samlede effekt af
signal (tone) og støj, divideret med effekten af
støjen alene, alt målt samme sted, som regel på
LF-udgangen. Der skal benyttes et sandt effektivværdi-visende voltmeter. I praksis vil man som
regel kun have et middelværdivisende instrument
og får med det en målefejl, som amatører kan se
bort fra, når forholdet

(S står for signal, N står for stoj) er 10 dB eller
mere. Som regel angives netop 10 dB signalstøjfor
hold som kriteriet for, at et signal er tilstrækkelig
læseligt (noget skal man jo vælge).
Vi kan nu konkludere, at følsomheden er styr
ken (i mikrovolt) af det antennesignal, der resulte
rer i en LF-tone på 1000 Hz og som netop giver et

Den praktiske måling foregår ved at indstille måle
senderen til man får en 1000 Hz LF-tone (uforvrænget). Dernæst skruer man ned for attenuatoren, til signalet er væk, og aflæser et voltmeter
(AC) over LF-udgangen. Dernæst skruer man op
for attenuatoren igen. indtil udslaget er 10 dB
større end før. og så aflæses følsomheden på
attenuatoren. Det er forudsat, at en evt. AGC ikke
er i funktion under målingen, samt at der er så stor
forstærkning, at man kan få et brugeligt udslag for
modtagerens egen støj alene. Det skal der være i
en god RX.
Batterilader med automatik
Kan du hjelpe meg å få endret dette diagram
met fra 6 volt till 12 volt (diagrammet er hugget
fra Pop. Radio & TV Teknik 1967, side 274).
Hvilke data behøves for trafoen? Til sist: kan du si
meg hvem som produserer thyristoren TAG 1/500?
Jeg kan kende diagrammet igen. for jeg har selv
engang bygget den lader til 12 V. Den har været
beskrevet i RCA's Transistor Manual SC-12 fra
1966, hvor man side 452 kan finde en lader både til
6 og 12 V. Fig. viser RCA's diagram med mine
modifikationer. Funktionen af automatikken er føl
gende: Med afladet batteri er spændingen over
dette så lav, at transistor-switchen ikke trigger,
hvorfor thyristoren trigges via lampen og dioden i
serie med gaten. Thyristoren leder det meste af
tiden, og ladestrømmen begrænses kun af den
ohmske modstand i kredsløbet, den viste serie
modstand skal vælges (indstilles), så ladestrømmen
bliver passende (omkring 2 A) med den trans
former. man har. Min trf. var på 18 V, men alt fra
16 til 28 V kan bruges. NB! Når batteriet er op
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ladet og spændingen over det herved er steget til
ca. 16 V, trigger transistor-switchen, dette punkt
indstilles med potmeteret. Switchen kortslutter
thyristorens gate til katoden, og batteriet får nu
kun ladestrøm gennem lampen, hvilket kan ske i
uendelig lang tid uden fare for overladning (ved
ligeholdelsesladning). Ideen er, at man på klin

gende frostnætter smækker et par ledninger ud på
bilens startbatteri og lader batteriladeren køre ind
til den selv afbryder, så har også den gamle bil en
chance for at starte næste morgen. Jeg kender ikke
den nævnte type, men måske en læser gør? Det er
for resten ret lige meget, hvilken thyristor, man
vælger, blot den kan klare strømmen.
aq

Krystaloscillator for transportabelt grej
Af Hans Schacht Sørensen
Denne oscillator kan arbejde ved en forsy
ningsspænding på kun 1,35 volt. Oscillatorens out
put er 1 Vpp firkant.
Krystallet sidder som afstemt kreds mellem Q1
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og Q2. Signalet, der opstår på Q2’s kollektor. gøres
firkantet af Q3, der skifter mellem cut-off og mæt
ning. Modstanden R7 tillader at udgangen kan korts
luttes uden uheldige følger.
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FET DC-DESIGN
Af LA4HK, Terje Bolstad
Oversat fra »Amatørradio« nr. 5, 6/7 og 10 1970

Grundlæggende teori
Generelt:
Med DC-design forstås her bestemmelse af arbejdspunkt, og evt. også beregning af kredsens be
lastningsmodstand. For helt at klarlægge, hvad der
egentlig menes med arbejdspunkt, må vi først se
på FET-karakteristikken på fig. 1. Denne karakte
ristik består af en enkelt kurve, som viser sammen
hængen mellem drainstrømmen I d og gate-sourcespændingen VGS. Når vi skal bestemme FET tran
sistorens arbejdspunkt, skal vi fastlægge et punkt
på kurven ved at specificere én værdi for I d og én
for Vgs.
Vi antager, at vi vil have en strøm, I da , til at gå
gennem transistoren. (A i I da står for arbejdspunkt,
og dette udtryk anvendes i stedet for at sige f.eks.
2 mA. Derved bliver det hele mere generelt).
Som det fremgår af fig. 1, er der kun én værdi
for VGS, nemlig V gsa , der kan give den strøm, vi
ønsker. Når vi skal konstruere en FET-kreds,
består opgaven i at beregne de elektriske størrelser
således, at drainstrømmen bliver I da og gatesource-spændingen V gsa . Dette kan gøres på flere
måder og i det følgende skal vi se på tre af de
oftest anvendte metoder.

Typisk ID - VGS karakteristik for en N-kanal depletion type FET.
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De herefter følgende oplysninger er kun direkte
anvendelige på N-kanal, depletion transistorer, da
disse er de oftest anvendte FET transistorer. Men
den generelle baggrund kan selvfølgelig bruges på
alle typer FET transistorer. Alle J-FET transisto
rer (J-FET = junction-FET = spærrelags-FET) er
depletionstyper (som f.eks. MPF 102), men der
findes også MOS-FET's (Metal-Oxide-Semiconductor) eller IG-FET‘s (Insulated Gate) af depletionstypen (f.eks. 3N128).
FET med fast forspænding
Fig. 2 viser den enkleste måde at fastlægge
strømmen I da på, idet der her er koblet et batteri
med spændingen V gsa ind mellem gate og source.
Da indgangsmodstanden på gate er meget stor, vil
der ikke gå nogen strøm gennem batteriet og som
følge deraf heller ikke være noget spændingsfald
over modstanden Rg. Såfremt den på fig. 1 viste
karakteristik var taget efter den transistor, vi bru
ger i fig. 2, ville lige netop den ønskede strøm I da
gå gennem transistoren. Er karakteristikken blot
en smule afvigende herfra, vil I da være større eller
mindre, hvilket vises ved hjælp af fig. 3.

DD

FET med fast forspænding.

Eksempel på drainstrømmens variation (med fast forspænding).
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Da karakteristikken for den enkelte transistor
inden for en given type kan variere endog en hel
del, er det ret upraktisk at anvende den på fig. 2
viste metode. Vi tænker os. at vi vil have strøm
men IDA2 (se fig. 3) til at gå gennem transistoren.
Såfremt de to andre karakteristikker nu viser de
yderste grænser for karakteristikkerne for denne
type FET, vil vi med den i fig. 2 viste fremgangs
måde kunne risikere at få en hvilken som helst
strøm mellem I dai og lDA3' kun afhængig af, hvor
ledes karakteristikken for netop vort eksemplar
ser ud.
En anden ulempe ved fig. 2 måden er. at kred
sen ikke har nogen form for selvregulering og vil
da være meget ustabil i jævnstrømsmæssig hen
seende. Vi må således forlade denne måde at
fastlægge arbejdspunktet på. idet den er uanvende
lig til de fleste formål. Den er medtaget her, fordi
den på en ret enkel vis giver oplysning om nogle
af problemerne i forbindelse med FET-DC design.

Selvforspændt (selvregulerende) FET.

Selvforspændt FET
Metoden, der beskrives i det efterfølgende, er
formentlig den oftest brugte i kredse, der ikke er
overvældende kritiske, hvorfor den vel må siges at
egne sig godt til amatørbrug. Princippet er vist i
fig. 4. Opstillingen virker således, at strømmen
gennem transistoren, Ida, forårsager et spændings
fald over source-modstanden Rs og det er denne
spænding, Vgsa, der regulerer drainstrømmen.
Altså regulerer strømmen til en vis grad sig selv,
afhængig af en given værdi af modstanden Rs.
Der vil ikke gå nogen strøm gennem modstanden
Rg og derfor vil der heller ikke være noget spæn
dingsfald over den. Rg’s eneste formål er at »lægge
gate til stel«, således at spændingen Vgsa er spæn
dingen mellem gate og source. Formlen for dette
kredsløn udledes af Ohms lov, idet vi får
Vgsa = - Ida x Rs.
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Det negative fortegn betegner, at spændingen på
source er set i forhold til gatespændingen. Dette
har ingen betydning ved beregning af Rs. Af fig. I
og 3 fremgår, at VGS må være negativ. Drain
strømmen for en positiv forspænding er ikke vist
og må heller ikke forekomme, idet gate ved en
positiv spænding vil blive forspændt i lederetningen
og herefter begynde at lede strøm som en alminde
lig diode. FET-transistorens relativt høje indgangs
modstand er netop en følge af, at gate-dioden er
forspændt i spærreretningen.
Vender vi nu tilbage til vort oprindelige problem
med at finde det rigtige arbejdspunkt, nemlig det,
der giver strømmen Ida, kan vi beregne størrelsen
af modstanden Rs ved hjælp af ovenstående ligning.
Ved at løse den ud fra Rs (og se bort fra det nega
tive fortegn) får vi

Alligevel vil det dog være således, at den strøm
vi får gennem Rs, er afhængig af karakteristikken
for netop den FET, som anvendes i netop dette
tilfælde, men nu vil variationen være mindre end i
det foregående tilfælde. Vi betragter atter fig. 3 og
tænker os, at vi vil have strømmen IDA2. Har vor
transistor nu den øverste karakteristik, vil strøm
men gennem den forøges, men samtidig vil spæn
dingsfaldet over Rs stige og vi bevæger os lidt til
venstre ad VGS-aksen. Resultatet bliver, at strøm
men falder lidt og herefter vil den falde til ro på et
niveau, som ligger mellem IDA2 og IDA3. Det
samme ville ske, hvis transistorens karakteristik
havde ligget lavere end den vi regnede med, blot
med den forskel, at strømmen nu ville blive mindre
end 1da2.
Ovenstående viser, at kredsen til en vis grad re
gulerer sig selv og samtidig er den også forholds
vis temperaturstabil. Men den har sine begrænsnin
ger, som vi skal komme tilbage til senere.
Når det gælder industrielt eller professionelt ud
styr, skal det være sådan, at man ikke skal justere
på hver enkelt kreds, for at opnå det rette arbejds
punkt. Om noget sådant kunne gøre sig gældende
generelt, ville det være en stor fordel. Men når det
gælder FET kredse i enkeltudgaver, er dette meget
vanskeligt at opnå på grund af de store variationer
i karakteristikerne, der findes inden for hver transi
stortype, hvorfor det ofte viser sig nødvendigt at
justere modstanden Rs til man har den ønskede
drain-strøm i transistoren. For os amatører spiller
dette en mindre rolle, selv om det kan medføre
visse vanskeligheder, når man, som det ofte er tilOZ JANUAR 1973
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fældet, blot kopierer en andens konstruktion uden
at tænke over dette. (Desværre findes der også en
hel del konstruktioner med almindelige bipolare
transistorer, hvor det er nødvendigt at justere på
modstandsværdierne, for at opnå det ønskede re
sultat).
FET med konstant strøm
Den tredje og sidste metode som nu skal be
skrives, er væsentlig bedre og mere stabil end de
to foregående, selv om den virker noget mere
kompliceret. Princippet består i, at man kon
struerer kredsen til at lede en bestemt strøm og
denne bestemte strøm vil man også få med en
fejlmargen på nogle få procent. Princippet er vist
på fig. 5.
Her låser man først transistorens gate fast til en
spænding som bestemmes af spændingsdeleren be
stående af modstandene Ri og R2. Kender man
batterispændingen V dd , bliver gate-spændingen
VDD X R2

Vg = ------------------Ri + R2.

dingsfaldet over Rs. Da gate-spændingen er kon
stant, vil gate-source spændingen blive mere nega
tiv (cfr. andet led i ovenstående ligning, der jo har
negativt fortegn). Vender vi nu tilbage til fig. 1
med den typiske FET-karakteristik, vil man se, at
når V gs bliver mere negativ, falder drainstrømmen
og derved reguleres den tilbage til (omtrent) den
forudsatte værdi. Det samme sker, hvis strømmen
skulle blive lidt mindre end forudsat, men her
bliver V gs mindre negativ og strømmen bliver en
smule større.

Fig.5.

FET med konstant strøm.

Herefter beregner vi spændingen Vs over mod
standen RS, således at forskellen mellem gate
spændingen og source-spændingen bliver den øn
skede negative gate-source spænding VGSA. Da vi
ved, at Vs er produktet af Rs og I da og at V gsa
er differensen mellem gate- og sourcespændingen,
kan vi skrive den som følgende ligning:

Da V gsa skal være negativ, må andet led i lig
ningen altså være større end første.
En anden ting der må tages hensyn til her er, om
vi vil have en kreds med maksimal regulering, for
så skal spændingsfaldet over Rs være meget større
end V gsa . Det lyder måske forvirrende, men lad
os da tydeliggøre det ved et eksempel: Ønsker vi,
at V gsa skal være - 1 volt, må Vs være meget
større end 1 volt. Her er det praktisk at vælge Vs
mellem 5 og 10 volt, men vi må ikke vælge den for
stor, for så bliver der ikke nogen spænding tilbage
til drain-kredsen, og det er uheldigt, fordi det ofte
er her, vi gerne vil have det største spændingsfald,
al den stund det giver størst spændingsforstærk
ning. Dette vil vi vende tilbage til senere i mere
praktiske vendinger.
Lad os lige kaste et blik på, hvorledes oven
nævnte kreds fungerer. Hvis strømmen stiger til
en værdi, der ligger over den ønskede, stiger spænOZ JANUAR 1973

Kredsen på fig. 6 er blot en variant af den på
fig. 5 og er blot en smule mere stabil. Den bereg
nes på samme måde som gennemgået tidligere, selv
om man her skal tage belastningsmodstanden Rl i
betragtning. I det foregående har vi ikke inddraget
Rl, idet den ikke har noget med arbejdspunktet at
gøre, men i de praktiske eksempler vi senere ven
der tilbage til, vil Rl blive inddraget.
(fortsættes)

Fig.6.

Alternativ kreds med negativ tilbagekobling.
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Spændingsstyret oscillator
Af Hans Schacht Sørensen
Man kan lave en billig spændingsstyret oscillator
ved hjælp af en RTL dual gate, 3 modstande og
2 kondensatorer.
Som vist på diagrammet er de to gates forbundet,
så de danner en fritløbende multivibrator, hvis fre
kvens bestemmes af den spænding, man lægger på
DC-inputtet. Med de angivne komponentværdier

svinger oscillatoren mellem 30 og 70 kHz, når input
spændingen varieres mellem +4 V og +9 V. Center
frekvensen - i dette tilfælde 50 kHz - bestemmes
af tidskomponenterne (R2,R3.CI ,C2).
Indgangsspændingens indflydelse på frekvensen
bestemmes af seriemodstanden R1. Diagrammet vi
ser kredsen set fra oven.

Ci 2n

output

En krystaloscillator
Af Hans Schacht Sørensen
Ved hjælp af 2, næsten komplementære, transisto
rer kan man lave en oscillator, der kan arbejde fra
ca. 800 Hz op til ca. 1 MHz. Frekvensen bestemmes
af, hvilket krystal man sætter i.
Kredsløbet svinger, selvom den ækvivalente se
riemodstand bliver høj i den øverste ende af fre
kvensområdet. Oscillatorens simple opbygning og
prisbillighed gør den anvendelig til mange formål.
Marker-generator, oscillator til LF formål samt MFoscillator i en supermodtager.
Hvis man vil bruge den gennem hele området fra
800 Hz til 1MHz, er den eneste modifikation, man
skal foretage, at tilføje de to komponenter i det stip
lede felt, når oscillatoren anvendes under 4 kHz.
Disse to komponenter - modstanden på 2,8 Mohm
samt kondensatoren på 15 nF - danner et lavpasfil
ter, der undertrykker uønskede harmoniske af oscil
latorfrekvensen. De kan udelades ved frekvenser
over 4 kHz.
Med et nogenlunde hæderligt krystal kan oscilla
toren svinge med en forsyningsspænding på kun 1,5
volt. Der indtræder ingen nævneværdige forand
ringer i ydelsen, selv om omgivelsestemperaturen
svinger mellem 0 og +50°C.
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BSY 39 fra Philips kan uden videre erstattes*)
af enten 2N 914 eller 2N 708 i denne opstilling.
De bedst egnede krystalsnit til denne oscillator er
JT. HT eller NT.

*) Praktisk talt enhver HF-transistor
og lignende opstillinger. TR.

(Silicium)

vil

kunne

anvendes

i

denne
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Elektromagnetiske bølger
Enhver radiotransmission er baseret på anvendel
sen af de elektromagnetiske bølger, der er i stand
til at forplante sig gennem luften og gennem andre
isolerende stoffer over betydelige afstande.
Den elektromagnetiske bølgebevægelse består af
en sammenhørende elektrisk og magnetisk virkning,
der kan frembringes af vekselstrømme med høje fre
kvenser. Omdannelsen af vekselstrøm til elektro
magnetiske bølger sker ved hjælp af en antenne,
der består af forskelligt formede ledere (metaltråde)
ophængt isoleret i en vis højde overjordoverfladen.
På fig. 1. er vist en simpel antenne bestående af
en enkelt lodret tråd, og mellem dennes nederste
punkt og jord indskydes radiosenderen, der består
af en vekselstrømsgenerator med passende høj fre
kvens.

strækkelig høj frekvens vil kraftlinierne ikke fuld
stændig kunne følge de hurtige variationer i anten
netrådens spændinger og strømme. Der vil gøre sig
en vis træghed gældende, således at alle de kraftlini
er, der dannes, når strømmen og spændingen er sti
gende, ikke vil kunne følge med. når disse atter
aftager. I hver periode af vekselstrømmen vil en
vis lille del af både de elektriske og de magnetiske
kraftlinier løsrives fra antennen og danne selvstæn
dige kraftlinier, som vil udbrede sig til alle sider
fra antennen med stor hastighed. Afsnøringen af
elektriske og magnetiske kraftlinier, der er vist ske
matisk på fig. 3 for de elektriske kraftlinier i et enkelt
lodret plan gennem antennen, kan opfattes som en
udstråling af energi fra antennen, som er umærkelig
ved tonefrekvenser indtil ca. 10.000 Hz og først ved

Fig. I. Elektriske kraftlinier mellem en lodret antenne og jorden.

Antennetråden har i forhold til jord en vis kapaci
tet, og for en bestemt værdi af generatorspændingen
vil der forløbe et antal kraftlinier fra antennens over
flade til jord, som vist ved de punkterede linier på
figuren, ganske svarende til de kraftlinier, der forlø
ber mellem de to pladesæt i en opladet kondensator.
Kraftlinierne repræsenterer et elektrisk felt, der
veksler uafbrudt i styrke og retning med generato
rens frekvens. Antennen er altså omgivet af et elek
trisk vekselfelt. Desuden vil generatoren sende en
vis strøm gennem antennekapaciteten, og denne
strøm vil frembringe et vist magnetfelt, således at
antennen også vil være omgivet af et magnetisk vek
selfelt, der består af koncentriske cirkler omkring
antennetråden, som vist på fig. 2. Disse to felter
benævnes under eet antennens elektromagnetiske
nærfelt. De er kraftige i antennens umiddelbare nær
hed, men vil ifølge Coulombs lov for det elektriske
felts vedkommende og ifølge Biot og Savarts lov
gældende for det magnetiske felt aftage med kvadra
tet på afstanden, således at de ikke vil kunne påvises
i nogen særlig stor afstand.
De elektriske og magnetiske kraftlinier dannes
imidlertid med en vis endelig hastighed, og ved tilOZ JANUAR 1973

endnu højere frekvenser får praktisk betydning til
radiotransmission.
De fra antennem løsrevne kraftlinier benævnes
en elektromagnetisk bølgebevægelse, og den hastig
hed hvormed den udbreder sig til alle sider i det
omgivne rum er den samme som lysets, nemlig
300.000 km i sekundet. Den vejlængde i rummet.
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•ig. 3. Udbredelse aj elektriske kraftlinier fra en antenne.

som bølgebevægelsen tilbagelægger i løbet afen en
kelt periode af vekselstrømmen, kaldes bølgelæng
den og betegnes med det græske bogstav λ(lambda).
Den vejlængde, som bølgen tilbagelægger i løbet
at et sekund, må indeholde lige så mange bølgelæng
der, som højfrekvensgeneratoren udfører sving
ninger pr. sekund, d.v.s. at der gælder følgende lig
ning mellem radiosenderens frekvens f, bølgelæng
den X. samt bølgehastigheden v

Bølgelængden vil også være lig med afstanden
mellem to sæt af den elektromagnetiske bølgebevæ
gelses kraftlinier, der har samme fase, se fig. 3.
Denne form for bølgebevægelse vil i øvrigt være
karakteriseret ved, at de elektriske kraftlinier altid
står vinkelret på de magnetiske, og det plan, som
herved er bestemt, vil stå vinkelret på bølgernes
udbredelsesretning, se fig 4. Ved udstråling fra en
simpel lodret antenne vil de elektriske kraftlinier
endvidere stå vinkelret på jordens overflade, og de
magnetiske kraftlinier vil være parallelle med denne.
En udstråling af denne art kaldes vertikalt polarise
ret, da man har vedtaget at benævne udstrålingen
efter retningen af den elektriske kraftlinie. Hvis an
tennen drejes 90° d.v.s. gøres vandret, vil kraftliniebiHedet ligeledes blive drejet, og udstrålingen siges
da at være horisontalt polariseret.
Efterhånden som de elektromagnetiske bølger
fjerner sig mere og mere fra sendeantennen, vil
kraftlinierne spredes over et stadig større rum, og
radiobølgens feltstyrke vil aftage. Ved elektrisk felt
styrke forstås spændingsforskellen pr. længdeen
hed, i reglen målt langs en kraftlinie, og enheden
bliver derfor i MKS systemet volt pr. meter. 1 radio
teknikken benyttes dog mest de mindre enheder:
millivolt pr. meter (mV/m) og mikrovolt pr.
mf(μV/m). En vertikalt polariseret radiobølge, hvis
feltstyrke er e mV/m, frembringer altså en elektrisk
spændingsforskel over jordoverfladen, der stiger
med e millivolt, for hver meter højden forøges.
Det elektromagnetiske felt, som rammer metalli
ske ledere på jordens overflade, vil søge at sætte

de heri indeholdte frie elektroner i svingning med
samme frekvens som feltet, og der vil da kunne
opstå en højfrekvent strøm i lederen. For at modtage
de elektromagnetiske bølger behøves altså en anten
ne af samme art, som anvendes ved bølgernes udstiåling. og mellem denne antennes nederste punkt
og jorden vil der opstå en højfrekvent spænding,
som kan tilføres radiomodtageren. I denne må de
højfrekvente strømme ved hjælp af et særligt appa
rat. detektoren, omsættes til jævnstrømme eller lav
frekvente vekselstrømme, således at de ved hjælp
af sædvanlige telegraf- eller telefonapparater kan
gøre indtryk på vore sanser. I reglen vil det i radio
modtageren tillige være nødvendigt at forstærke de
ret svage spændinger fra modtageantennen.
Ovenstående artikel er taget direkte fra P.&T.’s
»Lærebog i teleteknik«, afsnit D. Radioteknik. Bo
gen kan bestilles gennem det lokale posthus og ko
ster ca. 20,- kr. Det må vist betegnes som endog
meget billigt for en teknisk lærebog, der som denne
forklarer hele den grundlæggende radioteknik på en
måde. så også en ikke-tekniker har udbytte af det.
Udovei indførelse i radioteknikens grundbegreber
foi tæller den på sine 386 sider også om tekniken
bag det officielle kommunikationsnet.
OZ7XG.
Retning for
etektr. Kraft li nier

Retning for I
magn. Kraftlinier |

I

I
*
fig. 4. Radiobølgens elektriske og magnetiske vektor.
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6) Annoncer reguleres op ad pr. 1/1-73, der ind
føres rabatordning i forbindelse med kontrakt
bundet indrykning i 12 eller 6 måneder - og en
rabatordning i forbindelse med samlet annon
cering på fire midtersider. - De to rabatordnin
ger kan ikke kombineres.
7) Der udfærdiges en folder om OZ til brug i an
noncearbejdet.

Hovedstyrelsesmøde.
Der afholdtes hovedstyrelsesmøde i Odense lør
dag den 25. november 1972.
OZ4GS er udtrådt af EDR’s hovedstyrelse, sup
pleanten OZ9UM så sig ikke i stand til at indtræde.
OZ4JA valgtes som sekretær.
Af formandens beretning fremgik, at arbejdet
med handikaplicenser øgedes mærkbart - og. des
værre: Man måtte være på vagt over for forsøg på
misbrug af ordningen - et eksempel herpå referere
des.
Teknisk udvalg arbejder med indsamling af mate
riale, der kan belyse LF-forstyrrelser - forårsaget
af DR.
Der er truffet aftale med »forfattere« til en ny
begynderbog.
Det af generalforsamlingen nedsatte vedtægtsud
valg påregner at kunne aflevere et færdigt forslag
til HB i februar.
Handikapfondets bestyrelse har konstitueret sig
og har udarbejdet forslag til retningslinien for det
praktiske arbejde.
Der har været afholdt et repeatermøde i Nyborg
- og der er aftalt nyt møde i januar 1973.
Den ny QTH-liste trykkes på Fyns Stifts Bog
trykkeri, der havde givet laveste tilbud.
Efter oplæg fra OZ3BH og OZ7XG gennemførte
HB en principdebat om OZ - og vedtog:
1) HR og annonceagent leverer så godt et OZ som
muligt inden for rammerne af budgettet.
2) Tilknytning af flere tekniske underredaktører.
3) Fortegnelse over nye medlemmer trykkes ikke
mere i OZ, men sendes af kassereren til afde
lingerne.
4) Referat af HB-møder i OZ skæres ned til ved
tagelser. Det af HB godkendte referat duplike
res og sendes til afdelingerne. Det kan herud
over rekvireres hos sekretæren efter nærmere
meddelelse herom i OZ.
5)

Afdelingsmeddelelser
stof.
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beskæres

for

unødigt

8) OZ3BH udarbejder oplæg om fordele og om
kostninger
ved
optagelse
i
fortegnelse
over tidsskrifter. Dette oplæg forelægges forret
ningsudvalget, som træffer afgørelse i sagen.
9) HB tilkendegiver gennem artikel / leder i OZ,
hvilke planer de har for arbejdet.
ad I. Forstemte: 4JA, 4WR, 5GF, 5KD.
9JB og 90G
mod
5WK
blank
3Y
ad 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 og 9 enstemmig.
10) Det enkelte HB-medlem må ved indlæg i OZ
tilkendegive, hvad han/hun mener, der skal ar
bejdes for/med i EDR og i EDR’s HB.
Dette punkt kom ikke til afstemning, idet der var
enighed om, at når der stod må, var det op til det
enkelte HB-medlem og til HR.
En regnskabsoversigt med såvel budgettal som
regnskabstal pr. 31/10 gav grund til optimisme
m.h.t. dette års driftsregnskab.
Det vedtoges, at formanden overfor OZ2NU på
taler, at denne ikke følger HB’s retningslinier, ikke
indhenter accept forud for igangsætning af arbejde
med dermed forbundne udgifter - og giver udlandet
indtryk af, at E D R har skiftet adresse til Aal
borg.
En drøftelse af kvaliteten af det trykkerimæssige
i forbindelse med fremstillingen af OZ rummede
kritik og afsluttedes med en vedtagelse om fornyet
drøftelse på næste møde.
Tre kurser har måttet aflyses p.g.a. manglende
tilslutning-de søges gennemført i februar-marts 73.
Næste møde afholdes den 3. februar 1973 i Fre
dericia.
OZ4JA, sekretær.
OBS!
Det af HB godkendte mere udførlige referat af
mødet udsendes som sædvanlig til afdelingerne,
hvor medlemmerne har ret til at læse det. Derud
over kan det - i henhold til ovenstående beslutning
herom - nu rekvireres hos sekretæren. Det gøres
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ved at bede om et stk. ref. og vedlægge frankeret
konvolut med egen adresse skrevet på. (Porto 90
øre. format C5). Henvendelsen sendes inden 20. ja
nuar 1973 til: EDR - Box 79, 1003 K.

Til såvel medarbejdere som læsere udtales håbet
om et amatørmæssigt godt nytår, der forhåbentlig
på passende vis må komme til at afspejle sig her i
vore spalter.
f. Traffic Department
Børge Petersen
OZ2NU

SILENT KEY

OZ3HQ
Det var med stor sorg. at vi den 15. december
erfarede, at vor formand. OZ3HQ Hans Peter
Hansen, pludseligt var afgået ved døden.
OZ3HQ har siden april 1971 været formand for
klubben og som sådan været igangsætter for mange
aktiviteter, sidst, men ikke mindst, i forbindelse
med erhvervelsen af vort nye klublokale i Fodby,
hvor Hans Peter altid var at finde på vore bygge
aftener som den kyndige vejleder. OZ3HQ var
bedst kendt af »morgenmænd« på 80 meter, hvor
han fortrinsvis mødtes med tyske og svenske ama
tørvenner.
En god ven har nu forladt os. Vi vil savne den
hjælpsomhed Hans altid var rede til at vise mod
enhver, der kom til ham.
Æret være hans minde.
E.D.R. Næstved afdeling.

Ny USA frekvens på 80 m.
ARRL's henvendelse til FCC har medført, at det
amerikanske fonebånds laveste grænse er ændret
fra 3,800 MHz til 3,775 MHz, således at det nu
overlapper toppen af vort bånd med 25 kHz. Æn
dringen er trådt i kraft d. 22. nov. I972.
Der er ligeledes sket en ændring fra 7.200 MHz
til 7.150 MHz, medens der ikke er sket ændringer
på de andre amatørbånd.
Amatør-radio i Tower.
G3LEX er kaldesignalet på en amatørstation, der
arbejder fra Tower i London. Dette er en perma
nent station, der arbejder på alle bånd både med
CW og SSB.
Licensindehaveren mr. R. Reed inviterer enhver
amatør, der besøger Tower til at henvende sig i » 13
The Casemates«, hvor han vil være særdeles vel
kommen.
Mellish Reef.
Mellish Reef. der tilhører Australien, er optaget
på DXCC-listen fra l. nov. 1972. Kun forbindelser
efter denne dato vil blive krediterede.

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
Contest Manager

OZ5GF

Diplom-manager:

OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central:

OZ6HS

Red. DX-stof:

OZ6MI

Red. VHF-stof:

OZ9SW

Red. DR-stof:

OZ-DR 1638

Red. Ræve-stof:

OZ5WK

Red. RTTY-stof:

OZ4FF

Red. spejder-stof:

OZ8MZ

Red. mobil-stof

OZ8IS

Godt Nytår.
Traffic Department siger tak til sine medarbejdere
for indsatsen i det forløbne år og udtaler håbet om
fortsat godt samarbejde.
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DXCC.
Om DXCC har vi følgende rapport om »OZ«-bevægelser på listen: OZ7JZ med 185 (mixed) OZ5CI
med 108 og OZ9HO med 102. Heraf har OZ7JZ
178 på SSB og OZ4EZ (ny) 146.
Endorsement er givet til OZ5CV med 200 (mixed)
og OZ6AQ 120. OZ8MG har nu 160 på SSB.

AARLs DX Contest 1972.
Vi nåede netop at få med i sidste nr. af »OZ« at
Leif. OZ1LO havde gjort sig selv og EDR ære ved
at blive bedste europæiske station i ARRLs 1972
DX-Competition på CW.
Vi bringer her de danske resultater fra denne
test:

CW.

l. OZ1LO
2. OZ5DX
3. OZ1W

1.900.242
1.049.040
277.620

229 2766 B86
186 1880 B
140
661 A
OZ JANUAR 1973

4.
5.
6.
7.
8.
9.

OZ2LW
OZ3PO
OZ4HW
OZ8HC
OZ8BN
OZ1HX

Fone.
1. OZ8MG
2. OZ2LW
3. OZ5DX
4. OZ3SK
5. OZ6TD
6. OZ4HW
7. OZ3PO
8. OZ 1 FIX
9. OZ6BF

179.712
94.815
44.250
40.803
17.286
13.230

117
105
59
67
43
35

572
301
250
203
134
126

A
B 17
B19
A25
A
A

143.910
27.537
13.446
5.832
5.040
2.394
2.160
1.053
690

90
67
27
24
24
21
15
13
10

553
137
166
81
70
38
48
27
23

A12
A
B
B3
B
B6
Bl
A
A

Rubrikkerne angiver: Call-Total-Mult. - QSO
A op til 150 W
B over 150 W
Tallet derefter angiver antallet aktive timer.
OZILO’s resultat er opnået bl.a. ved:
184 QSO på 80 m
326 QSO på 40 m
859 QSO på 20 m
897 QSO på 15 m
500 QSO på 10 m
eller 2766 QSO's ialt.

Bristol 73 Aktivitetes Contest og diplom.
Som kort omtalt i sidste nr. af »OZ« fejrer byen og
grevskabet Bristol i år 600-året for tildelingen af
»the Royal Charter to the City and County of Bri
stol.« Endvidere fejrer RSGB i år sit diamant
jubilæum. I den anledning har RSGBs Bristol 73
Komite tilsendt os følgende regler for
Bristol 73 Acitivity Contest and Award.
1. Contesten løber fra 1. jan. 1973 til 31. aug. 1973
og er åben for alle licenserede amatører i hele
verden, som hermed indbydes til at kontakte
Bristol, England. Bristol defineres ved postdi
strikterne 1 til 20 inclusive (BS1 til BS20).
2. En kasse Sherry doneret af et kendt vinfirma i
Bristol vil blive givet til:
a) den højest scorende station udenfor U.K.
prefixområder.
b) den hojest scorende station indenfor U.K.
prefixområder men udenfor Bristol.
c) den Bristol station, der opnår flest mulige
forbindelser med deltagende stationer.
3. Forbindelser med special stationer i Bristol ind
befattet GB2GB (der kun er aktiv i august 1973)
tæller dobbelt points på hvert benyttet bånd.
4. Points for hver kontakt med en Bristol station
OZ JANUAR 1973

er 2 points for OZ-stationer på de almindelige
amatørbånd, medens 2 m forbindelser giver 10
points. Forbindelser på 70.23 og 13 cm giver 50
points, medens microwave giver 1 point pr. km.
5. Bristol Activity Award vil blive udstedt til en
hver deltagende station, der scorer 100 points
eller derover mod en afgift på 6 IRCs.
6. Logs og ansøgninger skal foretages på separate
log blade, med hvert bånd for sig. Log og an
søgning forsynes med et sammentællingsblad
med den krævede score. Dette blad skal være
underskrevet af to licenserede amatører.
7. Alle logs eller licensansøgninger skal sendes til:
Mr. J. A. Reynolds. G3PTO
Contest and Award Manager
24 Shaldon Road. Horfield
Bristol BS7 9NW,
England.
Contest Commiteen for Bristol Gruppen af
RSGBs afgørelser er endelige.
8. Contestlogs må ikke være poststemplede senere
end d. 30. sept. 1973. Det forventes at præmier
vil være fremsendt inden jul 1973. Bristol Acti
vity Award kan der ansøges om på et hvilket
som helst tidspunkt efter 1. jan. 1973.
9. Yderligere kontakter efter at et diplom er blevet
udstedt, vil for hver yderligere 100 points blive
tildelt Endorsement. Ansøgning som ovenfor un
der pkt. 6 og 7 samt ledsaget af 2 IRCs pr. an
søgning.
OZ2NU.

Aktivitetstest december 1972:
Fone:
= 520 p
OZ4XP
OZ8DK
= 405 p
= 376 p
OZ8KY
= 372 p
OZ5EV
OZ4TA
= 320 p
OZ2UA
= 320 p
OZ8KU
= 320 p
= 273 p
OZ2YC
OZ3EVA = 231 p
OZ8JYL
= 210 p
=
OZ 1 BI
150 p
=
OZ90I
114 p

CW:
OZ9OI
OZ3QN
OZ2UA
OZ5ME
OZ4DX
OZ3IZ
OZ4RA
OZ9HS
OZ6SF

=
=
=
=
=
=
=
=
=

216
200
192
184
161
147
119
110
66

P
P
p
p
p
p
p
p
p

Det var alt for denne gang. Vi er nu færdige med
første runde og opfordrer endnu flere til at gå med
i de følgende 5 måneder.
OZ8KU, Charlv.
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Til jul får jeg mig en TRÆSKO - så skal jeg
også med i NRAU-testen.

Af de største sensationer fra dec. måned, må
vi lige omtale W6GQU og Co’s DX-pedition til
VR3AC Fanning isl. Det blev en tur, hvor man
startede op til fastsat tid. Desværre var forholdene
til os ikke brugbare, dog var de igennem, og WKD
enkelte EU. stns med speciel QRZ Skandinavien,
men jeg har ikke hørt om en 100% OZ QSO Alle
QSL via l.N.D.X.A. dvs. K3RLY.
Der er et fantastisk hjælpemiddel, som jeg vil an
befale i sådanne tilfælde med sjældne DX-peditioner. Ordet er split freq. opr. dvs. DXstationen lyt
ter ikke på sin egen freq. men oven eller neden for
denne.
Til alle dem, der har til hensigt at være med i
jagten om de sjældne DXer: Lav dig en VFO eller
anskaf dig en, hvis du bruger transceiver.
Vi i Europa må ikke regne med, at DX amatører
i USA eller f.eks. VK/ZL m.fl. kommer og hjælper
os. Der er kontinenterne allerede kommet så fjernt
fra hinanden. Der er sagt ting, som ikke hører
hjemme på vore bånd. Hvem husker ikke SAN.
FELIX, affæren, det var et ubarmhjertigt koldt og
kynisk sprog, også VK9JW, hvor flere VK/ZL var
igennem 5-9 plus any help?
Nogen nyheder om 3Y5DQ’s tur til Bouvet isl.
Jeg har skrevet et brev til en kendt LADX’er, men
intet svar. Hold udkik efter dem allerede nu.
Ang. SY1MA info som var lovet i nov. OZ er
der ingen nyheder. QSL kan sendes til DJ6TK,
Wilfried Graeper, 53 Essenerstrasse, D-465 Gelsenkirchen-Horst, Germany.

Efter pålidelige kilder vil A.R.R.L. godkende
MT. ATHOS på deres country list. se jan. QST.
3X1P fra Guinea er blevet godkendt af A.R.R.L.
Af nogle mere løse rygter fremgår det, at nogle
japanske studenter vil prøve licens og tilladelser
fra BY. Der er allerede raporteret at JA1MWI/BY
har været QRV fra Kwanton. Hans navn var Jim,
QSL via. JA1ZZ.
VR6TC er nu på Pitcairn isl. igen og QRV.
Aldabra har, og er, måske stadig aktiv, idet
VQ9HCS. Harry, ofrer en del tid på 14 og 21 MHz
SSB.
Nogle
freq.
21.250-21.295-21.310-21.370
MHz fra mandag-fredag. QSL via. WA1HAA.
Harry går QRT i marts.
Nogle W2'er har udtrykt mishag med opr. Che
ster fra XV5AC’s lange QSO’er med QSL mgr.
W1YRC. Dette har medført at Chester ikke er vy
QRV som før. Vi håber de må finde hinanden i for
ståelse, for os er der ingen tvivl, hvem der rejste
XV5AC op fra et meget sjældent country.
VK0RC er nu QRT fra Macquarie isl.
WA1RDH/VQ9 QRV fra Chagos ofte 14 og 21
MHz, også aktivitet på 7 MHz.
3D6AM Dick og XYL 3D6AR Audrey er aktive
fra Swaziland på 21 MHz. QSL til PO. BOX. 279.
Manzini Swaziland.

HUSK stof til
special redaktørerne
senest den 18.
Så meget (lidt) fylder St. Peter
Atlanterhavet. (Foto via OZ6MI)
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og

Poul's

Rock
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QSL manager for VP2LI, der var QRV i dec.
bl.a. 3,7 MHz er WA9UCE/6 Jim C. Rafferty 2255
West Broadway Annaheim Calif. 92804 (ny QTH).
PY2WH og co's trip til ST. Peter-Poul’s Rock
er udsat 2 mdr. på grund af QRL. Prefix vil blive
ZW0?? og ZZ0?? (se foto).
EA9EJ Justo går QRT fra sjældne Spanish Shara
som pensionist, hans nye QTH bliver EA8. Justo
har givet mange et nyt land til DXCC listen. Håber
jeg kan bringe hans nye QTH.Box 172, Elaaiun,
Spansk Shara, Afrika kan ikke regnes for brugbar
efter første februar 1973.
JT1AS ofte på 7.005-7.oli MHz, 13-15 z, ken
detegn: Chirp!
TY5ABK ofte på 28.542 MHz. 15 z. TR8DG
QRV 14.215 MHz 20-21 z.VRlW QRV på 21 MHz,
CW. 10-12 z. FB. tid for eu.
I.N.D.X.A. har som meddelt tidligere en båd
QRV i Singapore, fortøjningerne til denne menes at
blive kastet sidst i jan. Bound for Spratley isl.
Fejltagelser, som jeg ikke kan kommentere, menes
at være årsag til at A.R.R.L. endnu ikke har givet
kredit for VK9JW’s Melish Reef QSL.
Gus W4BPD har taget særdeles vel imod YL-issb
tilbud om et, måske to, års DX-pedition til de mere
sjældne prefixer. Meningen er at XYL, Peggy, skal
med og tage sin tørn. Gus skriver, at han allerede
har gjort sin Drake station klar, det er tydeligt at
høre på ham, at han håber det skal blive ført ud i
virkeligheden (det håber vi også i særdeleshed).
Hans opr. teknik er ret speciel, ligeså er det når
han skriver til sit DX’ers magazine: Hans slutbe
mærkning i artiklen er »vi kan jo spise, når vi kom
mer hjem.«
Canadian World DX-pedition er lagt ud med et
program, der ikke er helt gratis. Oprt. VE6BAAVE6BAW-VE6TP samt filmmandskab. har planer
om at aktivere de 40 mest sjældne DXCC lande de
næste år. Der er tale om, at der bliver trofævinder
for den, der har haft dem fra flest steder og bånd.
En oceangående trimaran skulle tages frem af
håndbagagen i juni 73. Det er godt stof for en DX
red. jeg vil gøre mit til, at alle informationer osv.
skal tilgå OZDX tidsnok. Der lægges ud fra Bhutan
A51, dernæst Tibet AC4-AC3 Sikkim så A4 Mu
skat og XZ Burma - YK Syrien - 3C Ækv. Guinea
- VP2D Dominica QSL via. VE6BAA.
Freq: for Canadian World DX-pedition! CW:
3.505-7.005-14.025-21.025-28.025 MHz. SSB:
3.770-14.190-21.245-28.550 MHz.
Stop press: Der er planer om aktivitet fra Aves
isl. imellem jan. og marts. Call: YVØAA.
Stof til OZDX inden d. 18. jan. til box 73, 5800
Nyborg.
Vy 73 best DX de OZ6MI, Per.

Nedenfor en oversigt over stationer, der i den an
givne periode uberettiget har benyttet frekvenser i
amatørbaandene. Listen er udarbejdet af IARUs
Reg. I.s: Intrader Watch Group.

Summary of Intruders—Region 1

1/1/72—30/6/72
Freq

Date (UT)

Calls

Country
of origln

7,010
7,020

A3
F6

7,035
7,050

A3
A3

7.058A
7.062A

A3
A3

7,034
7,075
7,075
7,030

A3
A3
A3
A3

XX72 1800-2300
0172 2000-2100
0672 0001-0100
XX72 1800-2300
XX 72 0300-Ö400
1700-2300
XX72 1700-2200
XX72 0300-0400
1500-0030
0372 HX
XX72 1700-2000
XX72 1800-2200
XX72 1800-2200

14,003

F1

0572

0530-1830

14,024

14,024
14,032
14,040

A1
F1
F1
F1
F6
F1

14,055
14,055
14,057
14,064
14,072
14,075

F1
F1
F1
F1
F1
A1

0272
0572
0672
0672
0672
0272
0472
0372
0672
0572
0272
0472
XX72

0700-0300
0715-1500
0300-0400
2315-0030
HX
1100-1200
1330-1500
1100-1200
0400-0500
1400-1500
1100-1400
0700-1700
HX

14,080
14,097
14,104

F1
F1
F1

14.112
14,125

F1
F6

0372
XX72
0372
0472
0572
0572
XX72

0800-1400
HX
1100-1500
1500-1700
1200-1500
1200-1800
HX

14,136

F1

14,145
14,145
14,150
14,150

F1
A7a
Fl
A1

0272
0372
0472
XX72
XX72
XX72
0572

HX
1100-1300
1300-1400
0800-1430
HX
0300-1800
0800-0815

14,177

A1

USSR

14.184

F1

USSR

Radio Peking

F6

0373 HX
0472
0572

Commenta

Chi na
USSR

1
1

Radio Peking
Radio Cairo

China
Egypt

1
1

Radio Peking
Radio Tirana

China
Albania

1
1

Radio Iran
Voice of the Arabs
Radio Peking
Radio Tirana

Iran
Egypt
China
Albania

1
1
1
1

—

QRA De DBZ2/DBZ3 DDR

UASH De RCI

1. Spurious
of 13,9501
14,410kHz
USSR
Printer

De RCI
RHQ76 De RDN91
RBK56 De RBI30
—
ULK60 De UIV22
RCY55 Do EOY23
—
—
—

(Changed daily)

USSR
USSR
USSR

Printer
1. 2. Printer
1. Printer

USSR
USSR
USSR
USSR
USSR
USSR

2. Printer
Printer
Printer
1. Printer
1. Printer
1. Four
chpracter
calls
1. Printer
1. Printer
1. Printer

—
—

USSR
USSR
USSR

—

USSR
USSR

Printer
1. Printer/
morse and
associated
vox
1. Printer

USSR

—
—
—

De KWN90

0172 1000-1500 (Changed daily)
0272
0372 HX
EOP5oDeRB139
0472
14.184 A1 0472 0700-0900 IOZ
14,191
F1
0372 HX
RB138DeEOP33
14,199
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Emm

JVODeUOA76

Printer

USSR
—

Printer
1, Spurious
of 14,359kHz
1, Fcur char
acter calls
1. Printer/
morse

USSR
USA

USSR
USSR

2. Printer/
morse
2. Printer/
morse
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Times
Freq
14.210
14,216

Emm Date (UT)
A3
F1

XX72 ,0330-1400
XX72 : HX

14,225

F1

14.230

F1

0572
0672
0472
0572

0700-1900
0700-2300
1300-1400
1800-2300

0572
0672
0172

HX

14,248

Al

14.275

Al

0930-1630

Country
of origin

Calls
Radio Madagascar

Comments

-

Malagasy
USSR

2f 7,105kHz
1. Printer

-

USSR

1. Printer

USSR

Printer
with
voice
asso
ciation.
High
speed
morse
1. Four char
acter calls
3.

“

USSR

(Changed daily)

USSR

14.230

A3j

0672

1300-1400

14.300

A3

2000-2300

Radio Moscow

Kuwait,
Saudi Arabia
USSR

14,335

F1

0572
0672
0472
0572

1600-2300

De BZP54

China

New
Press

0472
0572
0672
0472

HX

DeRCI

USSR

1.

0572
0672
0572
0672
0372
0572
0672
0172
0372
XX72

0400-1030

21,016

A1

21,020

Al, F1
F1

21.050

A1

21.050

Al

21,078

A1

21,080

F1

21.105A
21,105
21,110
21,110

21,115

21.120A

21.122

21,125
21.170
21,180
21,192

China

Chi na

See LKC/CLB
on 21,090kHz
1.

1100-1600

RHP29 De RNB25

USSR

Printer

0800-1000

LKC/CLB

0272 HX
0472
0800-0815
0572
0672
A1
0372
0700-0800
A1.F1 0372
0800-0830
0472
0672
A1
0172 0800-1015
F1
0372
A1, F1 0172 0900-0915
0272
0372
Al. F1 0172 0900-0915
0272
0372
A1
0572 1000-1100
A1
0472 0800-1100
Al, F1 0172 1000-1015
A1, F1 0272 0800-1200
0372
0472
A1
0172
1000-1015
0272
1115-1130
0472
0800-1200
Al
0172 0900-1100
0272 1000-1200
0472
A4
0172 0600-1500
0272
Al
0172 1000-1030
F1
0172 0900-1330
P
0272 HX
0372
F1
0172 0900-1500
0272

—

21.263
21.300

F1
F1

0172
0172
0272

21.345
21,370
21.375
21,400

Al
A1
F1
F1

21,402

F1

XX 72 0800-0900
XX 72 0800-0900
0172 0800-1600
0372 0800-1300
0472
0372
1150-1230
0472
0672
0272 0900-0915
0372
0472 HX
0572

1300-1430
0900-0930

21.395

Al

21.395

Al

28,125

Fl 0272 0900-1300
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New
Press
—

CLB

P
Al

21.105A

China

China

BQZ61

21,090
21.095A

21,100

—
GNR, KUM

2f 7,150kHz

0600-1100

Al

21,100

1400-1700

—

See CLB
21,050kHz
USSR

SFQ

Diplomatic
"
_

JDY
VTF

MGW

—

FRA

1. Diplomatic
Diplomatic

Diplomatic
Diplomatic

ZTR

Diplomatic
"

HZUA,HZUK
XFM
KJG
ZGA

Saudi Arabia
_
_

Diplomatic
Diplomatic
1. Diplomatic

SXY

HZUA,HZUK

—
XFM
RUZU De ULV
—

Saudi Arabia

USSR
—

USSR
USSR

RUF de RKD48

USSR

RUM54 De RSF22
RTU De RND79
RWR2 De RPC27
RWR2 De RND79
De BIM41
De BXS63

USSR
USSR

1. Weather
charts
Diplomatic
1,

1. Morse/
printer. See
28,200kHz
Morse/printer
Morse/printer

1.

RWR2 De RPC27

Chi na
China
USSR
USSR

OLD De BBA22

China

2f 10,701kHz

—

K22

Morse/printer

-

OMZ De 5Y3

—

Czechoslovakia

USSR

Printer

28,194
28,200

Emm Date (UT)
F1
F1

XX72 HX
XX72 0900-1500

of origin

Calls

_
RKD48 De RUF

USSR
USSR

Comments
Printer
Printer. See
21,192kHz
Printer

0172 0900-1300
USSR
0272
0372
Printer
28,272
F1
0272 HX
USSR
0372
2f 14,136kHz
0472
—
—
XX72 0800-1800
Broadcast
28,280
A3
—
USSR
2f 14,145kHz
28,290
F1
XX72 0900-1300
—
2f 14,150kHz
28,300
F1
XX72 0800-1430
USSR
0172 0900-1215
Printer
28,320
F1
USSR
0272
0372
3f 9,450kHz
28,350
0172 0900-1430
Radio Moscow
A3
USSR
0272
0372
4f 7,090kHz
Albania
28,360
A3
0172 1030-1515
Radio Tirana
0272
0372
—
Printer
28,380
F1
0372 1135-1530
USSR
Broadcast
0172 0900-1700
28,385
A3
0272
0372
4f 7,100kHz
0372 0900-1300
Radio Budapest
Hungary
28,400
A3
0472
—
Printer
0672 0830-1600
28,416
F1
USSR
4f 7,105kHz
Spain
0472 1030-1830
Radio Nacional
28,420
A3
0572
Espana
0672
—
2f 14,216kHz
28,432
F1
XX72 HX
USSR
0472 0930-1000
USA
28,440
A3
Voice of America
0572 1800-1830
0672
0172 0830-1300
Radio Moscow
USSR
28,470
A3
0272
0472
0572
4f 7,120kHz
28,480
0172 1000-1430
Radio Moscow
USSR
A3
0272
0372
0472
4f 7,120kHz
BBC World Service
Great Britain
28,480
A3
0272 1700-1800
0472
0572
4f 7,130kHz
0172 0800-1300
Radio Moscow
USSR
28,520
A3
0272
0472
USSR
3f 9,510kHz
28,530
0372 0800-1600
Radio Moscow
A3
T urkey
Radio Ankara
3f 9,515kHz
28,545
A3
XX72 1000-1830
4f 7,125kHz
Radio Moscow
USSR
28.600
A3
0172 HX
0272
USA
4f 7,170kHz
28,680
0372 1800-1900
Voice of America
A3
0572
0672
3f 9.570kHz
XX72 1000-1800
Radio Moscow
USSR
28,710
A3
4f 7,185kHz
28.740
A3
XX72 0900-1715
Radio Moscow
USSR
Radio Moscow
4t 7,200kHz
28,800
A3
XX72 0900-1830
USSR
—
28,824
A1
2f 14,412kHz
0372 0900-1045
CO DeCMR
3f 9,610kHz
Radio Moscow
USSR
28,830
A3
0172 1030-1400
0272
0572
0672
Hungary
4f 7,220kHz
0672 1730-1830
Radio Budapest
28,880
A3
Sweden
3f 9,560kHz
28,890
A3
0572 0830-1200
SBC
0672
0572 1745-1930
Rome Radio
Italy
4f 7,235kHz
28,940
A3
0172 0915-1400
Radio Moscow
USSR
4f 7,370kHz
28,965
A3
0272
0372
—
Printer
USSR
29,020
F1
0172 1000-1500
0272
—
Printer
F1
0372 0900-1600
USSR
29,040
0572
0572 0800-1830
USSR „
Printer
29,115
F1
—\
0672
0572 1200-1830
Radio Moscow
USSR
29,160
A3
0672
3f 9,765kHz
0172 0930-1500
Radio Moscow
USSR
29,295
A3
0272
0372
Radio Moscow
4f 7,330kHz
29,320
XX72 0900-1800
USSR
A3
Note:
Radio Regulation 218 permits the use ol 14,250-14,350kHz by the fixed
service within the USSR.
Comments: A — Suffix to frequency i ndicates average frequency.
HX— Station active i ntermittently throughout 24 hours.
XX— Station active throughout complete six month period.
1 — Station heard on this frequency during previous periods.
2 — Station also heard by monitori ng stations outside Region 1.
3 — Commercial activity. A number of net stations located in Kuwait
also hold amateur station licences.
28,255

0800-0815

21.090A

21.095A
21.100A

—

Freq

F1
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Aktivitetstesten
12. og sidste runde i testen gav følgende place
ringer:
144 MHz:
OZ6BT
956
OZ8QD - 745
OZ6HY - 500
OZ8KB - 433
OZ2GM - 312
OZ9ZJ
179
Hermed følger så slutresultatet af aktivitetstesten
1972:
144 MHz:
75.650 points
1.
OZ4YB/a
57.727 points
2. OZ8SL
27.967 points
3. OZ7FF
24.024 points
4. OZ6HY
21.468 points
5.
OZ2ZB
20.774 points
6. OZ2GM
19.295 points
7. OZ9SW
OZ8QD
18.311 points
15.806 points
9. OZ1RH
15.514 points
10. OZ6BT
14.289 points
OZ3WU
11.
13.178 points
12. OZ9PZ
12.963 points
13. OZ8KB
14. OZ6KV
7.616 points
7.522 points
15. OZ6TW
16 . OZ4BK
6.253 points
17. OZ9ZJ
4.213 points
18. OZ6FL
3.509 points
19. OZ3TZ
3.356 points
20. OZ5BZ
3.263 points
2.769 points
21 . OZ5WF
22. OZ6WE
2.355 points
23. OZ8FC
2.075 points
24. OZ5TDR
1.900 points
25. OZ1ZR
1.589 points
1.567 points
26. OZ4EM
1.470 points
27. OZ3ZH
1.118 points
28. OZ2QC
1.008 points
29. OZ5ZH
30. OZ2TG
995 points
824 points
31. OZ3VJ
639 points
32. OZ8YB
33. OZ9FQ
579 points
34. OZ2FX
467 points
415 points
35. OZ5WT
36. OZ5QF
322 points
280 points
37. OZ8MX
38. OZ5FX
189 points
39. OZ2GU
152 points
OZ JANUAR 1973

432 MHz:
1. OZ9SW 910 points
2. OZ3TZ/a 544 points
3. OZ7LX 370 points
4. OZ9AC 135 points
5. OZ9FR 120 points
6. OZ9PX 113 points
7. OZ5RW 99 points
8. OZ7WG 83 points
9. OZ4HX 61 points
Vinderne vil modtage en præmie, og de fem bedst
placerede på hvert bånd vil modtage EDR’s diplom.
Tak til deltagerne og specielt til OZ6BT, OZ6HY
og OZ8KB. der har deltaget i samtlige 12 runder.
Tillykke til vinderne og god test i 1973.
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
respektive måned.
Loggen skal indeholde følgende: Klokkeslet, mod
station, RST rapport, QTH eller QTH locator og
points, som deltagerne selv udregner efter skemaet
i dec. OZ.

Et sommerblik i kulden, 9PZ,
på field day (Egebjerg Sydfyn).

2CV, 1OF og 9S W
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Beaconoversigt.
Hermed følger en oversigt der ved
være så nøjagtig som muligt:
144.002 MHz
144.005 MHz
144.009 MHz
144.016 MHz
144.100 MHz
144.130 MHz
144.150 MHz
144.250 MHz
144,500 MHz
144.800 MHz
144.900 MHz
144,929 MHz
145,068 MHz
145,150 MHz
145.200 MHz
145,250 MHz
145,260 MHz
145.500 MHz
145.800 MHz
145.900 MHz
145.950 MHz
145.950 MHz
145,955 MHz
145.960 MHz
145.960 MHz
145.960 MHz
145,971 MHz
145,975 MHz
145.980 MHz
145.985 MHz
145.987 MHz
145.988 MHz
145.990 MHz
145.990 MHz
145.990 MHz
145.995 MHz
145.995 MHz
145.995 MHz
146,000 MHz
432.008 MHz
432.018 MHz
432.025 MHz
432.048 MHz
432.080 MHz
433.000 MHz
433.450 MHz
433.485 MHz
433.500 MHz
1297,880MHz

årskiftet skulle

DL0DE
OE5THL
F3THF
ZE1JZA
DL0RC
GB3CTC
OE7IB/7
GB3GW
GB3VHF
OH8VHF
OH6VHF
OH2NUA
DM2AKD
LA1VHF
LA2VHF
LA3VHF
OY3VHF
ON5PJ
DJ9CRA
DL0SG
GB3ANG
PA0PKN
SK1VHF
F7THF
OKI KVR/1
SK4MPI
DL0PR
GB3DM
DL0ER
HB9HB
OZ71GY
OE3XXA
OY7VHF
GB3GI
YU1VHF
GB3GM
OE5ITL
SK2VHF
YU2VHF
DL0SZ
OZ7IGY
PA0VD
ZE1JZA
DJ2LF
DL1XV
GB3GEC
DL7HGA
GB3SC
GB3LDN

Jydsk beacon.
beacon er under opførelse i NordEn ny 70 cm
jylland. Det er OZ8CZ og OZ2OE der står bag ved
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projektet, og kaldesignalet på den ny beacon bliver
OZ1UHF. Senderen bliver transistoriseret, og med
et output på 5W. QTH: Brovst NW for Ålborg.
Senderen bliver muligvis forsynet med et triplertrin
til 23 cm.
En sådan beacon vil være meget velkommen, og
vil uden tvivl forøge aktiviteten væsentlig her i det
jydske.

144 MHz nyt.
OZ8SL skriver om følgende aktiviteter:
Under den store tropo-åbning i perioden 5.-10.
okt. 72 havde jeg QSO med følgende: GD2HDZ.
RP2BBE. RP2PAT, UP2BA. UP2BBC. UP2CH.
UP2PU, UP2GC. UP2PB1, UR2BU, UR2HD.
UR2QB. UR2MO, UK2GAX. UQ2IV. UQ2AN.
UQ2D1. UQ20S, UC2LQ (LM79j), UB5PM
(MK27a), UB5WN (PK52j), UB5WAM, RB5WAA.
OE3XUA/3.
Desuden mange G-stns, O K I . OK2. OK3, SPI.
SP2. SP5. SP6. SP7. SP8BMF samt SP9. Nu
mangler jeg kun SP4. er der nogen der har hørt så
dan en på 2 m??
27. og 28. nov.. samt 15. dec. var der aurora.
SMøDNU. SM4EB1. SM4SN. LA8NE (FX42c)
og RA 1 ASA (PTolc) blev kørt.
Følgende stns. er kørt via Oscar 6 siden 7.11.72
omløb 315: F9FT. F8RZ. F2RP. OH2RK. OH5NW.
OH3AZW. OH3TE. LA8WF. LA 1 K, G3TR.
G3NEO. GW3FSP, GI3CDF. G15AJ. DK2ZF.
DJ2RE. DM2BEL, DL6EZA. SM3B1U. SM5LE.
SP2DX. OK3CDI. UA1DZ, HB9WB. EA4AO,
K1HTV og VE2BYG.
Alle forbindelser er lavet med CW. 25W output.
4x6 el. hor. polariseret eller 2x6 el. krydsbom. 10
m. antenne: GP.
Det er mit indtryk, at der køres for mange »lokal
QSO.er«. Kalder man CQ. mens satelitten befinder
sig langt ude i vest, hvor muligheden er størst for
at få QSO med W. kan man være sikker på. at få
svar fra en »lokal« (G.F, osv.) Foruden det jeg
har kørt. har jeg hørt flere eksotiske stationer: LZ,
YU. HG, mange 1, IZ, SVI AB (utallige gange),
UG6AD (Armenien), UY5, VE. VO. W. K m.fl.
Der går rygter om, at nogle europæiske stationer
har kørt eller hørt XE (Mexico) og XW8 (Laos).
4 stakkede 6 elementer er ikke særlig anvendelige
til satellitkommunikation, og min krydsbomsan
tenne kan ikke drejes, så nytten af den er også be
grænset. Når jeg er heldig og krydsbomsantennen
peger direkte mod satelitten, giver mine 25W et
pænt kraftigt signal (S6) via Oscar 6.
Alle ønskes et godt VHF-UHF nytår, med spæn
dende forhold og gode forbindelser.
de OZ9SW.
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2-METER KLUBBEN
holder mode torsdag d. 25. januar kl. 19,30 hos
OZ5AB. Toftegårdsvej 23, Værløse.
OZ5MK

RTTY amatøren
5th Giant RTTY Flash Contest
Datoer: 24. febr. 1973 fra 15.00-23.00 GMT, 1. pe
riode. 4. marts 1973 fra o7.00-15.00 GMT, 2. pe
riode.
Bånd: 80-40-20-15-10 meter.
Multipler: DXCC lande listen, + at W/K og VE
tæller separat efter call area,
eks. W1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 etc.
Kode: a) call, b) RST + QSO nr., c) zone nr.
(Danmark = zone 14).
Point: a) QSO i samme zone = 2 point, b) andre
QSO efter tabel tidligere vist i OZ okt. 1972.
Logs skal være modtaget senest 30/3 1973 til føl
gende adresse:
Prof. Franco Fanti
Via A. Dalolio 19
40139 Bologna Italy
RTTY bulletins fra SARTG
Den sidste onsdag i hver måned kl. 20.00 DNT
på QRG ca. 3580 SARTG RTTY bulletin for Skan
dinavien, operator SM5BTG.
Hver torsdag kl. 21.00 DNT på QRG 3580,
SARTG INTERNATIONAL EUROPEAN RTTY
BULLETIN, operator OZ4FF.
OZ4FF

SWLcsnorhcm
SVIdlCS! wCl I

Først det samlede resultat fra aktivitetstesten i
1972:
OZ-DR 1429: 2426 points
OZ-DR 1675: 2042 points
OZ-DR 1653: 1120 points
Vi fortsætter stadig og næste runde følger den 4.
februar.
QSL-centralen.
Af de få breve jeg har modtaget gennem min tid
som redaktør af denne spalte, drejer størstedelen
sig
om
problemet
med
at
sende
QSLOZ JANUAR 1973

kort over EDR’s QSL-central. Derfor vil jeg i sam
arbejde med QSL-manageren OZ6HS, gøre rede for
reglerne samt praktiske råd, der sparer både dig og
-6HS for ærgrelser.
1 EDR’s vedtægter (§5) står følgende skrevet:
»Foreningen opretholder til brug for sine medlem
mer en QSL-central, der ledes af en QSL-ekspeditør og samarbejder med de tilsvarende organisatio
ner i andre lande. Såfremt der i et land findes mere
end een kortbølgeforening, og een af disse er en
afdeling af LARU finder samarbejde kun sted med
denne forening. QSL-centralen ekspederer ikke
QSL-kort til eller fra ulicenserede senderamatører
eller inden- og udenlandske lytterklubber.«
Gennem denne vedtægt er hovedgangen i centra
lens arbejde fastlagt. Da der efterhånden bliver
sendt et stort antal kort over centralen, er det
nødvendigt at alle hjælper med til at gøre ekspedi
tionen så nem som mulig. Derfor bør du nøje følge
nedenstående:
Forsendelse af kort via centralen:
1) Skriv tydeligt på kortene og skriv kaldesignalet
med blokbogstaver.
2) Skriv også modtagerens kaldesignal i øverste
højre hjørne på bagsiden af kortene.
3) Sorter kortene i alfabetisk rækkefølge efter kaldesignalerne. (Eks.: CE-DL-EA-F-G-HA osv.) For
W-K's vedkommende skal kortene desuden sor
teres efter tallet. (Eks.: Wl. W2. W3 osv.)
4) QSL-kortene til udlandet sendes fra centralen
omkring den 10. i måneden.

Modtagning af QSL-kort via centralen:
.1) Indbetal 10,- kr. på giro 2 39 34 (QSL-centralen.
Borgmestervej 58, 8700 Horsens) mærket for
sendelse af QSL-kort«. Herefter udfylder kasse
reren 10 kuverter, der sendes til centralen for
påfyldning af foreliggende kort hver måned.
2) I den 6. kuvert er der indlagt et giroindbetalings
kort, dette bedes indløst straks, så der til stadig
hed ligger kuverter klar til påfyldning.
3) Får du ingen kort omkring den I. i måneden
skyldes det, at der ikke er kommet mindst 6
kort til dig.
Følges disse regler skulle forsendelsen og mod
tagningen af kort ikke give flere problemer.
Der er tradition for. at SWL-spalten skal skrives
af aktive DR-amatører. Da jeg fornylig har fået min
licens, og derfor ikke er aktiv lytteramatør mere,
efterlyses en lytteramatør, der kunne tænke sig at
overtage arbejdet. Skriv til Traffic Department
herom.
Stof. spørgsmål m.v. sendes til: Karsten Meyer,
Odensevej 54, 5500 Middelfart.
VY 73 de OZ-DR-1638 CL!
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rettede også en tak til de to oldtimers 4H og 7HL for deres
indsats i afdelingens første tid og i øvrigt til alle, der gennem
årene havde arbejdet for afdelingen. Også 4H og 7HL talte og
mindedes gamle dage.
Efter kaffen var der dans, hvortil 5IH leverede musikken.
Blandt de underholdende indslag var der amerikansk lotteri,
som blev særligt spændende ved, at 3WP s xyl Vera udsatte
et sølvsmykke og 2WK et springvand. Den festlige aften slut
tede ud på de små timer.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen, Rybjerg
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

Alle

86.

OZ9JB Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.: OZ2XU, H. M. Schou Nielsen, Mjøsensgade 6'.
2300 S. Tlf. 59 36 12.
Den 30. nov. havde vi besøg af OZ7T, som holdt et virke
ligt godt foredrag om RTTY. Det var bare synd, at frem
mødet var så lille, som det var. Vi siger mange tak til 7T.
Hvorfor møder der i øvrigt altid så mange medlemmer op på
de aftener, hvor der er klubmøde, og beklager sig over, at
der ikke sker nok, når der kommer så få til vore arrange
menter? Til juleafslutningen den 14. dec. kom der heller ikke
så mange, men de der kom, havde det vældigt hyggeligt.
Program
18. jan.: Klubmøde.
25. jan.: 5DX kommer og fortæller om sin
tion til ZD3 (Gambia). 5DX vil også
turen. YL og XYL er også velkomne.
1. febr.: Klubmøde.
8. febr.: 1FQ kommer og demonstrerer TV
bringer 1FQ videorecorder, TV kamera
bliver en aften, hvor der er grej at kigge på.
15. febr.: Vi gennemgår et nyt kapitel af
delsen. Hvilket offentliggøres på klubafterne.

og 1LO’s DX-pedi
vise lysbilleder fra

udstyr. Bl.a. med
og modtager. Det
vejen

til

sendetilla

Rævejagter
26. jan.: Rævejagt på Amager.
9. febr.: Rævejagt på Amager.
Vi mødes hos OZ1NB, Kastrupvej 168 kl. 19,30 og første
udsendelse er kl. 20,00. Anden ræv sender første gang kl.
20,01. Sidste udsendelser kl. 22,00 og 22,01. Derefter diskute
rer vi resultatet hos 1NB.
God jagt.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokaler: Frederikssundsvej 123 og Degnemose Alle 1, ind
gang bag Mobil-tanken. Møder holdes i Degnemose Alle
kl. 20,00 og QSL-udlevering finder også sted her fra 19,30
20,00.
Formand: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.

Program
Mandag den 22. jan.: Klubaften.
Onsdag den 24. jan.: Rævejagt. Se OZ novemberside 439.
Mandag den 29. jan.: Klubaften.
Mandag den 5. febr.: Auktion. Sælgere tilmelder sig om
gående til 5RO.
Onsdag den 7. febr.: Rævejagt.
Mandag den 12. febr.: Stort eller lille sving? 6NF forsøger at
redegøre for forskellen i ydeevne mellem bredbånds- og
smalbånds FM-modulation. Desuden viser han os, hvordan
han sammen med andre forsøger at bygge 'idealstationen'
- selvfølgelig syntese.
Mandag den 19. febr.: Hvordan går man på rævejagt? 9HS
vil fortælle om denne friske og spændende sport, som også
ikke-licenserede kan deltage i, og vi får instruktion i brugen
af rævemodtager.
Vy 73 de OZ1SZ

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekaas, Rønne.
Fmd.: OZ4FF Karsten Tranberg. Tlf. (03) 9531 11.
Besøget på regnecentralen blev en stor succes. Det er en
form for virksomhedsbesøg, der er værd at arbejde videre
med. OZ4YP’s foredrag om FET voltmeteret var en saglig og
gennemført vejledning om dette emne. OZ4QQ’s kursus for
viderekomne er nu slut.
Vi siger Egon tak for hans ihærdige indsats. Morsekurset,
der startede den 4. januar under ledelse af OZ4FN og OZ4CJ
tyder på snarlig livlig aktivitet med CW her fra Bornholm.
Program
Tirsdag den 16. jan. kl. 19.00: Byggekurset - projekt 2 m
VFO til taxa-stns - fortsætter.
Tirsdag den 23. jan. kl. 19.00: Byggekurset fortsætter.
Tirsdag den 30. jan. kl. 19.00: Denne aften tager festudvalget
sig af, så det er jo nok en god idé at reservere denne.
Tirsdag den 6. febr. kl. 19.00: Teknisk spørgetid ved OZ4GF.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

LOLLAND FALSTER
Fødselsdagsfesten
Efteren drinkgik man til bords, og 5IH bød velkommen.
Da yi, var kommet godt i gang med det store kolde bord,
lød en klokke, hvis klang virkede ukendt for os. 5RO havde
rejst sig. Klokken var vores nye dirigentklokke, en gave til
afdelingen fra EDR. 5RO takkede for den anden gave, et gave
brev på en 10 element antenne til 2 meter fra 5IH. 5RO
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Lokale: I. & H. Skolen, Bispegade, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nyk. Fl.
Tlf. (03) 83 91 70.
Som meddelt i dec. OZ, var afdelingen uden lokale. Takket
være stor velvilje fra skolen har vi fået lov til at fortsætte, og
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vi har endda fået lov til at benytte skolens radio-hobbyrum,
med div. måleinstrumenter m.v.
Næste mode bliver onsdag den 31. jan. kl. 19.30, hvor 7ZL
kommer
og
fortsætter
sin
gennemgang
af
frekvenstællere.
Desuden vil 5GF fortælle om arbejdet i HB, og besvare
spørgsmål. Har du noget, du skal have målt på, så tag det
med til denne aften.
Vy 73 de OZ5GF, Leif

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Det er med vemod, vi mødes i det nye år efter kun en uge
før jul at have modtaget det sorgens budskab, at vor formand,
OZ3HQ Hans Peter, døde pludseligt den 15. december. Vi vil
dog prøve at få humøret tilbage, selvom vi vil savne Hans
Peter i vore rækker. Vi vil forsøge at færdiggøre vore lokaler,
1 hvilket arbejde Hans Peter ellers var primus motor.
Der er nu igangsat morsekursus, enhver er velkommen til
at deltage.
Vy 73 de OZ9DT, Palle

Programmet for den kommende tid ser således ud:
4. jan.: chassis, CW.
11. jan.: A kursus v/ 9EA begynder på skolen.
18. jan.: kurser.
25. jan.: foredrag VHF MOBIL da mange af medlemmerne er
VHF mobil, må det have interesse.
1. feb.: chassis, kurser.
8. feb.: kurser.
15. feb.: kurser (ak ja, så blev man et år ældre).
22. feb.: film, titlen kendes endnu ikke.
1. marts: chassis, kurser.
8. marts: kurser.
15. marts: kurser.
22. marts: kurser.
29. marts: AUKTION! I! Begynd allerede nu at spare sammen!!!
9H plejer at sige, at den 5. torsdag er der pornofilm - så
skal vi se Helge mange gange i det kommende år - Hl.
Vel mødt i det nye år og godt nyt år.
Vy 73 de OZ4OV, Ole

ØSTBORNHOLM
Fmd.: OZ4LK, A. Lykkegård. Tlf. (03) 99 92 86.

ROSKILDE
Lokale: LEJRE MASKINFABRIK.
Modetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO. Poul Schnack Nielsen, Flasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.
Roskildeafdelingens
generalforsamling,
der
samlede
40
medlemmer, forløb som sædvanlig uden den store dramatik.
At hensyn til spalteplads bringes her kun et meget kort
resumé. Det egentlige referat ligger til gennemsyn i klubben.
Som dirigent valgtes 9FA. På valg var formands- og kasse
rerposten. 2UD afgik som formand og 4DP som kasserer. Da
der ikke var andre emner end 3PO til formand, måtte han
afgå fra sin post som næstformand i utide og blev valgt
som formand. Som kasserer valgtes 4YB. Nu manglede der
en næstformand, og her blev 4DP valgt.
Både
formandens
og
kassererens
beretninger
blev
god
kendt. Kontingentet forblev uændret. 2UD fik en tak for sit
store arbejde som formand gennem 10 år. Nu skal han have
lov at være radioamatør. Ernst havde det fine tøj på og
Annelise havde meget svært ved at tro, at Ernst skulle til
Lejre til GF. Nu kunne det være skægt at spørge hende,
hvorfor Ernst ikke var til GF - Fil.
Vor juleafslutning samlede 60 i alt, og der var det hævd
vundne traktement med kaffe, sherry, gløgg og hjemmebag
a la fru Olesen senior - tak for det. Desuden var der det
medbragte gode humør. Julegaverne, der solgtes på auktion,
gik som varmt brod, og når alt var betalt, var der et overskud
på 580 kr. 2VM fik en fin og tung pakke for 20 kr. - indhold
2 øl og en brosten!
Initiativdiplomer blev uddelt til 3IG, 3RH og 7YJ. Denne
gang var det fine trykte fra 4WR bogtryk. Endvidere skulle de
leveres indrammede, så modtagerne fik dem kun til låns.
Resultatet af vor aktivitetstest udviste, at 6GFI vandt HF og
5QU VHF med det enorme deltagerantal af 1. HF gav en bog
præmie med relation til emnet. VHF gav den engelske VHFUHF manual.
På indgangsnummeret blev der trukket lod om en gasligther fra LEJRE MASKINFABRIK og en coaxomskifter fra
SONY AKUSTIK v/ OZ5GP. For øvrigt er 5GP den eneste i
staden, der har de helt små afkoblinger, spoleforme og mi
niaturekomponenter på lager, skulle jeg hilse og sige.
Ved juleafslutningen købte 2GD, 8UD og 9NQ hver en HW
100 i kit-, allerede ugen efter var 9NQ i luften (monteringstid
40 timer). Vi gratulerer dem alle og håber at de må bidrage
til aktiviteten i det kommende år.
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Afdelingen har i den nærmest forgangne tid haft flere vel
lykkede arrangementer, hvoraf især skal fremhæves en de
monstration af laserstråler.
Der var mødt over 60 tilhørere frem, så det var godt, at det
blev arrangeret på skolen af pladshensyn.
Rævejagtsudvalget havde den 2/12 arrangeret en vellykket
afslutningsfest på Hotel Allinge for sommerens rævejægere,
her blev samtidig holdt et møde, hvor næste års rævejagts
udvalg blev valgt.
Det blev følgende: OZ8TV, Frede, OZ4RA, Henning, OZ4AT,
Aage og OZ2TR, Tønnes.
Et fælles bestyrelsesmøde med Rønne afdelingen blev des
værre ikke til noget, men forhåbentlig bliver tiden moden til
dette på et senere tidspunkt, så det samarbejde vi her i
Østermarie gerne så, kan blive virkelighed.
Medens dette skrives er repeateren ved at blive prøvekørt
og skulle forhåbentlig når dette læses være i drift.
Indgangsfrekvens: 145.050 MHz.
Udgangsfrekvens: 145.650 MHz.
Der er mødeaften i klubhuset hver mandag, tirsdag og ons
dag og husk, at også DU er velkommen.
Vy 73 de bestyrelsen

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

NYBORG
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 3118.
Program
Hver torsdag kl. 19.30 er der klubaften.
25. jan.: Film.
Derudover arbejder vi forsøgsvis
på Svendborg Navigationsskole.

på

at

arrangere

et

besøg

Vy 73 de Inge
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ODENSE

dag med et besøg på CHEMITAL i Egebjerg. Chemital frem
stiller print, alt inden for metal ætsning samt forplader til
apparater
alt
til
brug
inden
for
elektronikindustrien.
Herr
Arne Jensen, Chemital har lovet at fortælle lidt om metal
ætsning og give et par tips. Altså den 18. jan. kl. 20.00.
Hvis der er nogen, som ønsker kørelejlighed bedes de møde
i klubben kl. 19.30.
De medlemmer som ønsker at bygge begyndermodtageren,
som var beskrevet i programmet i november kan altid hen
vende sig i klubben for råd og vejledning.
Husk at betale jeres kontingent, girokortet er sendt ud til
medlemmerne.

Lokale: Sdr. Boulevard 60, kld., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Sekr.: OZ8HV, Helge Larsen, Chr. Lunds Alle 38,
5250 Fruens Bøge. Tlf. (09) 17 05 98.
Program
15. jan.: Hvem - hvad og hvorfor på HF båndene af OZ6MI,
Per.
22.
jan.: Klubaften.
29. jan.: Valg af ræveudvalg m.m.
Rævejagtsinteresserede bedes møde op for at
til at forme vore jagter.
Fælles Nyborg-Odense arrangement.
5. feb.: Klubaften.
12. feb.: Hvorfor en repeater? og hvad er en repeater?
OZ7VS, Verner.
19. feb.: Klubaften.

være

med
Program
Torsdag den 4., 11. og 25. alm. klubaften.
Torsdag den 18. månedens arrangement. Se ovenfor.
Vy 73 de OZ2SF. Svend

Vy 73 de OZ8HV, Helge

Lokale: »Vetaphone Elektronik«. Fabrikvej 11.
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16.
Tlf. (05) 52 36 97.

SVENDBORG
Lokale: Mollergade 61.
Indgang fra parkeringspladsen, Dronningemaen.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen Birkebjerg Andersen,
Havnegade 22, 5900 Rudkøbing.
Vi mødes stadig hver onsdag. Hvem der ønsker at udvide
sine tekniske kundskaber bedes indfinde sig kl. 19. Fra ca.
kl. 20 er der alm. klubaften.
Særlige
arrangementer
vil
blive
fastlagt
og
offentliggjort
på mødeaftenerne.
15. december var 21 mødt op til juleafslutning med godt
humør og hver en pakke under armen. Aftenen forløb med
varme æbleskiver, gløgg og bankospil.
Tak til alle der deltog i arrangementet og godt nytår.
Vy 73 de OZ9HX, Jørgen

KREDS
33'

tv.

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Tangevej 92 a, 6760 Ribe.
Tlf. (05) 42 04 19.

SILKEBORG

HERNING

Lokale: Gødvad skole.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Krogsvej 9,
8600 Silkeborg.

Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ90G, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
Så sidder vi her midt i vinteren og kan ikke finde det vi
skal bruge til eksperimenterne. Hvad så med at forhøre sig
nærmere om den auktion, vi skal have først i februar måned,
hvor bl.a. OZ5HF har noget, du måske kan bruge. Nærmere
om dato fås lokalt. (Evt. i afdelingslokalerne, hvor mange ting
bliver til uden vidende for de, som bliver hjemme).
Vy 73 de OZ9OG, Otto

HORSENS
Lokale: Borgmesterbakken 13.
Fmd.: OZ3WB, Børge Winum,
Tlf. (05) 65 60 33.

Vesterhøjvej

25,

Egebjerg.

Klubbens medlemmer kan allerede nu glæde sig til den 18.
januar 73 idet månedens arrangement løber af stablen den
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I januar er vort møde henlagt til Vejle afdelingens lokaler.
Det bliver tirsdag den 23., hvor 6JI kommer og fortæller om
variable sendere og modtagere på VHF. Se endvidere under
Vejle.
Hvis nogen vil have kørelejlighed, kan de henvende sig
telefonisk til formanden eller sekretæren.
Der vil som sædvanlig blive sendt indbydelser ud.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

Onsdag den 7. februar tager vi til Esbjerg. Afgang fra se
minariets parkeringsplads kl. 19,30.
Den
ordinære
generalforsamling
placeres
antagelig
onsdag
den 21. marts. Nærmere følger i februar OZ.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ90G Otto S. Nielsen, Brændgårdvej
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

KOLDING

Efter det første halve år må den nye bestyrelse desværre
konstatere, at det offentliggjorte program ikke helt er blevet
overholdt. De største afvigelser gælder dog de selskabelige
aktiviteter, der måtte aflyses på grund af for ringe forhånds
interesse. Klubprojektet- et DC-millivoltmeter- har varet læn
gere end oprindelig antaget. Til gengæld får vi et instrument,
der kan konkurrere med de i handelen værende. De 12 del
tagere i projektet må ofre ca. 400,- kr. pr. stk. alt incl. Viser
instrumentet og enkelte komponenter er bestilt og kan leve
res i uge 3-4 i 1973.
Første del af OZ4VO’s lærerige foredragsrække om FET’s
er afsluttet med et tilbud til interesserede om endnu en række
foredrag, såfremt enighed om et emne kan opnås.
Programmet for det nye år er endnu ikke lavet færdigt, men
det ser ud til, at det vil indeholde færdiggørelse af DC-milliOZ JANUAR 1973

voltmeteret, samt kollektiv deltagelse i ARRL-contest den 3.
4. februar og den 3.-4. marts. Hvis sidstnævnte arrangement
skal fores ud i livet, behøver vi DIN hjælp til opbygning af
bl.a. antenner.
Bestyrelsen sender alle de bedste ønsker for et godt nytår
1973 med håbet om, at vi ved fælles hjælp kan få arrange
menterne til at forløbe efter planerne.
Vy 73 de OZ7DH, Erik

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf. (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (04) 45 62 00.
Program
Tirsdag den 18. jan. kl. 19.30: Foredrag om elektroniske
antenner. Benny Strandtoft vil klarlægge dette emne.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

SØNDERBORG

Tirsdag den 23. jan. har OZ6JI lovet at fortælle om variable
sendere og modtagere. Arrangementet foregår i fællesskab
med Kolding afd. Invitationen gælder også Fredericia og evt.
andre amatører der kunne tænke sig at overvære foredraget.
Tirsdag den 13. febr. afholdes auktion i klublokalet.
Klubben råder selv over forskellige gode ting. Der er fra
anden side givet tilsagn om støtte i form af amatørgrej.
Skulle nogen af medlemmerne have grej, som de ønsker un
der hammeren, bedes de henvende sig til formanden senest
lørdagen før auktionen.
Medlemmerne
bedes
venligst
erindre
vore
to
månedlige
mødeaftener den anden og fjerde tirsdag i hver måned. Kom
frem af busken og mød op med jeres problemer, så vi kan
blive rystet sammen i et rigtig godt kammeratskab i det nye
år.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.
Næsten alle. der indstillede sig til teknisk prøve i november
bestod. Vi ønsker endnu engang OZ1VI, 6IV, 7UE, 7VX,
7YG, 8YI og 9UO til lykke.
Program
23.
jan.: AP-trimning for de nye amatører, samt fotoprintfremstilling v/ OZ8DS. Teknikum kl. 19.30.
20. febr.: Demonstration af orglet i Broager kirke v/ OZ4EZ.
Desuden lydtryksmåling og måling af akustisk efterklangs
tid. Kl. 19.30.
20. marts: Generalforsamling og film. Nærmere i næste OZ.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

ÅRHUS
ÅBENRÅ
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Fmd.: OZ5SB. Svend Erik Jensen, Bispehavevej 416,
8210 Hasle. Tlf. (06) 15 36 51.
Program
Torsdag d. 18. jan.: Møde hos 5SB. Bispehaven.
Torsdag d. 25. jan.: Ny bærbar 2 m station vises første gang
for amatører. Neptunvej.
Torsdag d. 1. feb.: Møde hos 5SB. Bispehaven.
Torsdag d. 8. feb.: Antennetuner for ALLE HF antenner.
Neptunvej.
Torsdag d. 15. feb.: Møde hos 5SB. Bispehaven.
Vy 73 de OZ5SB, Svend

KREDS

Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Efter at alle nu skulle være
badser, tager vi hul på et nyt år.

kommet

sig

efter

julens

stra

Program
Torsdag den 18. jan. kl. 19.30: vil OZ1FF give os af sin viden
om antenner (se også i OZ nov. 1972).
Torsdag den 25. jan. og den 1., 8. og 15. febr.: har vi bygge
aften, der er kombineret med undervisning i digitalteknik.
Onsdag den 17. og 24. og 31. jan. og den 7. og 14. febr.: har
vi undervisningsaften.
Til dem, der gik glip af »julemikken«: Den var
En tak til festkomiteen og alle fremmødte.

alle

tiders.

Vy 73 de OZ6IC, Karl

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

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 161.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (04) 52 53 78.
Program
Tirsdag den 23. jan. kl. 19.30: Vi starter nu på det program,
som blev lagt på sidste mødeaften.
Tirsdag den 6. feb. kl. 19.30: Mobiltestfra Thomashus Kro.
Tirsdag den 13. feb. kl. 19.30: Programmet fra sidste møde
aften fortsættes.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt
OZ JANUAR 1973

»Begynder-sommerlejr« 1973
Selvom vejret i øjeblikket ikke er særligt indbydende, er
det ikke til nogen skade at tænke på den kommende sommer.
Og i år skulle sommeren gerne blive noget særligt - ikke
fordi meteorologerne endnu har lovet godt vejr, men fordi
EDR i år kan tilbyde en »begynder-sommerlejr«.
Lejren er, som navnet siger det, hovedsageligt beregnet for
begyndere, idet foredrag og gennemgang af Vejen Til Sende
tilladelsen vil blive sat på programmet.
Imidlertid er jeg ikke døv overfor forslag m.v. til program
met, ligesom lejrens afholdelse beror på den interesse, der
bliver vist fra medlemmernes side allerede nu. Derfor bedes
du venligst rekvirere nærmere oplysninger samt et spørge
skema, der vil danne grundlag for lejrens program.
Skriv til: OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Mid
delfart.
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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.

Formand:
OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør.
Tlf. (03) 58 01 02.
Næstformand:
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Sekretær:
OZ4JA. Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
Forretningsudvalget består af OZ3Y. OZ5WK, OZ4JA
og Grethe (uden stemmeret).
Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ90G.
Hjælpefond: OZ5KD, OZ4WR og OZ2NU.
VHF udvalg: OZ4JA, OZ5KD og OZ90G.
Foredrag: OZ3RC, H. Bro Nielsen, Rahbeksvej 1,
5000 Odense. Tlf. (09) 12 77 33.
EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen,
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 41 11-6.
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.
Stof til OZ skal være red. i hænde senest den 20. i
måneden.
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.

skal

være

OZ3BH

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.
Købes: Kommerciel 5 bånds SSB-modtager, Drake, Sommer
kamp el. lign. Kontant betaling.
Ring eller skriv til OZ8DK, Jens Chr. Damsgaard, Lindevej
22,8260 Viby J. Tlf. (06) 14 41 26 efter kl. 18 (må benyttes).

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annoncerne
senest den 20. i måneden.

EDR s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format
A4med spiral,
pr.
stk.............................. 5,50 kr.
10 stk...................................................................................................... 45,00 kr.
Contest Log,
format
A4 medheftning, pr. stk. ...
10,00 kr.
10 stk
80,00 kr.
The Radio Amateurs World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azim utalprojektion
pr. stk................................................................................................. 16.50 kr.
10 stk.................................................................................................... 135,00 kr.
World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver), format 80x60 cm i
Mercator-projektion
pr. stk................................................................................................. 11,00 kr.
10 stk
88,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61x61 cm .......................................................... 11,00 kr.
10 stk
88,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk................................................................................ 10,00 kr.
10 stk
80,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, sorte bogstaver på hvid bund. selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk............................................................................... 5,00 kr.
10 stk
40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen ...................................................................... 27,50 kr.
Den nye svenske bog »Grundlæggende Amatör
Radio Teknik« forhandles nu af EDR.
Pris incl. moms ................................................................................. 43.80 kr.
Emblemer
10,00 kr.
QSO-instruktionshefte ............................................................................ 3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.)
4,50 kr.
QRA-kort ............................................................................................... 20,00 kr.
QTH liste ................................................................................................. 5.65 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ......................................................................................................... 8,00 kr.
Nr. 2 ....................................................................................................... 11,00 kr.
Nr. 3 ....................................................................................................... 10,00 kr.
Ordner ..................................................................................................... 9,00 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 biiver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

i

hænde

HF grej
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.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til kassereren,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ’s indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

-GREYSTONE-

2 m FM grej

electronic

a/s

telf. (04) 65 13 71

Også annoncerne skal være
inde senest den 20.

Afleveret til postvæsenet den 15. januar 1973.
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