OZ og Opinionen - II
Ved
opinionsundersøgelsen
vedrørende
»OZ«
og bladets indhold fremkom mange interessante
ting også hvad angår de kommercielle annoncer.
Redegørelsen her skal ikke være en lang diskus
sion om reklameetik. Dog må man gøre sig klart,
at den gamle indstilling om filantropi i forbindelse
med annoncering i »OZ« - eller sagt med et andet
ord - støtteannoncering, i dag er passé.
Annonceringen har det ene og klare formål at
fremme salget ved at informere læseren om mulig
heden for køb af dette eller hint hos vedkom
mende firma.
Men har vi brug for denne »information« i
»OZ«?? Ja, siger nogen - medens andre trækker
hånligt på skulderen. Sidstnævnte reaktion må man
beklage.
Information om de forskellige muligheder der er
for køb af elektronisk udstyr og komponenter når indholdet af annoncen i øvrigt er sobert ud
formet - er af absolut ligeså stor værdi for læseren,
som selve informationen om hvordan senderen
eller modtageren i sig selv bygges. EDR's med
lemmer er ikke alle ansat indenfor elektronik
branchen med deraf følgende mulighed for at
skaffe sig den fornødne information.
Interessen for kommercielle annoncer blev da
også klart tilkendegivet ved undersøgelsen, idet
dette stofområde kom ind på andenpladsen efter
det tekniske stof som svar på spørgsmålet - »Hvad
vil du nødigst undvære i »OZ« ??«.
Da »OZ« er et foreningsorgan og dermed har et
andet sigte end elektroniske publikationer udgivet
i kommercielt øjemed, er den stilling man tager til
den %-vise fordeling af stoffet også en anden.
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Dette betyder dog ikke, at der ikke kalkuleres i kr.
og øre i forbindelse med »OZ«. Dette er man
simpelthen nødt til, men sigtet er blot, at eventuelt
øgede indkomster gennem annonceringen ønskes
omsat i et øget antal sider redaktionelt stof til gavn
for medlemmerne.
På redaktionsmødet i Nyborg blev der efter endt
votering »tildelt« de kommercielle annoncer ca.
16% af pladsen. Hvordan skal det forstås i forbin
delse med ovennævnte??
16% er det. man i dag betragter som den løbende
indtægt, der er nødvendig for at få det til at løbe
rundt og dermed at udsende »OZ« i den standard
og det antal sider det har. De øgede indtægter er
tænkt fra et øget antal annoncesider i bladet.
Og hvordan lyder så arbejdsprogrammet?
Fra »OZ«’s side vil vi gerne i fremtiden lægge
vægt på et mere fleksibelt og moderne syn på de
kommercielle annoncer.
Intet kan virke mere forfriskende end variation.
Vi vil gå fra den passive position, hvor vi sidder
og venter på, at annoncørerne finder bladet og dets
læserkreds, til den aktive, hvor vi søger kontakt i
større stil med de annoncører, der må siges med
rimelighed at have læsernes interesse og vice versa.
Vi har ændret annoncepriserne, således at de nu
inkluderer en rabatordning, og dermed ligger på
linie med. hvad andre publikationer tilbyder.
Vi vil prøve at forene det redaktionelle tekniske
stof med annoncestoffet, således at der skabes et
levende og harmonisk opbygget blad.
Vi vil prøve at ændre den image, bladet har hos
mange annoncører, at »OZ« er et amatørorgan med
en redaktion af samme kvalitet og værdien af an
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noncerne i bladet er på niveau dermed. Dette vil
hæve kvaliteten af annoncerne.
Om alt dette vil lykkes afhænger dog af mange
forhold, men det, at vi i dag har en målsætning ud
fra hvilken vi kan forme vor fremtidige politik, er

den første forudsætning for at nå målet - et også
hvad annoncer angår, moderne, up-to-date og læse
værdigt »OZ«.
OZ3BH - OZ7XG

Tal uddraget af undersøgelsen til belysning af EDR’s medlemsskare og
»OZ« fra en kommerciel vinkel (annoncer).
1) Total antal medlemmer pr. 31.8.72: .......................................................................................... 4.215
2) »OZ«-læseroplag:
Medlemseksemplarer ....................................................................
Skjult oplag: Lader andre ikke-medlemmer læse »OZ«
50% å gennemsnitlig 1 person .................................................. „
Totalt læseroplag ...........................................................................

4.215
2.107
6.322

3) Af EDR’s medlemmer læser 37,8% (1593 medl.) ikke regelmæssigt
andre danske elektronik publikationer.
Denne gruppe dækkes derfor sikrest af »OZ«.
4) EDR’s medlemmers erhvervsmæssige fordeling:
Beskæftiget indenfor elektronik:
Ingeniører (elektronik) ..................................................
Radiomekanikere & teknikere ......................................
Elektromekanikere & elektroteknikere .........................
Elektroinstallatører & elektrikere .................................
Radioforhandlere ...........................................................
Faglærer (Radio- & elektronik) ....................................
Under uddannelse indenfor elektronik .........................
Telegrafister & radiooperatører .....................................

7,9%
12,9%
5,2%
5,2%
0,3%
1,2%

8,0%
40.7%
............................... 4.0%

Beskæftiget i andet erhverv:
Anden ingeniøruddannelse ............................................................................................................ 2.0%
Anden akademisk uddannelse ....................................................................................................... 3,4%
Lærer ............................................................................................................................................. 4,5%
Administration, kontor & handel .................................................................................................. 9,0%
Håndværksmæssigt erhverv .......................................................................................................... 8,1%
Skoleelev ....................................................................................................................................... 4,0%
Husmoder ...................................................................................................................................... 0,4%
Diverse (P&T, transport, landbrug, pensionist, politi, hær m.v.) ................................................ 10,1%
41.5%
Ikke besvaret ........................................................................................................................................................... 13.8%
100.0%
5)

Forholdet kommercielt/selvbygget udstyr:
100% selvbygget udstyr ...........................................................................................................................................
75% selvbygget
udstyr/ 25% kommercielt
udstyr ................................................................................
50% selvbygget
udstyr/ 50% kommercielt
udstyr ................................................................................
25% selvbygget
udstyr/ 75% kommercielt
udstyr ................................................................................

28.5%
14,0%
27,5%
10,8%

100% kommercielt
udstyr ................................................................................ 15,2%
Tvetydigt besvaret ...................................................................................................................................................... 4.0%
100,0%
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6)

Tal vedrørende interessen for kommercielt udstyr:
Stigende interesse for kommercielt udstyr ................................................................................................................. 19,9%
Uændret interesse for kommercielt udstyr ................................................................................................................. 51,6%
Faldende interesse for kommercielt udstyr ................................................................................................................. 8,9%
Manglende besvarelser .............................................................................................................................................. 20,5%
100,0%

7) Medlemmer der har anført interesseområder
udover det normalt traditionelle for »OZ«:
Medborgerbåndet ............................................... 8,2%
Fjernstyring ........................................................ 8,6%
SSTV ................................................................ 12,3%
8) Medlemmer der har udtrykt interesse for
underholdningsudstyr:
HI-FI forstærkere .............................................
Pladespillere & PU ...........................................
Båndoptagere ...................................................
Mikrofoner til optagerbrug ..............................

34,4%
15,9%
28,6%
11,5%

ITT metrix multimeter MX 001 B
Her er en mulighed for dem. der gerne vil bygge
et multimeter (universalmeter) selv i stedet for at
købe det helt færdigt. Dette MM fås nemlig både
færdigt og som kit. Et kit er godt nok ikke helt det
samme som et hjemme-designet MM i åben udfø
relse og med rodekassekomponenter, men nok både
fiksere og mere anvendeligt.
Jeg fik tilsendt et kit, som 2nd opr (15 år) fik lov
at forsøge sig med. Vejledningen bestod af et lille
hæfte på fransk og med tilstrækkeligt billedmate
riale. Derudover fik vi en udmærket dansk over
sættelse af den franske vejledning plus en brugs
anvisning på engelsk - så er der lidt for alle!
Der er jo ikke noget vanskeligt ved at lodde
komponenter i en printplade efter anvisning. Pro
blemerne viste sig ved samling af en lille, topolet
skydeomskifter. som monteres på printpladen, som
i øvrigt bærer alt det øvrige, også drejeomskifteren.
som er mekanisk koblet til nævnte skydeomskifter.
Denne skal monteres meget omhyggeligt - jeg
måtte demontere den. fandt ingen fejl. samlede den
igen, og - den virkede.
Efter samling skal følsomheden af grundsystemet
indjusteres. da der er en del spredning på drejespoleinstrumentets følsomhed. Man skal hertil bru
ge en strøm på 50 mikroampere, og problemet er
at fremskaffe denne, helst med en nøjagtighed på
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9) Hvad der nødigst vil undværes i »OZ«:
Konstruktioner ................................................. 32,7%
Annoncer ............................................................. 7,9%
Traffic Dep........................................................... 4,7%
Afd. medd............................................................. 2,1%
10) Hvad der bl.a. savnes i »OZ«:
Begynderstof .................................................... 20,4%
Anmeldelse
af
kommercielt
udstyr
5,8%
Komponentoplysninger ....................................... 2,6%
Uddraget af OZ3BH

± 1% eller bedre, da instrumentets unøjagtighed
ellers bliver vel rigelig, de bedste formodstande
etc. er på 2%. Det blev anbefalet at bruge et helt
frisk tørbatteri og f. eks. indjustere til 1,5 V udslag
på området med 1.6 V fuldt udslag. Jeg har prøvet
at måle et sæt Hellesens »Steel hit«, ubrugte og
lagret nogen tid i stuetemperatur. De viste alle
1,60 V. Et Hellesens nr. 726 »steel effekt«, der
havde været opbevaret på samme måde i mindst
et år. målte 1.42 V. Hvis man ellers kan drage
nogen konklusion heraf, må det være. at man nok
skal regne med ± 6% usikkerhed her, hvilket er
for meget. Selv til amatørbrug bør måleusikkerheden ved spændingsmåling og DC-strømmåling
ikke være mere end ± 5% af fuldt udslag, hvilket
også loves for MX 001 B, når justeringen er i
orden.
Når kittet er samlet og justeret efter et evt. lånt
præcisionsinstrument, har man et meget kompakt
og ret fikst MM, hvis skala er forbavsende stor og
let læselig i forhold til kassens fysiske dimensioner.
Måleområderne er velvalgt, man har max. 5 A fuldt
udslag på DC og 1,6 A på AC - selvom man sjæl
dent har brug for AC strøm, er det naturligvis
behageligt at have den mulighed. Fuldt udslag
springer 5 - 1 6 - 5 0 ved spænding (ca. 3 gange
op) og 10 gange pr. spring ved strøm, hvor nogle
MM nøjes med færre områder med spring på 4
eller 5 gange op. 10 dB (de ca. tre gange) er noget
nær optimalt, idet man får rimeligt udslag på næste
område, når viseren går over fuldt udslag og man
skifter op.
Prisen opgives til kr. 189,- excl. moms i kit og
232,- samlet. Forhandler og service: Kjeltronik
(OZ1KX), Frieslandsvej 40. 2792 St. Magleby.
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Et Digitalvoltmeter
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Paul Bergsøe Kollegiet, vær. 601,
Skodsborgvej 190, 2850 Nærum.
Der er blandt amatører en udbredt interesse for
integrerede kredse. Dette gælder også for underteg
nede, der efterhånden har udført en hel del opstil
linger med forskellige kredse, både analoge og di
gitale. Det er jo altid rart, når disse opstillinger kan
anvendes, efter at opbygningen er færdig. Jeg er
derfor altid interesseret, når jeg ser måleinstrumen
ter og lign. beskrevet.
En sådan beskrivelse af et digitalvoltmeter fandt
jeg i det svenske RADIO OG TELEVISION nr.
10, 1970. Denne beskrivelse tog sit udgangspunkt i,
hvor nøjagtigt et instrument, en amatør har brug
for, og udformede opstillingen herudfra. En sådan
fremgangsmåde bliver desværre ikke altid anvendt.
Således har jeg set frekvenstælleropstillinger, be
regnet til at arbejde op til 10 MHz. forsynet med
8 udlæsningsrør, på trods af at det anvendte billige
krystal til tidsbasen kun gav en nøjagtighed, der
svarede til 5 eller 6 udlæsningsrør! Dette betyder,
at de overskydende cifre viser fuldstændig tilfæl
dige tal uden mening. Sådanne opstillinger mener
jeg bør undgås, da det giver anledning til frygt for,
at konstruktøren ikke helt er inde i, hvad han ar
bejder med.
Da jeg fandt den oprindelige svenske artikel ud
mærket, er en stor del af det følgende direkte over
sat og krydret med mine egne erfaringer under
bygning af instrumentet.
Princip
Fordelen ved de digitale instrumenter er. at den
målte størrelse ikke repræsenteres gennem et viser
udslag. men af et tal. der direkte kan aflæses.
Dette mindsker fejlmulighederne kraftigt.
For at muliggøre dette, må målestørrelsen, der
som regel er på analog basis, forandres til en digi
tal funktion.
Princippet for denne analog-digital-ændring (der
foretages i en såkaldt A/D-converter) er, at måle
størrelsen forandres til en pulsfunktion, hvis fre
kvens i ethvert øjeblik er direkte proportional med
målestørrelsen. I dette instrument modsvarer f.eks.
5 kHz I volt og 10 kHz 2 volt. Ved hjælp af en
elektronisk beregning omsættes dette til en tal
værdi, der er ækvivalent med målestørrelsen.
Da det ønskes, at det færdige instrument har en
nøjagtighed på ca. 1%, har man overalt i landet
adgang til en udmærket tidsbase, nemlig stærk
strømsnettet. Optæller man i en periode af net
frekvensen 50 Hz (T = 20 millisekunder) antallet
af perioder i en frekvens på 5 kHz, får man i
tælleværket værdien 100. Indsætter man derefter
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et komma på et passende sted. har man netop den
ønskede værdi (1.00). der så kan udlæses på pas
sende vis. f.eks. ved hjælp af de i denne opstilling
anvendte numitronrør.
Desværre er disse digitalinstrumenter behæftet
med høje anskaffelsesomkostninger. De billigste
industrielt opbyggede digitalvoltmetre er i alminde
lighed opbygget omkring en såkaldt LSI-kreds
(Large Scale Integration), hvilket betyder, at en
stor del af det færdige instruments funktioner er
indbygget i det samme lille hylster.
Denne sammenpakning af funktioner betod, at
prisen på det færdige instrument kan sænkes, men
stadigvæk koster et digitalvoltmeter omkring 2000
kr.
LSI-kredse har mange fordele, og især én ulem
pe. Hvis et eller andet i den ophører med at fun
gere. må hele kredsen skiftes, hvilket er dyrt.
Men hvad kan man vente at få, hvis man bygger
det i denne artikel beskrevne instrument, der vel
vil koste omkring 500 kr.?
★ Målenøjagtigheden kan let kalibreres til \% ±
en enhed på sidste ciffer. Bedre nøjagtighed kan
opnås, hvis man under kalibreringen har adgang
til et andet digitalvoltmeter.
★ Indgangsimpedansen er 10 Mohm på alle spæn
dingsområder og instrumentet er ufølsomt for
forstyrrelser fra netbrum og overtoner af 50 Hz.
★ Andre finesser er slukning af indikatorrørene
ved overskridelse af måleområdet, samt lampe
test.
★ Instrumentet tåler en spænding på 1000 V på
alle spændingsområder, hvilket billiggør anven
delsen. Flydende målinger bør dog ikke fore
tages med mere end 400 volt overjord på plus
indgangen.
★ Eventuelle ønsker om at foretage ændringer af
måleområder foretages relativt nemt.
Funktionsbeskrivelse
Blokskemaet i fig. 1 viser et enkeltintegrerende
digitalvoltmeter af typen spænding til frekvensconvertering. Funktionerne er i det store og hele
følgende, når man på indgangen lægger en målelig
spænding:
Den på indgangen pålagte spænding transforme
res ved hjælp af spændingsdeleren om til en stør
relse, der er passende for analog-digitalconverteren. Spændingsdeleren har til opgave at give in
strumentet dets forskellige måleområder samt den
konstante indgangsimpedans, der bør være af størOZ FEBRUAR 1973

Fig. I. Digitalvoltmeterets blokskema.

relsesordenen 10 Mohm for ikke at forstyrre den
kreds, der måles på.
Efter spændingsdeleren følger en impedansom
sætter. I denne opstilling anvendes en LM 302,
hvilket er en operatorforstærker, der er færdigkob
let til at anvende som buffertrin.
Indgangsimpedansen er af størrelsesorden 10000
Mohm og forstærkningen 0,999. Læg her mærke
til, at indgangsimpedansen kun angiver forholdet
mellem spænding og strøm, der skal til for at
drive kredsen og intet har at gøre med, hvad
man kan måle, hvis man sætter et ohmmeter på
kredsens indgang. Dette skyldes, at isolationen i
luft og faste isolationsmaterialer er meget dårligere.
Kredsen har en udgangsimpedans på ca. 1 ohm.
hvilket betyder, at den efterfølgende integrators
integrationsmodstande R11 + R12 påvirkes ube
tydeligt. Offsetspændingen i en LM 302 er max.
15 mV, som udbalanceres med R10 . R9 og C1
danner et lavpasfilter med fo omkring 5 Hz. D2
har til opgave at beskytte indgangen mod farlige
overspændinger.
Efter impedansomsætteren følger A/D-converteren. Denne bygger på integrationsprincippet. Kob
ler man en operatorforstærker som vist på fig. 2a
og pålægger indgangen en positiv spænding til tiden
T. vil man på udgangen få en spænding, som vist
på fig. 2b. Her vil vinklen afhænge af størrelsen
1/RC samt størrelsen af den pålagte spænding. Jo
større spænding, jo stejlere bliver linien. Udgangs
spændingen vil blive ved med at stige, indtil for
stærkeren går i mætning, hvorefter spændingen vil
forblive konstant her. Ønsker vi derfor en ny skrå
linie, må kondensatoren C kortsluttes, hvilket får
udgangsspændingen til at gå til nul, hvorefter for
løbet kan gentages.
I den foreliggende opstilling hedder integrations
kondensatoren C6 og kortslutningen sker gennem
T1. Tidspunktet, hvor kortslutningen skal ske.
kommer der besked om fra næste trin. der er en
såkaldt hysteresekomparator. Koblingen af en så
dan er vist på fig. 2c, og udgangsspændingen er
vist på fig. 2d. Virkemåden er således, at så længe
eind er mindre end e1, er udgangsspændingen kon
stant negativ. Når eind når ei, skifter eud hurtigt
over til en positiv værdi. Hvis derefter eind mind
skes, sker tilbageskiftet ikke ved ei, men først,
når eind når e2.
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Fig. 2c. Operatorforstærker koblet som hysteresekomparator.

Fig. 2d. Komparatorens udgangsspænding.
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Den samlede funktion af integrator og komparator bliver derefter: Den pålagte spænding integre
res af integratoren. Når denne integrering begyn
der, har komparatoren negativ udgangsspænding,
der gennem D6 trækkes ned til ca. -0.6 V. Denne
spænding findes i punktet, hvor D2. R21 og R22
sammenkobles. Udgangsspændingen fra stift 10 på
IC2 er omkring -12 V, hvilket er tilstrækkeligt til
at holde Ti afskåret.
Spændingen på ben 8 er -3,5 V, hvilket er hysteresens
lave
skiftepunkt.
Integratoren
fortsætter
med at integrere, indtil dens udgangsspænding er
3.5 V; da slår komparatorens udgangsspænding om
og begynder at stige mod positive værdier. Når
dette sker, bliver Ti ledende og begynder at ud
lade C6 hvilket betyder, at integratorens udgangs
spænding går mod 0.
Samtidig med at spændingen på ben 10, 1C2
bliver mere positiv, skifter komparatoren om.
hvorefter en ny spænding lægges på ben 8. Denne
spænding stiger hurtigere end udgangsspændingen
fra integratoren og har sin max.-værdi omkring
-0,6 V. Når kondensatoren er tilstrækkelig udladet,
bliver integratorens udgangsspænding af samme
størrelse og komparatoren skifter igen til negativ
udgangsspænding, hvorefter hele forløbet kan gen
tages.
Dersom A/D-converteren har de rigtige kompo
nentværdier og er rigtigt indstillet, fås ved D6 en
udgangsfrekvens, der er direkte proportional med
indgangsspændingen.
Dette pulstog føres derefter til en gate. der åb
nes og lukkes af tidsbasen, der igen styres af
nettet.
I dette instrument er gaten åben i 20 millisekun
der og slipper altså pulser igennem i denne tid.
Tidsbase, dekadetæller og dekoder
De anvendte integrerede kredse er blevet omtalt
tit her i bladet, og de, der ønsker at sætte sig
nærmere ind i disses funktion, henvises til nogle af
disse artikler.
Virkemåden er som følger:
Vi tænker os, at voltmetrets omskifter står i stil
ling 2 V, og at en spænding på 1,5 V er tilsluttet
indgangen. Dette betyder, at A/D-converteren giver
en frekvens på 7500 Hz.
Som tidligere omtalt udnyttes nettets 50 Hz
som tidsbase. Frekvensen filtreres i R29, C11 og
D13 og forandres til firkanter i T5. Dette gøres, da
de efterfølgende kredse arbejder bedst med firkan
ter. Disse firkanter føres til ben 14. IC9.
Går vi ud fra, at IC9 står i nulstilling (udgangene
A, B, C, D = 0) og fire pulser føres frem, fås på
udgang C, ben 8, højt niveau »1«. Udgangen er
koblet til nistillingsindgangen på IC9 og nulstillings
indgangene på IC5, IC8, og efter invertering i IC10
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til IC 11. IC5, 8 og 11 vil således blive nulstillet
samtidig med, at IC9 nistilles. Da fås højt niveau
på D-udgangen, ben 11, 1C9 hvilket føres til ben
1 og 12 på IC 10.
Det høje niveau inverteres fra ben 1. IC 10 til
ben 3. IC 10 og føres til clockindgangene på hu
kommelseskredsene IC4 og 1C7. Dette betyder, at
den igangværende optælling ikke bliver synlig på
udlæsningsrørene. Da niveauet samtidig er højt på
ben 12. IC10, kan frekvensen fra A/D-converteren
passere gaten i IC 10 frem til tælleværket ben 14.
IC5. Gaten vil være åben i 20 millisekunder, og
der vil således nå 150 pulser frem til 1C5. der deler
med 10 og således slipper. 15 pulser frem til næste
trin IC8, der også deler med 10. Der sendes altså
1 puls videre til næste trin, ben 1, IC 11. Dette
betyder, at den bistabile flip-flop trigger og man
får højt niveau på udgangen ben 12. Dette kobles
over R30 til basis på T6, der bliver ledende, og
der indikeres et 1-tal.
Når 20 millisekunder er gået, nulstilles IC9 og
lavt niveau fås på udgang D, hvilket betyder, at
gaten lukker for pulser fra A/D-converteren. Sam
tidig får clockindgangene på IC4 og IC7 højt niveau
efter invertering i IC10. Dette betyder, informa
tionerne fra tælleværkets udgange føres til indgan
gene på dekoderne IC3 og IC6, der ændrer BCDkoden fra tælleværket til 7-segment-kode til de i
dette tilfælde anvendte numitronrør.
Vi har nu fået indikering af cifrene 150 på ud
læsningsrørene. dvs. 1.50, idet omskifteren står i
stilling 2 volt. Tænding af kommaet sker ved di
rekte forbindelser fra omskifteren.
Det ovenfor beskrevne forløb gentages 10 gange
pr. sekund.
Hvis en for høj spænding, f.eks. 2,5 V kobles
på indgangen, når omskifteren står i stilling 2 V,
bliver overspændingen indikeret på følgende vis.
Ud fra kredsen IC8 fås 2 pulser, som trigger flipfloppen på ben 1, IC 11. hvilket igen trigger flip-flop
nr. 2 i samme hylster. Herefter fås højt niveau på
sidstnævntes ben 9. Dette føres til invertering i
IC 10 og videre til RBo-indgangene på dekoderne
IC3 og IC8, hvilket betyder, at numitronrørene
slukkes.
Med omskifteren i stilling L/T (lampetest) fås
lavt niveau på U/T-indgangene på IC3 og IC8
gennem dioden D15 og La kobles til jord gennem
dioden D14. Denne kobling giver kontrol af samt
lige glødetråde i udlæsningsrørene.

Mekanisk opbygning
Tips til monteringen
Instrumentet er opbygget på dobbeltsidet glas
fiberprint. Desværre er printet ikke blevet helt
komplet, idet 3 forbindelser må lægges med ledninOZ FEBRUAR 1973
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ger. Der skal lægges en forbindelse fra IC 10 ben 7
til 0, fra IC7 ben 12 til 0 og fra IC6 ben 16 til +.
Jeg har ikke orket at udføre det ret komplicerede
arbejde at lave nyt printlay-out blot for disse 3
forbindelsers skyld.
Selve monteringen foregår nemmest ved at sam
menligne forbindelsesskemaet fig. 4 og printpladen
set fra komponentsiden, idet placeringen af de in
tegrerede kredse er ens. Monteringen af A/Dconverteren foregår nemmest ved at følge printet
fra pilen, der angiver punkt D på diagram 3.
I den svenske version er der til første ciffer
brugt en rørlampe (på diagrammet kaldet La).
Denne har jeg udskiftet med et. numitronrør type
DR2020 med henblik på senere udbygning. Dette
har ikke ændret noget i selve koblingen.
Instrumentet er indbygget i en indbygningskasse
fra Dansk Mini Radio.

Advarsel. Lad være med at koble instrumentets
0 til indbygningskassen, idet dette kan blive farligt
ved flydende målinger.
Kalibrering
Til kalibrering skal anvendes en spændingskilde
med tilstrækkelig nøjagtighed. Den billigste mulig
hed er en kviksølvcelle af den type. der anvendes
bl.a. i belysningsmålere. En sådan celle har. så
længe den ikke er alt for slidt, en spænding på
1,35 V.
Har man adgang til en bedre spændingsreference
eller et andet digitalvoltmeter, bør man anvende
dette, men kviksølvcellen skulle dog give mulighed
for 1% nøjagtighed og kan eventuelt indbygges i
instrumentet.
Selve kalibreringen starter med, at man sætter
omskifteren i 2 V-stillingen, og indgangen kort

Fig. 4. Forbindelsesdiagram for tidsbase og tælleværk.
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Fig. 5. Printets underside.

sluttes. Stil alle trimmepotmetrene i midterstilling.
Kortslut forsigtigt ved hjælp af en tråd armen på
R11 til 0 på printet. LM302 er kortslutningssikker
på udgangen, men andre ting kan tage skade, hvis
kortslutningen udføres forkert.
Stil på R15, til numitronrørene viser nul. og
fjern kortslutningstråden. Indgangen skal stadig
være kortsluttet.
Hvis numitronrørene nu ikke viser nul, stilles på
Rio, til dette er tilfældet. Brug en trimmepind af
plexiglas eller hold i metallet på skruetrækkeren.
OZ FEBRUAR 1973

Derefter fjernes kortslutningen på indgangen og
spændingsreferencen tilsluttes i stedet for. Trim på
R11, til meteret viser den spænding (mellem 0 og
2 volt), som referencen er indstillet til.
Fjern derefter referencen og meteret skal vise 0
lidt efter. Er dette ikke tilfældet, stilles forsigtigt
på R15.
Kontroller derefter at meteret slukkes ved over
spænding, f.eks. ved at tilslutte et 4,5 V batteri
medens meteret stadig står i 2 V området. Cifrene
skal slukkes eller blinke svagt.
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Fig. 6. Printets overside.

Til sidst kontrolleres, at de andre områder fun
gerer ved hjælp af passende spændinger.
Hvis det viser sig, at meteret er lysfølsomt, så
ledes at de indikerede cifferværdier ændre sig med
belysningen, bør dioden D? males sort.
Efter montering vil der være nogle tomme huller
i printet. Dette skyldes, at det svenske forfatter
opgav, at sidste ciffer i nogle tilfælde blinkede og
der blev derfor konstrueret en synkroniseringsen
hed. der fjernede dette. Denne blinken har jeg dog
ikke været ude for og derfor undladt at montere
enheden. Synkroniseringen sidder mellem Ti og
IC 10 ben 12.
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Til slut skal det nævnes, at som indgangsspæn 
dingsdeleren er koblet på fig. 3 kan instrumentet
måje både spænding og strøm. Instrumentet er
imidlertid ikke særlig velegnet til at måle strøm på
grund af for høj indre impedans. Jeg agter derfor
senere at beskrive en forsats der bedrer på dette.
I omskifterens forskellige stillinger fås følgende
funktioner: 1: afbrudt, 2: lampetest, 3: 2 V,
4: 20 V, 5: 200 V. 6: 2 mA, 7: 20 mA og 8: 200
mA, men dette kan selvfølgelig ændres ved at
ændre på modstandene.
★
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Stykliste:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
RIO
Ril. R15
R12
R13
R14
R16. R20. R21
R17, R30
R18
R19
R22
R23. R25
R24. R26
R27
R28
R29
R30
Cl
C2, C3
C4
C5
C6
C7, C8. CIO
C9
C11
OZ FEBRUAR 1973

5.6 Mohm 1/4 W 1%
4.7 Mohm 1/4 W 1%
470 kohm 1/4 W 1 %
47 kohm 1/4 W 1%
4.7 kohm 1/4 W 1%
470 ohm 1/4 W 1 %
47 ohm 1/4 W 1 %
5 ohm 1/4 W 1%
10 Mohm 1/4 W 5%
1 kohm trimpot Diplomatic
10 kohm trimpot Diplomatic
24 kohm 1/4 W 2%
68 kohm 1/4 W 5%
470 kohm 1/4 W 5%
20 kohm 1/4 W 5%
1.5 kohm 1/4 W 5%
680 ohm 1/4 W 5%
10 kohm 1/4 W 5%
2.2 kohm 1/4 W 5%
33 ohm 1/4 W 5%
500 ohm 1/4 W 5%
330 ohm 1/4 W 5%
100 kohm 1/4 W 5%
20 kohm 1/4 W 5%
450 ohm
0.022 pF (polykarbonat)
10 nF 63 V
47 pF 2,5% keramisk 63 V
10 pF 20%> keramisk
1000 pF 2.4% keramisk 63 V
220 μF stående elektrolyt 25 V
2500 μF 10 V elektrolyt
0.1 μF (polykarbonat) 63 V

Dl. D14. D15
D2. D5
D3. DI3
D4
D6

Dl 1
D12
TI
T2, T5. T6
T3
T4

1N914 diode
1N753A zenerdiode 6,2 V 400 mW
1N914 diode
15 V 400 mW zenerdiode 10%
5,1 V zenerdiode 400 mW 5%
1N751A
et par passende dioder
13 V zenerdiode 400 mW 5%,
1N964B
1,5 A 50 V brokoblet ensretter
5,6 V zenerdiode 1 W 5% 1N752A
T1S34 (Texas)
BC107
BC177
2N3055 -

IC1
IC2
1C3,IC6
1C4. IC7
IC5, IC8, IC9
IC 10
IC11

LM302 (National Semiconductor)
SN72709DN (Texas)
CD2501E (RCA)
SN7475 (Texas)
SN7490 (Texas)
SN7400 (Texas)
SN7473 (Texas)

VI, V2
Sri
Sr2
La

DR2010 Numitronrør (RCA)
sikring 600 mA
sikring 150 mA
Sofitlampe 12 V max. 3 W eller
DR2020

D7, D8
D9, D10

1 stk. nettransformer P 220 V, S 7,5 V. 0,7 A;
14 V. 0.2 A
1 stk. omskifter 2 dæk. l x l l still.
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En SSTV-monitor
Konstrueret af SM0BUO, Åke Bachmann
Beskrevet af OZ6PH, Carl E. Knudsen, Erantisvej 26, 7100 Vejle

På billedet af min monitor ses en mørkere firkant foran billedfladen. Det er et lys-orange
filter (Acryl), der fjerner det blå fluorescens, og giver samtidig billedet en gullig farvetone.
Betjeningsknapper er fra oven i venstre række: vandret centrering - vandret hold - kontrast.
I højre række: lodret centrering - lodret hold - lys.
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Ved konstruktionen af monitoren, som skete i
samarbejde med Arthur Lambriex, PA0LAM, op
stilledes følgende krav:
1) Monitoren skulle være heltransistoriseret.
2) Monitorrør, afbøjningsspole og øvrige kompo
nenter skulle være af standardtype.
3) Følsomheden overfor forstyrrelser skulle mind
skes så meget som muligt og signalfølsomheden
øges.
4) Kravet til nøjagtig indstilling af SSB-modtageren skulle være underordnet.
5) Stabiliteten af video-, synk- og sweepkredsene
skulle øges.

Indgangstrinet:
Vi husker, at den egentlige videobåndbredde er
900 Hz. dvs. at den højeste videofrekvens er ca.
900 Hz. Der er altså ca. 300 Hz mellem denne
frekvens og synkfrekvensen 1200 Hz.
For at forbedre støjniveauet anvendes i indgangs
trinet en lineær integreret kreds med differentialudgang. der samtidig fungerer som begrænser (se
diagram). Signalerne fra begrænseren, som har
modsat polaritet, styrer hver sin monostabile multivibrator FCK 101 med en tidskonstant på 125 ps.
Flip-flopperne arbejder som pulstællende detek
torer og giver et udgangssignal, hvis frekvens er
det dobbelte af det tilførte.
Frekvensområdet på indgangssignalet er 1200—
2300 Hz og udgangssignalet fra FF'erne strækker
sig altså fra 2400-4600 Hz. Forskellen mellem 900
Hz og synk (2x1200 = 2400 Hz) er nu væsentligt
større, og man får et betydeligt renere videosignal.
Indgangsforstærkeren begrænser ifølge data alle
rede ved 100 mikrovolt input. I denne kobling er
det nødvendigt med ca. 50 mV input for fuld
begrænsning. Outputtet fra FF'erne demoduleres
og passerer et lavpasfilter med gennemgangsom
råde fra 0 til 900 Hz. Kvaliteten af det video
signal, man vil få, hænger stærkt sammen med
konstruktionen af dette filter. Det gælder altså om.
at alle signaler op til ca. 900 Hz ubeskåret kan
passere filtret, og at frekvenser derover dæmpes
kraftigt.
Til at begynde med anvendtes selvinduktionen i
en transistortransformer, men resultatet blev ikke
så godt, sikkert på grund af spredningskapaciteter
i transformerviklingerne. Der blev så gjort forsøg
med m-afledede slutsektioner med en mellemlig
gende 7r-sektion. Her har hver induktans en paral
lelkondensator,
hvorfor
spredningskapaciteterne
får lille indvirkning.
Det er svært at måle induktanser over 1 H.
hvorfor de angivne værdier må anses for retnings
givende. Hvis man anvender den opgivne type
OZ FEBRUAR 1973

ferritkerne med samme vindingstal og samme værdi
på kondensatorerne, kommer man imidlertid meget
nær maximum. De, der ønsker at forbedre filtret
yderligere, kan det anbefales at studere emnet i
»Radio Amateur's Handbook«.
Udgangsignalet fra filtret bør ligge på ca. 400
mV pp. Dette føres så ind på videotrinene T1, T2
og T3, signalet fra T3 intensitetmodulerer katoden
på monitorrøret, som er Philips type M 17-140 GM.
Det er et meget kompakt rør med rektangulær
skærm, der måler 93x124 mm. Rørets længde er
227 mm. Den krævede accellerationsspænding er
10 kV, hvilket kan lyde afskrækkende. Vi skal
senere se, at dette problem løses ganske enkelt.
Aktiv filtrering af synkesignalerne
Fra emitteren på T2 tages signalerne ud og pas
serer de aktive filtertrin, T6 og T7. Her dæmpes
alle signaler mellem ca. 2000 Hz og 3000 Hz kraf
tigt, dvs. at sus og andre forstyrrelser på mod
tagerkanalen formindskes betydeligt. Dæmpningen
af disse signaler efter filtrene ligger på ca. 60 dB
(se diagram).
Stabilisering af videosignalniveauet
Fra emitter på T7 ledes signalerne tilbage til
AGC-forstærkerne T5 og T4 og videre til video
indgangstrinet T1. Niveauet i forhold til jord på
signalerne T5 skal være ca. 1,9 V, målt på T7’s
basis til 6,2 V. R1 stilles, så signalet på T2's emit
ter ligger ca. 1,7 V overjordpotentiel for topsynk
og ca. 2,4 V for sort. Maximal hvidt kommer da
til at ligge på ca. 3,5 V - 3.8 V afhængig af kvalite
ten af det indkomne videosignal.
Ved rigtig justering af AGC-forstærkeren behø
ver man ikke at være så kritisk med nøjagtig ind
stilling af SSB-modtageren. Det skal påpeges, at
der kan forekomme en vis spredning af forstærk
ningen i transistorerne i disse trin, hvorfor man
bør passe på, at de angivne værdier følges.
Synkadskilleise
Fra T8 føres signalet til T9, hvor det integreres
af modstanden på 10 kohm og kondensatoren på
27 nF. Pulsen målt på T9’s kollektor indstilles
med trimpotentiometeret R3, således, at den bliver
ca. 5 V.
På basis af TI 1 findes nu en positiv firkantpuls,
som er ca. 3 ms lang. Denne puls integreres i
næste trin og bliver til en savtand på L12’s kollek
tor. som ledes videre til liniedelen.
Lokale sweeposcillatorer
Vi kommer så til en anden finesse i denne kon
struktion, nemlig eliminering af følsomheden over
for forstyrrelser og forøgelse af signalfølsomheden.
Man brugte tidligere en metode, hvor den indkomne
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Båndstopfilter

synkimpuls startede sweeposcillatorerne. Men da
systemet ikke kunne kende forskel på virkelige
synkimpulser og støjimpulser, gik oscillatoren igang
ved næsten enhver impuls, som kom ind til moni
toren. Ved kraftige forstyrrelser kunne dette resul
tere i, at strålen var borte fra skærmen i længere
tid, det var altså umuligt at få monitoren til at
synkronisere. Ved svage signaler fik man ikke til
strækkeligt store synkimpulser, og sweepet funge
rede derfor ikke.
I den aktuelle konstruktion anvendes lokale linieog billedoscillatorer, som gør, at man altid har et
raster på skærmen, uafhængigt af om der kommer
signal ind eller ej. Sammen med de kraftige aktive
filtertrin T6 og T7 bliver resultatet, at man kan
modtage signaler selv under kraftige forstyrrelser
samt svage signaler under stærk fading.
Savtandspulsen fra T12 skal altså kontrollere fre
kvensen på savtandsoscillatoren TI3, hvis grund
frekvens indstilles på en noget lavere frekvens med
potentiometeret R4. som monteres på forpladen.
Indstillingen af grundfrekvensen på T13 er ganske
ukritisk, men er nødvendig, idet sweepfrekvenserne fra de forskellige stationer kan variere betyde
ligt.
Sweepforstærker ne
I emitteren på transistor TI5 tages savtands
pulsen ud via potentiometeret R5, som altså kon
trollerer sweepamplituden. Til samme emitter er
også transistor T16 forbundet, hvormed sweepet
centreres på skærmen. Indstilling af dette sker med
potentiometeret R6.
Savtandspulsen forstærkes i T17 og T18 og ud
styrer det komplementære sluttrin T19 - T20, som
derefter leverer savtandssweep til afbøjningsspolen.
For at forbedre lineariteten tilbagekobles et lille
signal til T17. Yderligere forbedring af lineariteten
ved liniesweepet er derefter unødvendig.
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Vertikalsynktrinnet
Fra basis på Til ledes firkantpulsen til vertikal
synktrinnet T21, i hvis kollektorkreds integrering
sker. I kollektoren på T22 kommer der til at ligge
en firkantpuls, som styrer den lokale vertikaloscil
lator T23. Funktionen hos vertikalsweeptrinnet er
den samme som hos det allerede beskrevne linie
trin.
Mellem emitterne på sluttrinnet og jord skal der
ligge et sweep på 15 Vpp for liniedelen og 13 Vpp
for vertikaldelen. Mellem transistorerne T24 og T25
er der koblet en modstand på 47 k og en konden
sator på 20 μF for at forbedre lineariteten på ver
tikaltrinnet. Kondensatorerne på T17's basis og
T18’s kollektor skal til for at fjerne det vertikale
sweep, som i nogle tilfælde overlejredes horisontalsweepet. På T28’s kollektor ligger en kondensa
tor for at fjerne horisontalsweepet fra vertikalsweepet.
Transistoren T31 er et blankingtrin, som skal
slukke strålen under tilbageløbet.

Netdelen
Til monitoren er følgende spændinger nødven
dige:
Accellerationsspænding 10 kV
Til fokus- og første accellerationsanode 400 V
Til styregitteret og videosluttrinnet 100 V
Til transistortrinene + 10 V og - 10 V
Til højspændingsdelen - 11 V
Højspændingen får man på samme måde som i
en konventionel TV-modtager (se diagram). Et 15
kHz signal frembringes i en Hartleykoblet oscilla
tor. Denne puls forstærkes i drivertrinnet, som
switcher transistoren T34. Dennes kollektor er slut
tet til resonanskredsen Tr2, Cl, L7 samt boosterdioden BY118 med sin parallelkondensator. På
kollektoren ligger nu en spændingspuls på ca. 80
V, som i Tr2 forvandles til ca. 10 kV. Denne
spænding halvbølgeensrettes og kobles til monitor
rørets højspændingskontakt.
Drivpulsen til T34 skal for at få den bedste funk
tion på dette trin have det udseende, som vises på
skemaet.
L7, som sædvanligvis udgøres af en linieafbøj
ningsspole, er erstattet af en ferroxcube-spole med
tilsvarende induktans.
Det er vigtigt, at lavspændingen - 11 V stabili
seres, da linierne på skærmen ellers defocuseres
ved meget lyse partier i billedet.
Lavspændingerne - 10 V og - 10 V skal stabi
liseres, da liniemønstret ellers bliver alt andet end
pænt (se diagram). Til optimal opløsning må linierne
være absolut lige. Transformatoren til disse spæn
dinger skal derfor have en ordentlig effektreserve.
Horisontalspolen alene kræver en sweep-strøm fra
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top til top på ca. 500 mA og vertikalspolen ca. 300
mA. Hvis transformatoren kan klare 5-6 A, er man
på den sikre side.
Egne bemærkninger:
Med hensyn til billedroret leveres dette ikke
mere. men i stedet for kan anvendes andre rør
med P7-fosfor, f.eks. 5FP7. 7BP7A m.fl., men man
bør nok ikke anvende rør med meget større diame
ter end 7", da man jo har monitoren stående i
umiddelbar nærhed, idet billedet så bliver for groft.
Strømforsyningen bør ikke bygges sammen med
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monitoren, men i en kasse for sig. Systemet er
intolerant overfor brum og brumfelter. Man behø
ver ikke at følge strømforsyningen slavisk. Høj
spændingen kan udmærket laves med en »selvsvin
ger«, og fra samme transformer kan hentes spæn
ding til billedrorets skærmgitter og focusgitter, hvis
et sådant findes. Ang. afbøjningsspolen, så kan
man bruge en 70° afbøjningsspole fra en gammel
17" TV.
Mekanisk udførelse og design overlades til den
enkeltes fantasi.
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Lidt om contester
Af OZ1LO, Leif Ottosen, Køng, 4750 Lundby
I den amerikanske amatørorganisation ARRL’s
contest i 1972 lykkedes det mig for første gang,
efter mange års ihærdige forsøg, at opnå første
pladsen for Europa i CW-afdelingen. OZ's redak
tion har derfor bedt mig skrive lidt om, hvorledes
dette resultat er opnået, samt om deltagelse i
tester i almindelighed. Amerikanertesten, eller som
den officielt hedder ARRL International DX-Competition, er en af de virkelig store tester, hvor det
gælder om for USA/Canada at kontakte så mange
stationer som muligt i den øvrige del af verden.
Testen afholdes hvert år i februar og marts med
2 weekends for både CW og phone.
Redaktørens opfordring efterkommer jeg gerne,
idet det er mit håb, at andre også kunne få lyst til
at prøve denne gren af vor fælles hobby. Mine
resultater er ikke enestående, andre amatører vil
kunne opnå samme resultater som jeg. dog kræves
der, at du anvender en del tid på din hobby jævn
ligt gennem nogle år, samt tillige at du anskaffer
dig en forholdsvis veludstyret station.
Hvorfor nu deltage i contester?
Er det ikke bare QRM? Man skal selvfølgelig
først og fremmest deltage, fordi det er sport og kan
give en nogle gode timer ved stationen. Der er ikke
noget, der som contesterne kan skabe aktivitet på
alle vore bånd, og der er her en god chance for i
løbet af et kortere tidsrum at køre mange QSO'er
og virkelig få opøvet sin operationsteknik, sam
tidig med at man får afprøvet sin station; dels
hvor godt man kommer ud og dels driftssikker
heden af udstyret. Man kan være bombesikker på,
at brækker ens station ned. sker det altid, når
testen går allerbedst for en. Der dukker ofte
sjældne stationer op i contesterne, så man kan
forholdsvis let lave sig nogle nye lande eller pre
fixer. Især henimod slutningen af en test gælder
dette, da disse stationer jo også er interesseret i så
mange kontakter som muligt og lytter efter svage
signaler. Samler man på diplomer, er der normalt
sådanne at vinde for de bedst placerede i hvert
land. Endvidere spiller konkurrencemotivet ind.
Har du, som jeg, ikke haft synderlig held indenfor
de mere kendte former for konkurrencer, så er her
den »sport«, hvor du kan sidde hjemme i din
magelige stol og vinde konkurrencer uden større
fysisk udfoldelse, magen til findes vel næppe?
Lad mig fortælle lidt om, hvad der gav mig ly
sten til at køre contester. Jeg startede med en Clicens på 80 meter CW for 11 år siden. I løbet af
det første års tid stiftede jeg lidt bekendtskab med
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OZ1LO får overrakt vinderplaquetten. Fra venstre ses: OZ3Y 6MI - 2VQ - 5GF -1LO - 7HT - 5DX - 3PO. (Foto OZ3PO).

nogle af de forskellige mindre tester, inden jeg til
min store overraskelse blev vinder af EDR's jule
test, som jo er en glimrende test for begyndere.
Det gav mig lyst til at fortsætte og til at gøre
noget mere ved min deltagelse i de forskellige te
ster. Da der jo ikke var, og desværre endnu ikke
er, megen OZ-deltagelse, især i de mindre kendte
tester, varede det ikke længe, inden jeg blev nr. 1
herhjemme i flere af dem. Samtidig med at min
operationsteknik blev bedre, forbedrede jeg også
stationen og antennerne. I de senere år har jeg haft
flere opmuntrende resultater såsom vinder af SAC
og NRAU-testen, samt blandt de 5 bedste i Europa
i CQWW og ARRL-testerne flere gange inden det
endelig i 1972 lykkedes at blive nr. 1 i Europa
som omtalt i indledningen.
Hvad kræves der for at vinde en contest?
For det første et godt kendskab til alle 5 bånd.
På hvilke tidspunkter af året og af døgnet man kan
forvente åbninger til et bestemt land eller del af
jordkloden og på hvilket bånd. Desuden må man
på de tider, hvor udbredelsesforholdene er bedst,
og man kaldes af mange stationer samtidig, kunne
nedskære den tid en QSO tager til det kortest
mulige ved kun at udveksle det absolut nødven
dige, nemlig call, rapport og nummer og kunne
gøre det med en hastighed af op til 100 QSO’er i
timen på CW og lidt højere på phone. Yderligere
må man skubbe alt testen uvedkommende til side
og deltage full-time i det tidsrum testen strækker
sig over, dvs. for en 48 timers test op til 44 timers
operation, hvilket altså kun tillader ca. 3 timers
søvn på et roligt tidspunkt under testen, samt na
turligvis indtagelse af den nødvendige føde etc.
Det bedste er, hvis man kan holde sig vågen hele
testen, men det er endnu aldrig lykkedes for mig.
I de kortere tester må man være QRV hele
perioden.
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Hvilke krav stilles der til grej og antenner?
Det er lidt svært at definere og varierer fra test
til test, men der findes i hvert fald mange af jer,
der allerede har, hvad der er nødvendigt. Man kan
naturligvis sige, at jo bedre antennerne er, des
større er chancerne, og der stilles mindre krav til
effekten og modtageren. De fleste kommercielle
stationer der er på markedet plus en drejelig ret
ningsantenne til 10-15-20 meter og dipol antenner
til 40-80 meter er tilstrækkeligt. Alle antenner kan
anbringes på samme mast. Så station og antenner
er ingen hindring for, at vi kunne have langt flere
gode contestoperatører herhjemme, end vi har.

OZ1LO’s »antenne-farm«. (Foto OZ8RW).

Hvorfor contestdeltager?
Hvad er det, der får mange ivrige contestdeltagere til at være med i testerne år efter år og
glæde sig til dem længe i forvejen? Det kan være
forventningen om et bedre resultat end året før,
eller om condx bliver gode og deraf følgende mu
lighed for mange kontakter. Også spændingen om,
hvilke sjældne stationer og DX-peditioner, der vil
være aktive i testen, får mange til at deltage blot
for at opnå disse QSO'er. Testerne åbner den hur
tigste mulighed for opnåelse af de nødvendige
forbindelser til de fleste diplomer, deriblandt også
de sværest opnåelige såsom WAZ, WAS, DXCC
med endorsement og ikke mindst det forholdsvis
nye 5 bånds DXCC og mange flere. Det er også
den bedste mulighed til at afprøve din eventuelle
nye station eller en ny antenne. Det giver en bedre
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bedømmelse af, hvordan den klarer sig i konkur
rence med andres signaler ved f.eks. at kalde en
sjælden DX-station samtidig med mange andre,
eller selv at kalde CQ test og høre, hvor mange
der svarer midt i al larmen, fremfor at få nok så
mange dB over S 9 af nogle enkelte stationer på
tidspunkter, hvor der ikke er så stor aktivitet på
båndene.
Indledende manøvrer
Har du aldrig prøvet at køre test før, er det
klogt først at lytte lidt omkring og bemærke, hvor
ledes andre afvikler deres testforbindelser. Hold
dig lidt væk fra den lave ende af båndet, hvor de
skrappeste operatører gerne befinder sig (dette
gælder på CW) og udsøg dig en station, som kører
med et tempo, der passer dig. Hvis du vil kalde
CQ er det en god regel ikke at sende med større
speed, end du selv er i stand til at modtage. Hvis
du bliver kaldt af flere stationer samtidig, svar da
altid den der kører med den største speed, du kan
modtage, også selv om han eventuelt er svagere,
da du må regne med, at han er mest utålmodig og
ikke vil vente, til du er færdig med en QSO. Sørg
for at have skrivemateriel nok ved hånden, det
skal nok altid vise sig midt i kampens hede, at
man får knækket blyantspidsen eller kuglepennen
løber tør. Anvend de anerkendte A4-logblade eller
tilsvarende. Hvis det er en af de tester, hvor man
anvender fortløbende numre, kan der spares tid
ved før testen at nedskrive det antal numre du
regner med at få brug for at skulle afsende, så du
kan nøjes med at skrive afsendt rapport og tid og
ellers kan koncentrere dig udelukkende om det. du
modtager fra modparten. Øv dig også i at morse
med blyanten siddende mellem to fingre, så du er
fri for at samle den op og lægge den hele tiden.
Når du retter i loggen, så gor det, så det ikke kan
misforstås, f.eks. ved at strege over og skrive det
rigtige ved siden af, og ikke ved at male over det
forkerte, for det kan du måske ikke tyde, når testen
er forbi.
QSO point og multiplier
Hvordan opnår man den størst mulige pointssum
og dermed den bedst mulige placering? Lad os se
på, hvordan man giver points. F.eks. i juletesten
og NRAU-testen gives der kun QSO-points, og som
følge deraf gælder det udelukkende om at opnå så
mange QSO’er som muligt, men i de fleste andre
tester kommer man frem til det endelige resultat
ved at tage summen af QSO-points og multiplicere
den med en eller anden form for multiplier, det kan
være stater i USA, prefixer eller i de fleste til
fælde lande efter DXCC-listen, som du kan finde
bl.a. bag i QTH-listen.
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I CQWW-testen, som efter min mening er en af
de mest interessante tilbagevendende tester, gives
der 3 points for forbindelser udenfor Europa og 1
point med eget kontinent, så der må tages hensyn
hertil, når man beslutter, hvilket bånd man vil
anvende mest, selv om man måske kan få mange
QSO med Europa på 80 meter, vil det ikke være
hensigtsmæssigt, hvis det samtidig er mulig at opnå
mange DX-forbindelser på 20 meter. Det er en god
regel ikke at blive for længe ad gangen på et enkelt
bånd. Især omkring daggry og ved solnedgang må
man skifte bånd ofte, da alle 5 bånd kan være
brugbare på disse tidspunkter. CQ-testen har efter
manges mening den fordel, at man kan deltage på
et enkelt bånd, og herved bliver det mere over
kommeligt at være med.
For så vidt angår multipliers skal man ikke tage
så meget hensyn til dem i begyndelsen af testen,
men blot sørge for at opbygge en god QSO-pointssum og tage de multipliers. der let følger med, da
det jo ikke nytter meget at have en masse multi
pliers men ingen QSO-points at gange dem med.
Man kan foretage mange beregninger på forholdet
mellem QSO'er og multipliers, og se hvor mange
QSO'er der i slutningen af en test skal køres for
at give den samme forøgelse af den samlede sum
som en multiplier mere. Man må studere resulta
terne af samme test året før og se, hvad det skyl
des, at andre har fået større pointssum end en selv
og prøve at lægge taktikken om efter det. 1 det
hele taget er der ikke to tester, hvor taktikken er
den samme, og man må regne med at skulle del
tage i samme test nogle gange, før man finder
frem til den rigtige form for operationsteknik. Ofte
kommer man ud for at måtte skifte taktik midt i en
test, fordi forholdene ændrer sig.
Indsendelse af log
Husk altid at indsende log, selv om du kun har
kørt få QSO'er. Testdeltagelse og indsendelse af
log er to ting. der horer sammen. Desværre er alt
for mange for ligegyldige med det sidste. Det er
ikke altid nødvendigt at renskrive loggen, hvis du
har skrevet nogenlunde let læseligt, kan du blot
fotokopiere den, hvis du har adgang til det. Jeg
selv renskriver altid loggen for at få de største
chancer for at undgå fejl, og også fordi man skal
undersøge, om man har kørt den samme station
mere end én gang på hvert bånd. Disse QSO'er må
man ikke stryge helt i loggen, men man skriver
duplet ud for dem og kræver ingen points for
dem. Det kunne jo ske, at modparten strøg den
ene QSO og du den anden, så der ingen points
blev til nogen af parterne.
Multioperatør
Jeg er udmærket klar over, at BCI og TVI og
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dårlig plads til antenner afholder mange fra at
deltage i tester, men for disse var det en god idé,
om de ville prøve at aktivere klubstationerne noget
mere. Det er sjældent, vi hører noget til dem i
testerne. Deltag eventuelt som multioperatør, en
form som af en eller anden grund er meget lidt
udbredt herhjemme, hvorimod det er meget popu
lært i USA. Tyskland og i østlandene. Du kan også
forsøge at slå dig sammen med en godt udrustet
naboamatør og køre multioperatør sammen med
ham.

Jeg håber, at denne artikel vil medvirke til at øge
deltagelsen i tester. Det sker ofte, at vi. der del
tager, træffer på udlændinge, der aldrig har haft
QSO med OZ før, og der findes mange flere, der
venter på at få QSO med OZ. Gang på gang bliver
man spurgt, hvorfor der ikke er mere deltagelse i
forhold til de relativt mange amatører, der findes i
forhold til landets størrelse. Selv om du kun har
tid at deltage kortvarig, er du altid velkommen.
Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende contestarbejde, så kom frem med dem enten pr. brev
eller på båndene, og jeg vil da forsøge at svare.
Emnet er jo stort, og hvad der er indlysende og
selvfølgeligt for en gammel rotte i faget som jeg,
er måske indhyllet i mystik for andre. Når du læser
dette, er det lige før årets ARRL CW-contest
starter i weekenden 17. og 18. feb. og fortsætter
17. og 18. marts. Sidste del af phone er den 3. og
4. marts. Jeg håber at træffe dig i testerne der
kommer og ønsker dig god fornøjelse.
OZ1LO
QSY PSE DE LA1C
I de senere år har QST-LA lydt på CW hver
søndag kl. 8.30 DNT på frekvensen 3.580 MHz,
samt på SSB kl. 10.00 DNT på 3.725 MHz og på
7.025 MHz med kaldesignalerne LA1C og LA1K.
Desværre har man i den senere tid kunnet kon
statere en forøgelse af den megen QRM der ellers
er på båndet; og vel at mærke en QRM. der er
stærkt generende, idet der kan konstateres almin
delig optuning på frekvensen. LÄ HQ anmoder
om. at også OZ amatørerne vil være imødekom
mende og holde freq. fri i det korte tidsrum søndag
formiddag.
Til dette skal jeg tilføje en yderligere bøn fra
RTTY amatørerne, der har området 3.580 MHz 3,600 MHz til deres rådighed. De beder om. at CW
amatørerne i almindelighed undlader at bruge netop
dette område til QSO. Det skulle vel ikke være helt
umuligt at imødekomme efter den nu givne til
ladelse til CW i hele området fra 3,5 til 3.8 MHz.

OZ FEBRUAR 1973

OO Q Q O O O Q cd

Nye tilladelser
A 5302 OX3CM, Carlo Christiansen,
DAC, 3910 Sdr. Strømfjord.
A - OX3DR, Danjal D. R. Joensen, 3981 Kap Tobin.
A 11424 OX3EA', Erik Ole Arnholtz,
DAC, Box A 468, 3970 Dundas.
A 10254 OX3EK, Erik Vecht, 3954 Nipisat.
A 12901 OX3LS, Leif Schou Madsen,
DAC, Box M 23, 3970 Dundas.
A 12381 OX3ND, Niclas Danielsen, 3962 Upernavik.
A
OX3QI, Bo Jensen,
Fjeldvej 49, 3950 Egedesminde.
A
OX3QX, B. Kjærgaard Traneberg,
DAC, PO Box 5004, 3910 Sdr. Strømfjord.
A 10201 OX3SY, Jens Chr. Seeberg,
Telestationen, 3953 Godhavn.
A
OX3TO, Alfred Olsen,
DAC 172, Marmorilik, 3961 Umanak.
A
OX3TS, Erik Hansen,
Flådestationen, 3930 Grønnedal.
A
OX3VL, Ole Brandt, 3932 Narssarssuaq.
A
OX3WF, Gert K. Frederiksen,
DAC, 3910 Sdr. Strømfjord.
A — OX3WG, Tage Andersen,
DAC, Thule Air Base, 3970 Dundas.
A
OX3WZ, Knud Th. Weber,
Radiostationen, Marmorilik, 3961 Umanak.
A
- OX3YJ, Bent Jensen,
DAC, Thule Air Base, 3970 Dundas.
A - OX3ZG, Gunther Ralfs, 3981 Kap Tobin.
A 8768 OX3ZI, Svend Iversen, 3910 Sdr. Strømfjord.
A
- OX5AA, Charles D. Sylvester,
Thule Air Base, 3970 Dundas.
A
— OX5AX, Charles W. Hewett,
Thule Air Base, 3970 Dundas.
A
- OX5BA, Beckus J. Zater,
Thule Air Base, 3970 Dundas.
A
- OX5BS, Bobby L. Sullivan,
Thule Air Base, 3970 Dundas.
C — OY3KM, Kristian Martin Eliasen,
Lorvik, 3815 Torshavn.
C — OY3SM, Sverri Kristin Mortensen,
Gerdareidi, 3870 Klaksvik.
C
- OY5EO, Erolf Olsen,
Trangisvåg, 3880 Tvøroyri.
C
- OY5JJ, Jögvan Jaspur Sofus Meinhard Joensen,
3870 Klaksvik.
- OY7PT, Pauli Thomsen, Sumba, 3870 Klaksvik.
12445 OZ1RA, Lars Richo Andersen,
Reimersgade 3, 4900 Nakskov.
- OZ1UHF, Gruppest. ansvh. OZ8CZ,
Ritavej 17, 9000 Ålborg.
10346 OZ1UI, Tove Bjerregaard Ib,
Hvorupvej 22, 9400 Nørresundby.
12266 OZ2LD, Hans Chr. Gulager Nielsen,
GI. Holeby 2, 4260 Holeby.
10071 OZ2LI, Ejgil Leo Hansen,
Karlslundevej 16, 2690 Karlslunde.
11992 OZ2PP, Poul Schutt-Poulsen,
Ved Stationen 7, 3060 Espergærde.
12712 OZ2QT, Hans Kristian Torngård,
Trekronergade 462, 2500 Valby.
- OZ2UT. Ricardo Utmøller, Irmelinsvej 4, 2800 Lyngby.
- OZ2YG, Per Gert Kristensen,
Lysedammen 38, 2650 Hyidovre.
D 12448 OZ3HA, Poul Allan Hansen,
Linde Alle 52, 4220 Korsør.
D 6168 OZ3HI, Hans Møller Nørgaard,
Falkoner Alle 8, 2000 København F.
B 12881 OZ3IQ, Jacob Inusugtoq,
Hans Knudsens Plads 1", 2100 København 0.
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C 11800 OZ3PV, Poul Viggo Nielsen, Torvet 25, 4930 Maribo.
D 12989 OZ3QK, Karl Kristian Juul,
Thulevej 28, 9000 Ålborg.
D - OZ3QO, Ole Møller, Kagsløkke 11,2700 Brønshøj.
D - OZ3REO, Repeaterst. ansvh. OZ8TV,
Torvegade 3, 3751 Øster-Marie.
D
OZ3REP, Repeaterst. ansvh. OZ5GF,
Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.
D — OZ3REQ, Repeaterst. ansvh. OZ9MZ,
Terp Skovvej 94, 8270 Højbjerg.
D
OZ3RER, Repeaterst. ansvh. OZ1FC,
Yorkvej 12, 3650 Ølstykke.
D 6224 OZ3UF, Ib Fabritius Henrichsen,
Jernbanevej 28, 4330 Hvalsø.
D 11269 OZ3VC, Søren Chr. Houkjær Nielsen,
Kong Oåcars Gade 65 th., 2100 0.
D
OZ3VY, Randi Villads Nielsen,
Smallegade 40 B4 th., 2000 F.
B
OZ3WG, Wolfgang Gebhard August Göser,
Brendsbjergvej 58, 2600 Glostrup.
D 12850 OZ3XD, Birger Douglas,
Hasselvej 7, Fensmark, 4700 Næstved.
D
OZ3ZK, Søren Koppel,
Amager Boulevard 132, 2300 S.
A
OZ3ZV, Leif Molle,
Ørnekærsvænget 76, 2630 Tåstrup.
D
OZ4NX, Niels Peter Skousen Paulin,
Albertslundvej 55 st., 2620 Albertslund.
D
OZ4QT, Birk Heino Rommelhoff,
Giesegaardvej 100, Gørslev, 4100 Ringsted.
B 12945 OZ4RZ, Børge Buch Rasmussen,
Claus Cortsensgade 7' th., 8700 Horsens.
D 12321 OZ5CZ, Claus Lelund, Lyngbakken 3, 3540 Lynge.
D
OZ5IG, Irving Rylander Christensen,
Dampmøllegade 6 B, 3700 Rønne.
D
OZ5IT, Carsten Kanstrup,
Oxholmsvej 101, 4760 Vordingborg.
D 12996 OZ5IU, Niels Chr. Mejlhede Sørensen,
Everdrup forskole, 4731 Brandelev.
D 12521 OZ5NN, Niels Nimand Radion,
Augustvej 76, 2730 Herlev.
D
OZ5NY, Jens Yde Mollerup,
Torpenvangen 60, 3050 Humlebæk.
D 12469 OZ5OQ, Jørgen Schmidt Dalsgård Jensen,
Vandværksvej 1, 2670 Greve Strand.
D
OZ5QT, Peter Echard Mortensen,
Kærmark 65, 2650 Hvidovre.
D 11499 OZ5VO, Lars Ole Bloch Pedersen,
Korsørvej 17, 4250 Fuglebjerg.
D
OZ5XG, Finn Antonsen,
Håbets Alle 23 C4 tv., 2700 Brønshøj.
D 10561 OZ5YE, Ernst Hvidt Brejner,
Bendstrup, 3400 Hillerød.
D
OZ5YI. Preben Alstrøm Hansen,
Strandboulevarden 95', 2100 0.
D
OZ5YV,
Michael Alstrøm Hansen,
Strandboulevarden 95', 2100 0.
D 12985 OZ5YY, Jørn Benny Sørensen,
Danmarksstræde 5, 7000 Fredericia.
D 12804 OZ5ZF, Jan Fischer, Kirsten Kimersvej 28, 2300 S.
D 12769 OZ6IE, Henning Hjalmer Petersen,
Grønnevej 2535, 2830 Virum.
B
OZ6MB,
Gruppest. ansvh. OZ9SW,
Vorgod Østerby, 7400 Herning.
D
OZ6QE, Svend Stenkilde,
Selsø Mark, 4050 Skibby.
D 12497 OZ6UA, Uffe Andreas Christensen,
Odinsparken 7 B st., 4270 Høng.
D 12363 OZ6VT, Hans Vilsing, Ruten 63'. 2700 Brønshøj.
C 10843 OZ6WB, Billy R. Børjesson,
Nyrup. 4700 Næstved.

D

-

OZ6WD, Johnny William Jørgensen,
Klematisvej 8, Mejdal, 7500 Holstebro.
D
OZ6WG, Keith Erik Møller,
Baunebakkevej 20 st., 2650 Hvidovre.
D
OZ6XN, Peter Nielsen, Bygaden 27, 4671
Strøby.
D
OZ6XS, Flemming Stub,
Harestien 17, 2880 Bagsværd.
D
- OZ6YU, Ole Jensen, Scandiagade 462 tv.,
2450 SV.
D
- OZ6YV, Dan Lemming Andersen,
Sjælør Boulevard 1275 tv., 2500 Valby.
D - OZ6ZV, Leonard Rathnasiri Fernando Naikkalug,
Njalsgade 693 tv., 2300 S.
A
OZ7DSS, DDS Virum Trop, Furesøvej 37, 2830
Virum.
D — OZ7IA, Kaj Andresen,
Voldgården 6, 1412 København K.
D 820 OZ7LI, Anton Ernst Lindblad,
Taarnvej 722 tv., 2610 Rødovre.
D
- OZ7OI, Jan Kristoffersen, Irisvej 15,
4600 Køge.
B
- OZ7SOL, Solbjergskolen ansvh. OZ9QW,
8355 Ny Solbjerg.
D 12926 OZ7TH, Jens Hedegaard, Terslevvej 79, 4634 Ørslev.
D 12942 OZ7UO, Ole Sten, Bråbyvej 68, 4690 Haslev.
D 10682 OZ7VI, John Mayrowitsch,
Stadionvej 133' th., 2600 Glostrup.
D
OZ7VW, Thorkild Jørgensen,
Parkvej 108 st. tv., 4600 Køge.
D
OZ7XT, Jan Holger Deleuran,
Lundtoftegårdsvej 117, 2800 Lyngby.
D — OZ7YE, Niels Bierring Hansen,
Henningsens Alle 20, 2900 Hellerup.
D 12893 OZ8DV, Jørgen Juhne,
LI. Røttinge, 4733 Tappernøje.
D
OZ8IF, Ib Falk, Mejlbyvej 7, Ødum, 8370 Hadsten.
D 12943 OZ8QC, Knud Asger Christiansen,
Jagtvej 30, 6700 Esbjerg.
C 11313 OZ8SO, Jens Otto Sørensen, Skrejrup, 8410 Rønde.
D 12733 OZ8WD, Poul Erik Nielsen,
Høje Gladsaxe 455 th., 2860 Søborg.
D
- OZ8WT, Ove Henning Pedersen,
Ole Jørgensensgade 14-1 th., 2200 N.
C 12631 OZ8XH, Jørgen Louis Hansen,
Bratenvej 34, 5700 Svendborg.
D 8634 OZ8YC, Chr. Alexander Peter Børge Reich,
Karlemosevej 1232 tv., Ølby Lyng, 4600 Køge.
D
- OZ8ZI, Jan Vilhelm Hackhe,
Lotusvej 13, Tune, 4000 Roskilde.
D 12718 OZ8ZR, Henry Petersen,
Mejerivej 28, 6310 Broager.
D 9084 OZ9BD, Bjarne Kluver Jensen,
Brigadevej 18' tv., 2300 S.
B 9392 OZ9GZ, Jørn Glarbo,
Henriettevej 25, 2920 Charlottenlund.
D 8603 OZ9HP, Peter Hoffmann,
Ulvebjerg 16, 2880 Bagsværd.
D — OZ9IG, Steffen Ring Nielsen,
Jægersborg Alle 225, 2820 Gentofte.
D 10811 OZ9QJ, Kurt Overgård Jensen,
Skovlykke 6, 9250 Gug.
D
- OZ9VW, John Lund, Urtehaven 862, 2500 Valby.
D 12502 OZ9WM, Elkær Mathiassen,
Lindegård, Bredal, 7100 Vejle.
D
- OZ9WU, Ib Høst Pedersen,
Asminderødgade 5 st. tv., 2200 N.
D
- OZ9YM, Hardy Otto Mortensen,
Skovkanten 6, 2880 Bagsværd.
Genudstedelser

B 11983 OY7BD, Hans Brynjalvur Danbjørg,
Porkere, 3890 Vagur.
B
- OZ1AI, Poul Kristian Poulsen Rais,
Vibevej 12, 7900 Nykøbing Mors.

B

-

OZ2EN, Carl Erik Gulmann Henriksen,
Østergade 16' tv., 7100 Vejle.
B 3821 OZ4AN, Henry Schjøtt, Egilsvej 61, 5000 Odense.
D
- OZ4QL, Lis Vera Lundfort, Godthåbsvej 32 A, 2000 F.
B
- OZ5MS, Mogens Boman, Udsigten 24, 2820 Gentofte.
B 1726 OZ6UN, Olaf Henning Øvre,
Guldbergsgade 9 st., 2200 N.
B
- OZ6XM, Bjarne Reinholt Madsen,
Musettevej 1, Asserbo, 3360 Liseleje.
B
- OZ7JE, Kaj Beck Jensen,
Haraidsvej 1, 9970 Strandby.
D
- OZ7RZ, Ib Rasmussen, Kastrup, 6510 Gram.
B 1511 OZ8AN, Axel Nielsen, Kløverbakken 32, 6800 Varde.
B
- OZ8IL, Ib Lundfort, Godthåbsvej 32 A, 2000 F.
B 9576 OZ8MN, Nils Erik Jensen,
Emil Reesensvej 49, 7400 Herning.
Inddragelser

A OX3BD, H. B. Danbjørg, 3984 Danmarkshavn.
A OX3CJ, C. R. Jensen, 3923 Narssarssuaq.
A OX3OU, Nørholm Andersen, 3911 Holsteinsborg.
A OX3SS, S. Schack-Schou, 3923 Narssarssuaq.
A OX5AT, Charles E. Rains, Thule Air Base, 3970 Dundas.
A OX5AU, Robert L. Howton, Thule Air Base, 3970 Dundas.
B OZ1M, Imanuel Chr. Jensen, Nederdammen 475, 6760 Ribe.
B OZ1ZZ, Steen Valdemar Hjort, Grønnevej 39 A, 2830 Virum.
D OZ3EK, E. W. Vecht, Dalumvej 12, 2650 Hvidovre.
B OZ3FM, Emil Frederiksen, Pensionistbyen »Liselund«,
Bl. E nr. 7, 9310 Vodskov.
B OZ5SY, J. C. Seeberg, Nørregade 27, 6600 Vejen.
B OZ6DI, Pall i Dali, Kongelyset 15, 4200 Slagelse.
D OZ7RZ, Ib Rasmussen, Kastrup, 6510 Gram.
D OZ8GT, Helge L. Christensen, Enghavevej 4, 7400 Herning.
B OZ8TS, Erik Hansen, Tigergade 13', 1321 K.

Nye tilladelser

A

—

OX5AY, Kenneth R. Fosgate,
Thule Air Base, 3970 Dundas.
C
— OY1 AG, Sjurdur Gudjonsson, Bøgøta, 3870 Klaksvik.
D 12960 OZ1QE, Marius Carlo Toft,
Fastrupvej 30, 8355 Ny Solbjerg.
D
— OZ1UHF, EDR, Ålborg Afd., Ritavej 17,
9000 Ålborg.
D
OZ1VI, Carl Agner Wilhelm Jeppesen,
Vissingsgade 23, 6400 Sønderborg.
C 12219 OZ2KS, Johannes Christian Sørensen,
Rughaven 11 st., 9000 Ålborg.
D 11617 OZ2NA, Max Arp-Hansen,
Lundtoftegårdsvej 5' th., 2800 Lyngby.
D 13013 OZ2VG, Lars Anders Villadsen,
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LITTERATUR - NYT
The Radio Amateur’s VHF manual by Edward
P. Tilton, W1HDQ, udgivet af The American Radio
Relay League, Inc.
Denne 3. udgave fra 1972 er venligst tilsendt fra
Ahrent Flensborgs Boghandel i Ringsted, for hvem
der herved skal gøres afbigt for den forsinkede an
meldelse. En af mange skumle årsager til forsinkel
sen er, at vurderingsprocessen har omfattet en
sammenligning med en anden velkendt VHF-manual, nemlig den af RSGB udgivne og af G. R.
Jessop forfattede VHF-UHF MANUAL (1969),
som også forhandles af Ahrent Flensborg.
Ikke kun jeg selv, men også yngre, aktive VHFamatører foretrækker ARRL’s bog. Det er ikke
let at definere årsagen hertil. RSGB's bog er fuld
af uhyre detaillerede konstruktioner, der alle ser
vældig gennemarbejdede ud med målsatte arbejds
tegninger og anvendelse af europæiske komponen
ter i vid udstrækning. ARRL's bog er meget ame
rikansk i komponentvalg og frådser ikke med kon
struktionsdetailler. Der er få målsatte tegninger,
nærmest skitser, og hovedsagelig fotos. Forklarin
gen på vor præference for ARRL er nok at finde i,
at den nøjes med antydninger, hvor RSGB klipper
i pap - og det er vi altså nogle enkelte stykker, der
synes er mere i den eksperimenterende amatørs
ånd! Naturligvis ved vi godt, at der er et stort
behov for at kunne bygge efter en nøje udarbejdet,
detailleret beskrivelse, men er man begynder og
har virkelig brug derfor, slår ingen trykt anvisning
til - undtagen måske Heath-Kits manuals. Ikke
engang forfatteren af »RX-FYN« sidste år kunne
slippe for at besvare supplerende spørgsmål.
ARRL’s bog virker netop på den måde. at man
ikke opfordres til at tage fat på en tilsyneladende
let opgave, som uvægerligt vil vise sig at kræve
flere forkundskaber, end man forledes til at tro.
The VHF MANUAL forudsætter den normale
elektronik og HF-teknik kendt og starter med lidt
historie, udbredelse af VHF-signaler, modtager
teknik. convertere til de forskellige bånd, sender
teknik, HF-effektforstærkere med rør. Senderafsnittene domineres ganske af rørene, men der ope
reres jo også gennemgående med højere effekter
derovre end i EU. RSGB’s manual har her et
fortrin, idet den har en del konstruktioner af sen
dere med transistorer. Et kapitel omhandler op
bygning af en station samt konstruktioner af transceivere af forskellig art. Der er naturligvis et par
kapitler om antenner, faste og til mobilbrug. FMteknik behandles særskilt, med ret grundig gennem
gang af forskellige diskriminatortyper, herunder
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krystaldiskriminator og detektor med PLL (phaselocked loop dvs. faselåst oscillatorkreds) samt om
tale af squelch-kredsløb. FM-sendere og -mod
tagere gives også et særligt afsnit. Repeatere,
tonesignalering (selektivt opkald), mikrobølgetek
nik, varaktordioders anvendelse, højeffekttrin for
432 MHz samt måleudstyr for VHF og bekæmpelse
af interferens (forstyrrelser) samt et afsnit om prak
tiske konstruktionsdetaljer afslutter bogen, som jeg
trygt anbefaler alle 2-meter og UHF-amatører at
give en let tilgængelig plads på stationens boghylde.
aq

Fifty Years of electronic components, by H. A. G.
Hazeu, udgivet af Philips og trykt i Eindhoven,
Nederland. Tilsendt af Miniwatt A/S.
Dette næsten 350 sider tunge jubilæumsskrift kan
næppe købes hos den lokale boghandler, men for
tjener alligevel omtale her, da der er tale om en
fornem bog om vores allesammens interesse. En
historiebog, der samtidig er en underholdende for
tælling om elektronikkens fantastisk hurtige udvik
ling og en lærebog, der fortæller en forbløffende
masse om, hvordan de elektroniske komponenter
taget i videste forstand virker, har jeg ikke set før.
Selvfølgelig er der tale om en »imponator«, der
skal vise os Philips’ enorme spændvidde og for
måen. Der er imidlertid en så stor mængde reel
elektronisk information samlet her, at man kan
bruge mange timer til at bladre og læse om de
områder indenfor elektronikken, man normalt kom
mer uhyre lidt i kontakt med, og som man her kan
finde en faglig kompetent og alligevel kort udred
ning af.
aq

Stof til næste OZ
Det er med stor glæde, red. ser, at indtil
flere læsere har reageret på vor opfordring
til at komme frem med stof, som måtte
gemme sig i skuffer og hjernekister (rode
kasser?) rundt omkring. Vi takker indsen
derne, men ak -! Det hidtil modtagne fylder
desværre så lidt. og der er mange sider i
næste OZ.
Hvad du skal skrive om? Naturligvis det.
du selv har særlig interesse for, erfaring med
og forstand på. Så må vi indtil videre afstå
fra at opnå den fordeling af stoffet, som
hovedred. så frejdigt har bebudet i januar
nummeret. På forhånd tak!
Endelig: Til forhandlere af »kommercielt«
grej: Tekn. red. modtager gerne din henven
delse ang. grej, du ønsker anmeldt i OZ, og
vi har også folk parat, som er villige til at
bruge en del fritid til at afprøve det. Hvem
kommer først med f.eks. en transceiver til
HF-båndene?
aq
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FET DC-DESIGN
Af LA4HK, Terje Balstad
Oversat fra »Amatørradio« nr. 5, 6/7 og 10 1970

2. afsnit - praktisk design
Nyttige oplysninger om . spredning«
I første afsnit blev karakteristikvariationerne in
den for hver enkelt FET-type omtalt. Denne kom
ponentvariation skal vi nu prøve at se lidt nærmere
på. Variationen i jævnstrømsparametrene er vist i
fig. 7 i form af ekstreme Id - Vgs karakteristikker
for en enkelt type depletion-FET. Kurve 1 viser
maksimum-karakteristikken og kurve 2 minimum
karakteristikken. Totalt kan vi se, at køber vi et
eksemplar af denne type. kan vi risikere at få en
transistor, der følger enten kurve 1 eller kurve 2.
Mest sandsynligt er det dog, at den vil have en
karakteristik, der ligger et eller andet sted mellem
de to yderpunkter. De vigtige punkter på kurverne
er

Nogle »sprednings« overvejelser
For bedre at anskueliggøre problemerne i forbin
delse med komponent-spredning vil vi prøve at be
tragte et eksempel på lidt nærmere hold. Vi anta
ger, at vi har beregnet kredsen i fig. 9 til at have
et arbejdspunkt defineret ved Ida og Vgsa. Så
fremt vi ikke har fået en transistor med »minimal«
karakteristik, vil kredsens drain-strøm blive større
end den beregnede, men uden at bruge en af lig
ningerne i tillægget, kan vi ikke sige, hvor meget
større. Men når denne strøm når en given grænse,
vil kredsen mættes og dermed være ubrugelig til
forstærkerformål (før denne grænse nås, vil trinet
blive mere og mere ulineært). Denne grænse kan
man let finde, idet man blot skal dividere batteri
spændingen Vdd med summen af modstandens
værdierne for Rl og Rs (her regner vi med, at der

lDSS(max.), iDSSfmin.), VGS(OFF)(max.) Og
VGS(OFF)tmin).

Når vi skal beregne en kreds indeholdende en
sådan FET, er det selvskrevet, at vi ikke kan
vælge en drainstrøm, der er større end lDSS(min.),
for skulle vi nu få fat i et eksemplar med den
minimale IDSS, ville der ikke kunne gå nogen strøm
som var større end denne værdi og kredsen ville
ikke kunne virke som beregnet. Ud fra dette må
vi fastslå, at beregningsværdien for Id (altså Ida)
skal være mindre end iDSS(min ). I det efterfølgende
vil der overalt blive brugt

Fig. 7. »Maksimal« og »minimal« ID - VGS karakteristik.

IDA = ti IDSSfmin.),

hvilket også er vist på fig. 7.
»Rette« karakteristikker
Karakteristikkerne på fig. 7 kan udtrykkes mate
matisk som parabler, men såfremt vi skal forsøge
at udføre enkle beregninger på de kredse vi arbej
der med, er det lettere at »forenkle« karakteri
stikkerne til rette linier, således som vist på fig. 8.
Herved indføres der ganske vist en fejl, men denne
er ikke større end den kan tolereres, så længe det
blot er en indikation, der skal fremgå af de bereg
ninger. der udføres.
Vi skal ikke her belaste læseren med en masse
matematiske ligninger og udtryk. For de der måtte
være interesseret heri henvises til efterfølgende
»tillæg«, som indeholder nogle ligninger og bereg
ningsformler til kredsanalyser.
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Fig. 8. Forenklede karakteristikker.
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ikke er nogen modstand i transistorens kanal, når
den befinder sig i denne tilstand). Det er nemt at
se. at jo højere batterispændingen er, desto højere
oppe ligger denne strømgrænse. Vælger vi en høj
batterispænding, er risikoen for kredsens mætning
mindre og dette er baggrunden for, at man i de
fleste FET kredse arbejder med en relativ høj
batterispænding.
Beregningseksempel med selvforspændt FET
Vi vil nu prøve at beregne et trin i en lavfre
kvensforstærker. Herefter vil vi uden alt for ind
viklede processer prøve at analysere trinet for at
se, om det bliver godt nok. Først må vi bestemme,
hvilken strøm vi vil have gennem transistoren og
til dette formål anvender vi karakteristikkerne i fig.
7 eller fig. 8. Er man i besiddelse af en optegnet
karakteristik gældende for den type FET som skal
*2 0 V

RL

* RS

Fig. 9. Selvforspændt FET.
Fig. 10. Eksempel med beregnede og indsatte værdier.

bruges, trækkes en ret linie vandret ud fra det
punkt, der svarer til den valgte strøm (Ida). Hvor
denne linie skærer kurven tegnes en lodret linie
ned på Vgs aksen, hvor man så finder den nega
tive forspænding Vgsa. Er man ikke i besiddelse
af en sådan karakteristik, er det tilstrækkeligt at
trække en ret linie gennem punkterne iDSS(min.) og
VGS(OFF)(min.) og bruge denne karakteristik på sam
me måde. Som tidligere nævnt skal vi også her
vælge Ida til halvdelen af IDSS(min.).
Vi antager, at vi nu har
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Sætter vi nu batterispændingen (Vdd) til 20 volt
og ønsker vi samtidig at få et maksimalt og li
neært spændingssving over belastningsmodstanden
(Rl) skal jævnspændingen på transistorens drain
være ca. 10 volt. Når vi kender spændingsfaldet
over og strømmen gennem Rl, kan værdien af
denne let findes:

Gate-modstanden Rg er ukritisk, men den be
stemmer kredsens indgangsmodstand og ligger al
mindeligvis i MOhm området. Her vælger vi 1
MOhm. Nu er kredsen færdigberegnet og resultatet
fremgår af fig. 10.
Herefter må vi dog stille os selv det spørgsmål:
Hvilken drain-strom går der i virkeligheden i kred
sen? (Det er jo lidet sandsynligt, at netop den
FET vi har indsat, har lige netop »minimal« karak
teristikken). Såfremt transistoren har 1DSS(max.) =
20 mA og VGS(OFF)(max.) = -f 8 volt. kan vi, ved
at benytte ligning 4 eller 5 (i tillægget), finde den
største strøm, som vi kan risikere at få og denne
strøm bør ikke overstige kredsens mætningsstrom.
Ved at bruge den mere enkle formel (5), finder vi,
at den maksimale strøm er 5,7 mA! (Den mere kor
rekte ligning (4) giver 4.2 mA. men det er omtrent
lige så dårligt). Da mætningsstrømmen for kredsen
er 1,82 mA, er der stor sandsynlighed for, at kred
sen i bedste fald vil være meget ulineær, men
ellers er den helt mættet og dermed ubrugelig!
Dette er noget, man må være opmærksom på,
når man arbejder med FET-transistorer. Og det
hvad enten man selv konstruerer kredsene eller
man blot kopierer andres opstillinger. I første om
gang må vi konstatere, at vor kreds i fig. 10 er
uegnet til LF-formål, idet belastningsmodstanden
er så stor, at den ikke kan bearbejde en stort
større strøm end den vi gik ud fra i vore beregnin
ger. Vælges den mindre, bliver spændingsforstærk
ningen samtidig mindre og det var ikke netop lige
det. vi var interesseret i og i almindelighed kan vi
heller ikke godt regne med en storre batterispæn
ding end den her anvendte. Disse vanskeligheder
kan man dog komme uden om på en forholdsvis
let måde ved at lade Rs være en variabel modstand,
der er ca. 10 gange så stor, som den vi kom frem
til. Ved at regulere på denne modstand kan man
ved målinger i kredsen finde frem til den strøm,
man ønsker skal gå i kredsen, således at man und
går mætning. Dette er vist på fig. 11, hvor vi samti
dig har afkoblet Rs med en kondensator for at
få maksimal forstærkning.
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Et eksempel til skræk og advarsel
At ikke alle har sat sig ind i FET-transistorens
egenskaber viser sig jævnligt i forskellige konstruk
tionsartikler i diverse blade og bøger. Det ser ud,
som om forfatterne prøver sig frem til komponen
ter der virker tilfredsstillende for en enkelt transi
stor og regner så med, at disse værdier er gæl
dende for alle andre eksemplarer af samme type.
Diagrammet i fig. 12 er taget fra en nyere udgave
af den amerikanske amatørhåndbog og er et ly
sende eksempel på ovenstående. For det første har
transistoren MPF 105 en break-down-spænding
mellem gate og drain på 15 volt, hvorfor batteri
spændingen i hvert tilfælde ikke burde overskride
denne værdi. Det er dog en liden sag. som nemt
kan imødekommes af den, der er opmærksom på
problemet. Værre er det, at kredsen vil være mæt
tet (og som følge deraf uvirksom) med de aller
fleste FET’s af denne type, hvilket man kan finde
ud af på grundlag af de i det foregående afsnit
forklarede).
MPF 105 har følgende relevante data:
IDSS = 4 til 16 mA, VGS(OFF)(max.) = H- 8 volt.
1-20 V

FET med konstant drain-strøm
Vi skal nu gennemgå konstruktionen af et FET
trin med konstant drainstrøm, jfr. fig. 14. Når
arbejdspunktet bestemmes på denne måde får
man en relativ konstant og stabil strøm gennem
transistorens kanal, selv om den negative forspæn
ding mellem gate og source vil kunne variere no
get. Fordelen ved denne metode er, at vi får en
godt defineret strøm, således at vi slipper for de
fleste af ulemperne ved den selvforspændte FET.

-16 V

► 36V

Fig. 11. Brugbar kreds med variabel source-modstand til juste
ring af arbejdspunkt et.
Fig. 12. Forstærker til krystalmikrofon (anbefales ikke - se tekst).

Anvendelse i HF-kredse
I et HF trin vil Rl blive erstattet med en sving
ningskreds, hvis jævnstrømsmodstand er meget
lille, hvorfor kredsens mætningsstrøm næsten ude
lukkende bestemmes af modstanden Rs. 1 det om
talte eksempel bliver den næsten 10 gange større
og det betyder, at kredsen aldrig vil kunne nå
mætningsstrømmen. Som følge heraf vil selvforspænding være en tilstrækkelig god metode til
bestemmelse af arbejdspunktet, selv om man der
ved ikke har nogen særlig kontrol over strømmen.
Men det spiller ingen større rolle, om strømmen i
en sådan kreds vil kunne variere en del afhængig
af den FET, der bruges i det enkelte tilfælde. På
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fig. 13 er vist en typisk HF-kreds, der anvender
denne forspændingsmetode og her vil drainstrømmen ligge et eller andet sted mellem ca. 3 og 10
mA.

Fig. 13. En selvforspændt
en VHF forstærker.

N-kanal,

depletionstype

MOSFET

DD

Fig. 14. FET med konstant strøm.
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Det betyder ikke noget særligt, at forspændingen
ikke er nøjagtigt fastlagt for trinet, idet jævnspæn
dingen på gate som oftest er af liden interesse.
Når man skal bestemme spændingsfaldet over
sourcemodstanden, må dette altid ende med et
kompromis mellem en værdi, som giver høj spæn
dingsforstærkning og en, som giver god stabilitet.
Vi betragter det lidt nærmere: Spændingsforstærk
ningen i et forstærkertrin af denne type vil være
proportional med drainstrømmen og med belast
ningsmodstanden og dermed med produktet af
dem. Som følge heraf må der være et stort spæn
dingsfald over belastningsmodstanden, for at få en
stor forstærkning i trinet og dette forudsætter et
lille spændingsfald over transistorkanalen og over
sourcemodstanden.
Men for at kredsen skal kunne have en godt
defineret strøm, må sourcemodstanden være så
stor som mulig. Antag, at kredsen er beregnet til
at give en drainstrøm på 1 mA ved en negativ for
spænding på H- 1 volt, samt at spændingsfaldet
over sourcemodstanden er 3 volt. (Rs er altså 3
kOhm). Antag endvidere, at når et eksemplar af
en FET type indsættes i kredsen, vil arbejdspunktet justere sig til en forspænding på -f- 1,5 volt. Da
spændingen på transistorens gate er konstant (se
fig. 5, OZ jan. side 21) betyder dette, at sourcespændingen vil forandre sig fra 3.0 til 3,5 volt og
som følge heraf stiger drainstrømmen til 1,17 mA.
Havde vi i stedet for valgt et større spændingsfald
over sourcemodstanden. f.eks. 10 volt (Rs = 10
kOhm), ville strømmen kun været steget til ca. 1.05
mA og vi ville have haft en bedre defineret drain
strøm.
Der kan altså ikke gives nogen bestemt regel for,
hvor stor spændingen på transistorens source skal
vælges. Når denne skal bestemmes, må man tage
hensyn til batterispændingen Vdd, forspændingen
Vgsa og det forhold mellem forstærkning og sta
bilitet man ønsker. Bruger man en relativ stor
Vdd, kan man opnå god forstærkning og en brug
bar stabilitet ved at vælge sourcespændingen 5 til
10 gange så stor som den negative forspænding.
Beregning
Før vi tager fat på et praktisk beregningseksem
pel, vil vi lige gennemgå rækkefølgen af de nød
vendige »operationer«:
1) Bestem værdien af drainstrøm (Ida) og negativ
gate-source-spænding (Vgsa). Til dette kan man
bruge
en
»minimal
transconduktans-karakteristik«, eller man kan skønne en værdi. (Se ne
denstående kommentarer).
2) Vælg source-spændingen 5 til 10 gange så stor
som størrelsen af den negative forspænding.
3) Beregn gate-spændingen: Vg = Vs + Vgsa.
Husk, at her er Vgsa en negativ størrelse.
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hvoraf følger, at Vg bliver mindre end Vs.
4) Find værdierne for modstandene i spændingsdeleren for transistorens gate.
5) Beregn værdien af source-modstanden.
6) Bestem værdien af belastningsmodstanden Rl.
Kommentarer
Når det gælder valget af arbejdspunkt, kan man
enten gå ud fra en »minimal-karakteristik« for den
FET type, man skal bruge eller man kan vælge et
punkt i nærheden af det. hvor man tror det vil
komme til at ligge.
Praktisk eksempel
Vi skal beregne et FET forstærkertrin, der for
synes fra en spændingskilde på 20 volt. Der er in
genjævnstrømsparametre tilgængelige for den FET
type, der skal anvendes, så arbejdspunktet må væl
ges efter et skøn. Her vil vi lade drainstrømmen
være 1 mA og gate-sourcespændingen -s- 1 volt, da
vi ved, at det er forholdsvis almindelige værdier
for de fleste »general-purpose« FET transistorer.
Nu skal Vs bestemmes. Såfremt vi vælger denne
10 gange så stor som forspændingen, har vi alle
rede brugt halvdelen (10 volt) af den til rådighed
værende spænding, hvilket ikke er særligt godt
idet trinet herved kun vil kunne give en meget
lille spændingsforstærkning. Vi ønsker så stor en
spænding over belastningsmodstanden som muligt,
så derfor vælger vi source spændingen til 5 volt
(Fem gange forspændingen).
Nu kan vi finde spændingen på transistorens gate
efter formlen under punkt 3 ovenfor:
Vg = 5 - 1 = 4 volt.
Impedansniveauet i spændingsdeleren kan vælges
ud fra, hvilken indgangsmodstand man ønsker,
men almindeligvis vil man have denne relativ høj,
i MOhm-området. Da der ingen strøm går i transi
storens gate er det meget let at beregne værdier
for Ri og R:. Vi vælger en modstand på 470
kOhm for R2. Da gate spændingen er 4 volt, kan
vi også finde Ri:

Her bruges så den nærmeste standardværdi,
f.eks. 1,8 MOhm (Indgangsmodstanden er nu Ri i
parallel med R2 eller ca. 370 kOhm).
Sourcemodstanden findes ved at dividere Vs
med Ida:
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Nærmeste standardværdi er 4,7 kOhm og den
bruges som Rs.
Herefter resterer kun at finde belastningsmod
standen Rl. Vil man have maksimalt spændings
sving over Rl, skal den vælges således, at drain
spændingen bliver 12,5 volt (Vs plus halvdelen af
»restspændingen« op til de 20 volt). Til beregning
af Rl bruges formlen:

Nærmeste standardværdi er 6,8 kOhm eller 8,2
kOhm og vi vælger da 8,2 kOhm.
Det er sikrest at vælge Rl så lille, som det er
gjort her, idet man så har et acceptabelt spillerum
før kredsen mættes, hvis drainstrømmen skulle
blive meget højere end forudsat. Ønsker man der
imod ikke at benytte det maksimale spændings
sving, kan man opnå en større forstærkning ved at
vælge en noget større belastningsmodstand. I de
allerfleste tilfælde vil drainstrømmen ligge nær det
man har beregnet og faren for mætning (på grund
af for stor Rl) er minimal. Såfremt vi i det fore-

INFORMATION
OZ i 1973
Til orientering skal herved meddeles, at OZ i
året 1973 vil blive afleveret til postvæsenet på
følgende datoer:
onsdag den 14. februar
onsdag den 14. marts
fredag den 13. april
mandag den 14. maj
torsdag den 14. juni
mandag den 16. juli
tirsdag den 14. august
fredag den 14. september
mandag den 15. oktober
onsdag den 14. november
fredag den 14. december.
Fra redaktionens side vil vi bestræbe os på at
levere 48 siders amatørradiostof. Hjælp os i disse
bestræbelser ved at sende dit stof ind snarest mu
ligt. Jo før vi får det, des nemmere er det for os
at planlægge de enkelte numres indhold.
Kursusudvalget
vil i lighed med i fjor arrangere weekendkursus for
medlemmer af EDR. der i maj måned agter at del
tage i P&T's prøve for erhvervelse af sendetilla
delse.
Der vil blive arrangeret 3 kurser (2 i Jylland og
1 på Sjælland) i løbet af april måned. Nærmere
plan vil følge i næste nr. af OZ.
OZ7EM

TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER
Traffic manager:

Fig. 15. Eksempel med beregnede og indsatte værdier.

liggende tilfælde reducerede drain-source spændin
gen til 3 volt, kunne vi bruge en Rl på 12 kOhm.

Sluttes i marts OZ med analyse, konklusion og
tillæg.
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OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg
Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.
Contest Manager

OZ5GF

Diplom-manager:

OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central:
Red. DX-stof:

OZ6HS
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
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Freebooters Radio Club
I år kan Freebooters Radio Club i Hässleholm
fejre sin 30 års beståen og den har tænkt på at
gøre det ved at fejre året - 73, som man håber
må blive et godt år for amatørradio. I den anled
ning har klubben besluttet at indstifte et trofæ - en
skulptur i sten i form af et barnehoved. Skulpturen
er udført af den svenske kunstner Sten Fasthe og den vil kun blive uddelt een gang i dette år
hundrede. hvilket også ligger i navnet »73 Trofæet«.
Den licenserede radioamatør i verden, som i løbet
af året 1973 opnår den højeste score efter neden
stående regler vil få skulpturen tildelt. Højeste
pointstal ved forbindelse med SM7 og SM3-stationer, samt med medlemmer af Freebooters Club
sejrer. Points opnås således:
Danske stationer får for hver
kontakt med SM 7 og SM3-stns............................... 3 p.
kontakt med medlemmer af
Freebooters R. C................................................... 15 p.
Hver station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
Bekræftede loguddrag sendes til:
Freebooters Radio Club
Awardmanager - P-O-Box 150
S-28101 - Hässleholm - Sverige.
Indsendelse af logs slutter d. 30. juni 1974.
Pr. 1. okt. 1972 var følgende medlemmer af
Freebooters R.
C.:
SK7BK
SM7BAH
SM7DUH
SM7BBV
SK7FT
SM7EBN
SL7CA
SM7BDU
SM7ECI
SM5WI
SM7BJB
SM7EEB
SM7CRW
SM7EHI
SM7ER
SM7TE
SM7DGC
SM7EHO
SM7DHK
SM7EMI
SM7VO
SM7ABO
SM7DJG
SM7EUG
SM7AL1
SM7DMN
SM7FPI
SM7DMT
SM7ANL
SM7DRQ
SM7ASN
DXCC
I nov. »QST« gav DXCC-listen følgende oplys
ninger vedrørende OZ-stationer: Der var ingen nye
medlemmer, men følgende havde fået endorsement:
OZ6MI til 305 mixed
OZ3PO til 290 mixed
OZ5DX til 290 mixed
OZ1AJ til 200 mixed
OZ1AJ er opført i fone-listen med samme kredit.
Canary Islands Award
Dette tildeles licenserede amatører og SWLs
over hele verden, der har opfyldt nedenstående
betingelser.
Man behøver ikke at vente på QSL’s fra EA8stationerne, men man sender de nødvendige QSL’s
fra ens egen station og kontrol vil blive foretaget
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på stedet. Hvis man ønsker det, vil udstederne
sørge for, at EA8-QSL følger med diplomet.
For OZ-stationer er det nødvendige antal QSO's
med EA8 i alt 20. EA8URE samt stationer på
Lanzarote,
Fuerteventura,
Gomera
og
Hierco
øerne tæller dobbelt.
Ingen station må kontaktes mere end 1 gang.
Alle bånd og sendetyper må benyttes.
QSO’s gælder fra 29. april 1971.
Send ansøgningen med dine QSL’s samt 10 IRC’s
enten til Tr. Dept. eller direkte til
URE - Postbox 860 - Las Palmas,
Canary Islands, Spain.
WXNN
Ovennævnte diplom, der i sin forkortelse står
for »Worked Ten Stations In Naturpark Nordeiffel«
kan opnås ved forbindelse med ti stationer i DOK:
G01-G22 og G26. Alle tre DOK’s skal kontaktes,
og forbindelserne skal være efter 1. jan. 1967.
Diplomet koster 5 DM.
Ansøgning sendes til Tr. Dept. eller i bekræftet
form til:
Helmuth Schreiner
5374 Hellenthai
Kirschseiffen 32
W. Deutschland.
Strenge diskvalifikationsbestemmelser
Fra et af de sidste nr. af »QST« har vi taget
følgende punkter om de nye bestemmelser, ARRL
har indført vedr. diskvalifikation ved logføring i en
form. der ikke kan tolereres af ARRL's Contest
Comittee. De nye bestemmelser kan samles i føl
gende syv punkter:
1. Hvis den krævede score i en kontestlog ved
kontrolgennemgangen reduceres med mere end
2%, diskvalificeres den. Denne diskvalifikation
omfatter dog ikke regnefejl.
2. Scorereducering sker på grundlag af krævede
score for ubekræftede QSO’s og/eller multipli
katorer, dobbelt QSO’s, utilladte lande og/eller
andre scoringsfejl.
3. Hvis en deltager diskvalificeres, er han udeluk
ket fra at kunne deltage i den samme test, det
efterfølgende år. Sker diskvalifikationen i foneafd., er deltagelse i CW-afdelingen dog tilladt.
4. Kaldesignalerne på de diskvalificerede stationer
offentliggøres i resultatlisterne.
5. Enhver deltager, der er på grænsen af diskvali
fikation skal tilsendes meddelelse herom fra
arrangørerne.
6. For hver dobbelt QSO. der stryges i loggen, vil
Contest Comitteen som bøde stryge points fra
tre yderligere QSO’s. Bøden vil dog ikke få
indflydelse på 2% kriteriet for diskvalifikation.
7. Disse diskvalifikationsregler vil blive bragt i an
vendelse ved fremtidige ARRL contester.
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Naval Research Laboratory
Under denne overskrift bragte vi i december
»OZ« en notits om dette laboratoriums 50 års
jubilæum, og lovede, at vi bl.a. i jan. »OZ« ville
bringe noget mere. Det snød vi for. men bringer
det til gengæld her.
Amatører verden over er inviterede til, ved at
deltage i »on the air«, at fejre NRL's 50 års jubi
læum. Almindelige kontakter med NRL amatør
stationer vil finde sted fra 1. jan. 1973 og indtil
16. juli 1973. Koncentreret aktivitet af kontestlignende natur vil finde sted i perioden fra 23. juni
indtil 15. juli. hvorunder man passerer 50 årsdagen
d. 2. juli.
Et erindrings-QSL vil blive sendt til alle stati
oner, hvormed der er gennemført QSO. Et specielt
certifikat og en reproduktion af stationen NKF’s
1922 QSL vil blive tildelt de stationer, som har
kontaktet 5 eller flere NRL-amatører i en hvilken
som helst sendetype eller kombination af sende
typer. Et certifikat og NKF QSL vil også blive
givet for en heldig SSTV-QSO eller et læsbart
kopi på E.M.E. (Moon Bounce).
NRL. Amatører og NRL ham station W3NKF
vil anvende det normale opkald CQ NRL og ud
vekslingen vil bestå af QSO-nr., kaldesignal for
NRL-amatøren signal rapport, stat og navn. 1 det
efterfølgende gives oplysninger om specielle fre
kvenser, tider, datoer og informationer for hver
sendetype:
SSB og CW
Aktivitet kan blive i en hvilken som helst del af
et bånd, men man vil anstrenge sig for at koncen
trere sig om følgende frekvenser specielt i den kon
centrerede periode fra 00.00 GMT 23. juni til 00.00
GMT d. 16. juli 1973.
CW:
1.805 MHz - 3.560 MHz - 7.060 MHz - 14.060
MHz - 21.060 MHz og 28.060 MHz.
SSB:
1.820 MHz - 3.860 MHz - 7.230 MHz - 14.260
MHz - 21.360 MHz og 28.560 MHz.
RTTY:
Samme som ovenfor, men aktivitet vil være kon
centreret omkring de typiske RTTY-frekvenser.
Aktiviteter, benyttende fremragende high gain
antenner vil finde sted fra mandag til fredag fra
kl. 16.00 til 18,00 GMT og fra 21.00 til 22,00 GMT
på 40. 20, 15 og 10 m med SSB, CW og RTTY.
Under den koncentrerede periode vil der være læn
gere aktivitetstid på lørdage og søndage, begyn
dende tilnærmelsesvis som ovenfor angivet.
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VHF
RTTY
146.70 MHz
FM Fone
146.94 MHz
AM Fone
145.20 MHz
AM Fone og AFSK 221.00
MHz.
Aktivitet vil primært ske om søndagene fra 14.00
til 15.00 GMT. Under den koncentrerede periode
vil en 150 fods parabol-antenne blive brugt under
aktivitet fra 14.00 til 23.00 GMT på lørdage og
søndage.
SSTV
3.845 MHz eller 14.230 MHz på lørdage fra kl.
16.00 til 17,00 GMT. primært fra W3NFK. Under
den koncentrerede periode lørdage og søndage fra
kl. 16,00 til 22,00 GMT.
E.M.E.
En 150 fods parabol-antenne til at modtage Moon
Bounce CW med 10 wpm vil blive benyttet til at
aflytte og logge E.M.E. stationer fra forskellige
dele af jorden på E.M.E. bånd. Dette vil ske en
weekend i marts som tabuleret nedenfor. Et 2x2
type » N R L N R L TEST TEST DE CALL CALL«
gentaget fra området hver halve time skal benyttes.
1296.000 MHz
Lørdag d. 31. marts 1973
Start-stop
Område
10.00-10.30 GMT Europa og Afrika
10.30-11.00 GMT Østkyst USA og S.A.
11.00-11.30 GMT Midtvest og Vestkyst USA
19.30-20.00 GMT Australien og Asien.
432.000 MHz og 144.050 MHz
Søndag d. 1. april 1973
12.00-12.30 GMT Europa og Afrika
12.30-13.00 GMT Østkyst USA og S.A.
13.00-13.30 GMT Midtvest og Vestkyst USA
20.30-21.00 GMT Australien og Asien.
Koordinatorer for disse aktiviteter vil være:
General koordinator: W3BLC
CW-SSB-RTTY:
W3MFJ-W3SRA-W3WOK
VHF:
W3SFY-W3BDK
SSTV:
WA9GVK-WB4YTU
E.M.E.:
W3KE
Aktiv NRL stns:
W3NKF og W3KVC
Man indbydes til at henvende sig til ovennævnte
koordinatorer i et hvert spørgsmål vedrørende
dette projekt.
Adressen er: Naval Research Laboratory. WASHINGTON D.C. 20390 - USA.
Gengivet efter materiale fra NRL.
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Bulletinudsendelser/stationer
Efter alt at dømme er de pr. 14. og 28. jan.
samt 11. febr. forløbet tilfredsstillende og der har
også været en pæn aktivitet på frekvensen efter
udsendelserne.
Forsøgsudsendelserne
vil fortsætte
følgende dage:
Søndagene d. 25. febr. og 11. marts
Der bliver som sædvanligt indkald fra kl. 08.45
DNT på frekv. ca. 3,702 MHz og med start på
selve bulletin kl. 09.00 DNT. Efter afslutningen
opkaldes de anmeldte stationer i den rækkefølge,
som de er blevet anmeldt i. Derefter vil der være
adgang for stationer, der er kommet til under ud
sendelsen.
Vi har fået tilmeldelse af et par stationer, der
gerne vil deltage som bulletinstationer, men vi har
brug for flere, specielt også stationer, der vil køre
CW og RTTY. Interesserede bør omgående melde
sig til Tr. Dept.
Stof til de averterede udsendelser skal være
fremme henholdsvis d. 23. februar og 9. marts.
Der er adskillige funktioner i vort foreningsar
bejde, der med fordel kan gøre brug af denne
kontaktform med medlemmerne.
OZ2NU

Israelsk Contest
I sidste øjeblik er der indgået regler for en Is
raelsk contest. Jeg har ikke kunnet nå at over
sætte reglerne, men deltagere i testen kan få en
kopi mod at indsende frankeret svarkuvert hertil.
Reglerne i uddrag: 10. marts kl. 00.01 GMT til
11. marts kl. 24.00 GMT. Fone & CW en QSO pr.
mode pr. bånd pr. station. 3,5 MHz til 28 MHz.
Kun single operator. Logs inden 30. april til 25th
Anniversary of Israel Radio Contest, c/o 4Z4HF,
Joseph Lieberson. Kibbutz SASA, Israel. Vinderen
modtager en flyverejse til Israel i 10 dage med alt
betalt.
JULETESTEN 1972
Endnu engang må man konstatere, at juletesten
blev vundet delvis på grund af de ikke indsendte
logs. Det er tilsyneladende noget, man må leve
med, men det er jo kedeligt for dem, det går ud
over. Det er glædeligt at konstatere, at så mange
nye har deltaget i testen. Desuden skal bemærkes,
at kvaliteten af loggene er blevet bedre. Loggene
er næsten alle ført rigtigt, dog kniber det med at
huske, at tiden skal være DNT og ikke GMT.
Mange QSO'er har måttet slettes, fordi man havde
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glemt at skrive »/a«. En enkelt station har på log
gen anført /a, men tilsyneladende ikke benyttet
dette under testen, idet alle, der har haft forbin
delse med den pågældende, ikke har modtaget /a.
I resultatlisten er points opført som f.eks. 136/123,
hvilket betyder, at 136 er egen udregning og 123
er contestmanagers udregning efter gennemgang af
alle logs. Contestmanager ønsker alle vindere til
lykke med resultaterne, og vi må så håbe. at der
ikke går ret lang tid, før de første fem i hver afde
ling har modtaget sit diplom.

CW-afdeling
Nr. Call
1 1LO
2 4FF
3 1W
4 7YL
5 4H
6 4FA
7 7RQ
8 2NU
9 4CF
10 5RM
11 3PO
12 6PI
4UN
14 4HW
9OI
7BQ/A
7T
18 7HT
3IZ
20 7OG
21 3FI
6NF
23 1XR
24 8VL/A
25 4DX
26 8HC
27 7JB
3ZR
29 8LG
30 7MA
31 1OY
32 9HX
33 2UA
34 3IC
35 9QM
36 1IF
37 5QZ
7XG
5DX
40 8BN
41 1AJ

Points
RX
TX
136/123 Drake R4B Drake T4X
132/120 Drake R4A Drake T4X
134/119 Drake R4B Drake T4X
114/109 Trcvr.
118/107 Drake R4B Drake T4X
114/104 Drake R4A Drake T4X
112/103 Drake R4A Drake T4X
108/102 Trio 510
Trcvr.
112/101 Drake R4A Drake T4X
106/98
118/98 75S-3B
32S-3/30L-1
102/97 Trio 510
Trcvr.
102/97 RX-FYN
Homemade
102/96 Trio 599
Trio 599
100/96 FT 250
Trcvr.
100/96 SB 100
Trcvr.
100/96
132/87
98/87 TS 515
Trcvr.
86/82 Drake R4B Drake T4X
82/75
78/75 HW 16
HW 16
86/74 Drake 2B
DX-40
80/70 Eico 753
Trcvr.
64/64 Homemade 2x6JM8
72/63 Trio 511D
Trcvr.
70/62 Homemade Homemade
64/62 Collins
DX-40
60/58
60/55 SX-117
Homemade
56/54 Homemade Homemade
64/53 Drake R4A Drake T4X
54/50 Trio 515
Trcvr.
50/48 Drake 2B
HX 20
40/38 BC 348
Homemade
44/37 FT 200
Trcvr.
38/36 Trio 510
Trcvr.
36/36 RX-FYN
Homemade
36/36 Drake R4B Drake T4X
34/34
30/30 Swan 350
Trcvr.

Watt
150
150
150
500
100
150
150
180
150
7
180
150
150
100
180
250
180
150
60
100
160
100
80
75
200
100
100
180
50

75
180
100
400
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42 7BN 18/18 SM 19 SM 19
43 4AZ 12/10
Ikke indsendte logs:
7RA. 8NJ. 9AO, 7BF.
FONE-afdeling
Nr. Call
Points
1 4FA
240/216
2 5KF
246/209
3 1LO
224/202
4 4FF
232/200
7RQ
240/200
6 5EV
224/196
8RH
236/196
8 5PD
224/195
9 9QQ
210/188
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22

25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
39
40
42
43
45
46
48
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6EG
4XP
9MD
4LT
5SB
1US
3SK
3GK
9HX
2XJ
6BF
5KG
4GF
8KU
9OI
8BG
9JB
7OG
5EZ
2NU
4HW
4H
6WJ
6MW
7FZ
7XE
3KE
2YS/A
7HC
8BZ
9JD
6RT/A
4HD
9EG
7AN
8FU
6EI
1AJ
2UA

208/186
216/185
200/182
192/178
202/178
198/176
188/176
180/168
188/167
190/164
190/163
216/161
172/154
168/154
168/154
168/150
144/138
154/135
148/131
140/129
140/128
136/126
134/125
138/125
128/122
132/121
124/118
118/110
132/110
118/106
108/102
114/102
96/94
96/93
102/93
100/91
88/80
100/80
80/78

OZ4HA,

25

5CI,

5MN,

RX
TX
Drake R4B Drake T4X
Drake TR4 Tre. + PA
Drake R4B T4X
Drake R4A T4X
Drake R4A T4X
FT 277
Trcvr.
FT 200
Trcvr.
SwanCygnet

Trcvr.

SB 301
SB 401
Drake R4A Drake T4X
Drake R4B Drake T4X

4SJ

Watt
180
180
180
180
240

57
58
59

62
63
64

9KZ
8LG
7BQ/A
1XR
3IC
7MA
7HT
9QM
4SO
4XR
1XO
8FS
7CA
8HC
1BI
6CE

80/72
76/68
68/66
74/64
68/62
66/60
64/54
58/54
52/50
46/44
34/32
36/32
42/32
28/28
26/23
4/4

SB 100
Drake 2B
Drake 2B
SX 117

Trcvr.
DX 40
HX 20
Homemade

TS 510
Trcvr.
Galaxie
Trcvr.
SB 301
SB 401
TS 515
Trcvr.
JR 599
TX 599
TS 51 ID
Trcvr.
Homemade HX 50

180
100
90
200

160
100
180

100
50

260

500
500

Drake R4A Drake T4X
Trio
Trcvr.
Drake R4A Drake T4X
KW2000W Trcvr.
Trio 515
Trcvr.
Homemade Homemade
Drake R4A Drake T4X
NCX-3
Trcvr.
FT 250
Trcvr.
Homemade Homemade
JR 599
TX 599
Drake R4B Drake T4X
TS 288A
Trcvr.
Trio TS 510 Trcvr.
Trio 599
Trio 599
Drake R4B Drake T4X
Eddystone
Homemade
TS 51 OD
Trcvr.
KW 2000
Trcvr.
KW 77
Homemade

180
160
100

FT 250
Trcvr.
Trio 510
Trcvr.
Homemade Homemade
HW 100
Trcvr.

100
500
150

Trio 510
Trcvr.
Trio 510

Trcvr.

100
100
160

Swan
TS 515

Trcvr.
Trcvr.

Trcvr.

49
50
51
52
53
54
55

100
180
100
100
20
180

50
50

Ikke indsendte logs: OZ1CM, 8VF. 1LG. 60P,
4HQ, 8KY, 5VY. 1PD, 3HD. 2KI, 2LR. 8MZ.
Mellem disse kan der være fejl, f.eks. forkert
opfattet kaldesignal. men der er kun medtaget call.
som forekommer i 2 eller flere logs.
Klubstationer FONE
Nr. Call
Points RX
1 4HAM
166/144 Drake R4B
2 8QRV
136/130
3 3EVA
108/102 NCX-5
Klubstationer CW
Nr. Call
Points RX
1 8QRV
74/70
2 4HAM
16/15 TS510D
Lytter amatører
Nr. DR nr.
Points
1 DR 1675 209
2 DR 1429 100
3 DR 085

TX
Watt
Drake T4X 100
Trcvr.

TX

Watt

Trcvr.

100

RX
Realistic DX 150
HA5K39

OZ5GF

90

400

DX information net er et nyt net. hvor de sidste
ting kommer frem inden for contest, oscar, QSL
service samt DX info, fra 160 m. til 10 m. QRG
3,780-90 MHz. Tidspunkt er 20,30 GMT. Her vil
jeg da også minde jer på, at OZ-DX mødes hver
lørdag: 13.00 GMT på 3,680 MHz net kontrol:
OZ3SK.
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Mt. Athos i Grækenland er, når dette skrives,
endnu ikke godkendt af DXCC. Det forlyder, at
HB9AFM samt HB9KB og DL1CU m.fl. tager
dertil i febr.
Fra Pacific er der stadig stor aktivitet, følgende
er rapporteret QRV;
KG6SL samt KG6SW har QTH på Marianna isl..
det må bemærkes, at det ikke tæller som Guam.
men er 2 forskellige lande. KC6SK (WC) er tit på
14,230 MHz 07.00 GMT. men også kl. 19.00 GMT.
VK9ZB returneret hjem for længst, har nogen
modt. QSL? KB6 og VR1 henholdsvis BR. Phønix
og US. Phonix er meget aktiv på 14 MHz SSB.
Den bedste tid er nok 06.00-07.00 GMT, de er
ofte hørt omkring 14.275-80 MHz. En anden VR I
stn. fra Ocean isl. er ofte i gang på 3,7-7 MHz.
Der er ingen tvivl om. at den bedste tid er morgen
og aften, men det drejer sig måske kun om 20
min. der er åbent. Nogen tid har jeg ikke.
ZK1CD fra Cook isl. er hørt ofte på 14.180
MHz kl. 06.00 GMT. ZK1MA fra Manihiki isl. er
ofte på 14.065 MHz CW. men også omkring 14,170
MHz kl. 05.00-06.00 GMT. QSL via W6KNH.
ZK2BD. Niue isl. opr. BRIAN QRV 3.793 MHz
kl. 07.00-08.00 GMT også 7-14 MHz SSB. QSL
til P.O. Box 37 Niue isl. S. Pacific.
VK9JW Mellish reef QSL, er endnu ikke god
kendt af DXCC. ifølge dec. QST. se efter i jan.
QST. 5W1AU er QRV på 7 MHz. SSB omkring
kl. 07.00 GMT.
AS1A: JA1MW1/BY som omtalt i jan. OZ-DX
er en pirat, siger JA1ZZ. beam retn. var ikke til
Kina. LA3GL/BY er WKG af OZ8BZ. DM2ARG/
BY på 14 MHz CW WKG USA. Er de legale???
Nu er de i hvert fald nævnt. Hl.
Nu vi er igang med løse rygter: AC4NC, fra
Tibet er WKG på 14.175 MHz. SSB CR9AK. Fern.
findes tit på 14.195 MHz SSB kl. 14.00 GMT QSL
til CT1BH.
A6 er et nyt prefix, tildelt MP4T, Trucial Oman.
som skulle hedde United-Arab-Emirates, nu.
VQ9HCS. Harry går QRT til marts, men forinden
mulighed for 3.7-7 MHz SSB tillige med 14-21
MHz QSL til WA1HAA.
Både VQ9DW og WA1RDH/VQ9 er igang fra
Chagos isl.
VU25FBZ. fra Andaman isl., er stadigvæk QRV
på 14.020 - 40 MHz CW kl. 15.00 GMT. der er
tale om, at han bliver QRV på SSB inden længe.
JTØAE, Pavel er igen igang fra Mongoliet. Man
håber at få plads til antenner for de to lave bånd,
også, det vil være en stor hjælp for de, der er
interesseret i CQ’s nye 5 B. WAZ, som er startet
1. jan. 1973, samt for de. der endnu ikke har fået
5 B. DXCC. QSL til JT0AE. skal sendes til
OK1AQW. 9N1MM er ofte på 14,205 MHz SSB
'3
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DX redaktørens station. Per har ordentlig fået ryddet op - selv
morsenøglen er gemt væk. {Foto: OZ2RY)

kl. 15.00-16.00 GMT. QSL går via W3KVQ. Du
får ingen svar fra ham selv!
AFRIKA: FR7AI håber snart at være igang fra
Glorioso isl. som FR7A1/G. QSL går til hans
hjemme QTH på Reunion isl. FB8XX er ofte på
14.140 MHz kl. 17.00 GMT. FB8ZZ samt FB8ZA
er QRV 14.120 MHz samme tid. OX3LP har for
talt, at han vil være igang som CN8PL i maj og
endvidere som EA70H/EA9, Melilla, også i maj.
OZ8AE, Jørgen som /MM der ofte er på de store
vande omkring Afrika, fortæller at han er QRV og
lytter efter OZ på følgende bånd og tid: 14.078 21,078 - 7.025 - samt 3,578 MHz CW. På SSB er
det 21,155 - 14,312 MHz. Bedste tidspunkt for
QSO er: 10-12.00 GMT og 14-16.00. samt 18-20.00
GMT og efter kl. 22.00. Særlig lørdag - søndag.
TL8L1 er en gang imellem QRV på 14-21 MHz
SSB. QSL kan nu sendes via F6BHF. TL8NI er
også igang dernede fra, men ingen info. TT8AC,
Gus er QRV fra 2 8 - 7 MHz CW/SSB. Jeg har
hørt ham sige: 7.080 MHz 04.30-05.30 GMT. QSL
til DJ1LP p.o. box. 360 D. 4812 Brackwede W.
Germany. Ikke mindre end 5 stn. er QRV fra
Gabon rep., mest på SSB og AM. Nogle af dem
vel også CW. Her er et lille udpluk: TR8DG.
14,245 MHz SSB 06.30 GMT. TR8VE, Emil:
7,050 MHz 20-22.00 GMT. QSL til p.o. box
13112. Libreville (meget hurtig). TR8WR, 14.120
MHz 06.00. TR8GJ ex. FøWJ. QRV 21,220 MHz
AM 09.00 GMT. QSL til p.o. box 1647, Libreville.
Som sidst TR8MC 14,120 MHz 19.30 GMT.
QSL til W2YY. (Masser af muligheder). TY5ABK
findes ofte på 21,300 MHz kl. 17,30 også 28,542
MHz 15.00 GMT går QRT i marts, QSL til
W8CNL. 5U7AX er ret ny, men er ofte på 3,795
MHz hen på aftenen, info søges. 7P8AC er også
ret QRV. kan også findes på de lavere bånd,
mest SSB. QSL går til W2LGU.
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S.
AMERIKA: LU1ZR er stadig igang fra S.
Shetland isl. LU1ZN er så vidt det vides også
derfra, der er ingen nærmere info, har du???
De der endnu mangler QSL fra PY7ZAH/PYØ
(F.N.). Kan sende det via p.o. box 91, Recife,
Brazil.
Så var der igen fyret op fra Aves isl. som
YV0AA. Mandskabet havde svært ved at finde
den lille ø, den består jo kun af nogle læs strand
sand, samt flere tusind fugle (husk at medbringe
paraply). YV0AA var faktisk kun igennem til EU
2 dage. Chancen for en 10 m. QSO var der,
condx. vy fb. Alle QSL sendes til p.o. box 2285,
Caracas, Venezuela.
N. AMERIKA: VP5GR fra Turk isl. er igang
alle bånd, CW/SSB. QSL til W6MAR. VP5LD.
Larry, findes ofte på 14.235 MHz 23.30 GMT.
QSL til: L.A.DE.Soto US.Navy Facillity, FPO.
N.Y. 09558. USA. VP2KH, Sid. er QRV 18 mdr.
frem i tiden. QSL til p.o. box. 184, Bassetera, St.
Kitts. L.I. Caribia. VP2DH er en tur rundt til de
forskellige VP2. Der er også mulighed for Anguila,
isl. OZ3Y er du vågen? QSL for VP2DH er via
p.o. box 138 Roseau. Dominica. De fleste af VP2
er aktiv både CW/SSB.
EUROPA: UK1ZFI, QSL er nu modtaget her,
fb card 13,000 OSO’er var lavet fra Franz Josefs
land, CW/SSB 15-80 m. Det må være DX-pedition
af 1972.
San Marino er igang med 3 stn. 80-10 m. CWSSB-RTTY. M1B findes mest på de højere bånd.
QSL til WA3HUP. ny QTH: Mary Ann Crider.
212 Clark Street, Lemoyne P.A. zip code (post nr.)
17043 USA. M1C QRV 21 - 3,7 MHz. M1D er
også at finde. Begge to skal have QSL via I4FTU.
Mil QRV på RTTY samt 3,790 MHz 22.00 GMT.
Hvis du hører om DX aktiviteter og planlægning
af DX-peditioner, skriv da et par ord til mig.
Siden nov. 72, da jeg startede som OZ-DX-red.,
har jeg fundet alle nyhederne under mine egne sko,
bortset fra OZ ILO. der beredvilligt låner mig
DX'ers Magazine.
CANADIAN
WORLD
DX-PEDITION
GROUP,
skulle forhåbentlig være i luften nu.
Stop Press: KB6CU skal muligvis en tur til
KP6. Palmyra, april/maj.
Evt. stof til OZ-DX inden d. 18. i måneden til
postboks 73, 5800 Nyborg. (Husk at sende mig et
foto med relation til DX). Ny 1973 call-book til
din rådighed, medsend et frankeret postkort.
Vy 73 best DX de OZ6MI, Per
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Rapt må det gå, sagde banko - ren,
han lavede en repeater om til en rap-eater.

Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF amatører i Finland,
Norge, Sverige og Danmark til EDR's martstest
1973.
Det er den første contest, hvor de nye Region 1
regler, tages i anvendelse, så du bedes venligst
notere dig nedenstående.
Tidsrum:
Fra d. 3. marts kl. 16.00 GMT til d. 4. marts
kl. 16.00 GMT.
Frekvensområder:
144-146 MHz og 432^438 MHz samt 1296 MHz.
Region 1 båndplanen skal overholdes, overtrædelse
medfører diskvalifikation.
144,000-144,150 MHz kun CW
144,150-145,900 MHz CW og Phone
432.000-132,100 MHz kun CW
432,100-133,500 MHz CW og Phone
Der tillades een QSO med hver station på hvert
bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt. QSO over
aktive repeatere er ikke tilladt.
Points:
144 MHz = 1 points pr. km
432 MHz =
5points pr. km
1296 MHz =
25points pr. km
Kode:
Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som
f.eks. 59018 EPloh. hvilket betyder, at man hører
modparten R5 S9. at det er afsenderens QSO nr.
18. og at QTH er opgivet efter QTH locatorsystemet.
Præmier:
Vinderen tildeles en præmie, og de 5 bedst pla
cerede vil modtage EDR’s diplom.
Logs:
Deltagerne udregner selv deres points. De ud
fyldte og underskrevne logs sendes senest d. 25.
marts 1973 til:
Jørgen Brandi OZ9SW, Vorgod Østerby,
7400 Herning, Danmark.
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Aktivitetstesten
1. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz:
OZ1FF OZ7FF OZ9PZ OZ9SW OZ8SL OZ5DD OZ5WK OZ6HY OZ6BT OZ8QD OZ2ZB -

297
291
260
224
166
147
124
85
77
64
64

432 MHz:
OZ7FF OZ9SW OZ5WK OZ9PZ -

4
4
1
1

OZ7UV
OZ6FL
OZ9BT
OZ9AU
OZ5WT
OZ2GM
OZ9ZJ
OZ5VO
OZ2GU
OZ8MV
OZ1DIA
OZ8UX

- 57
- 57
- 54
- 53
- 49
- 47
- 47
- 45
- 33
- 28
- 23
- 9

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.
Obs. Under dårlige forhold og ringe aktivitet
anbefales det at koncentrere aktiviteten på 432
MHz til 22.00-23.00 DNT.
Denne måneds test var præget af meget gode
conds. Følgende lande blev kørt i testen: PAø,
DL, SM. F. DM. OH, ON og G.
Efter adskillige forespørgsler skal det meddeles,
at det ikke er tilladt at medtælle QSO’er over
aktive repeatere.
Modstationers kaldesignal må kun forefindes een
gang på hver log.
Det nye pointssystem
Fra 0
til 50 km
= 1points
Fra 50
til 100 km= 2points
Fra 100 til 200 km= 3points
Fra 200 til 300 km= 4points
Fra 300
til =5points
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.
144 MHz nyt
OZ8SL skriver: Jeg har haft QSO med følgende
DX stationer i perioden 20. dec. 72 - 13. jan. 73:
CW og tropo: SM4CFL, SM5AII, SM5LE,
SM5CNF og OH0NC. CW og aurora: SM5CNF.
OH1ZP og OH3YH. SSB og tropo: PA0IJM,
DC1FU (EK64b) og DC0ZV (DK26f).
OZ-DR 1421 skriver: Følgende stationer er hørt
under aurora i første halvdel af januar: GM3UAG,
LA4TH.
UR2EQ,
UR2BU,
UR2QB.
UR2CO,
RR2TDL, UK1BDR. UA1WW, RA1ASA,
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OH5NM, OH2JD. OH2BKL. OH2BOG, SM3DKL
og SM3AZV. Har den 2. jan. hørt beacon F3THF
med 10-12 dB.
432 MHz nyt
Den 13. oktober 72 opnåede GD2HDZ QSO med
OE2OML, det er så vidt jeg ved ny europa rekord,
afstand 1560 km.
OZ9SW: Under en åbning den 2. jan. havde jeg
fb. SSB QSO med F9FT (CJ5lf).
2300 MHz nyt
PA0DBQ og G3LQR har haft QSO på 13 cm.
Distance ca. 200 km. PA0DBQ kørte kun med
0,5 W output og en 1 m parabol indendørs!
Ny SHF DX rekord på 2247 km. EME kontakt
mellem W6YFK og K4RJ. Begge stationer an
vendte 1 kW sendere og 28 fods parabolantenner.
21 GHz nyt
G3EEZ/p og G3BNL/p distance 82 km.
Apollo 17
PA0SSB modtog den 11. dec. 8 dB signaler fra
kommandosektionen i kredsløb om månen. Converteren var monteret i fødepunktet af en 6 m
parabol.
PA0SSB har desuden kørt W2NFA på 1296
MHz EME.

Oscar 6

Oscar 6 nyt
OZ1OF har haft QSO med K7VNU i staten
Washington, en distance på ca. 7800 km. Det max.
opnåelige over Oscar 6 er ca. 8400 km. 10F har
desuden kort følgende stationer: G15AJ, OK3CDB.
I3MW, OK1MBW. OH2RK, SM5A1I, HB9IN,
SP2DX,
F2FD,
EA4AO,
G6RH,
HB9WB,
OH5AW, LZ1BW, HB9OP, HG5AAR, E16AS
og UY5RT.
OZ8SL har kørt følgende: SM2CKR, SM3AKW,
SM5LE, LA8WF, OH5NW. OH9NV, DK5QK,
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DL3YBA,
DL7QY,
DJ7RE,
F8VN.
F9FT,
G3NHE,
G8GP.
EI6AS,
SP2DX.
OK1BMW,
HG5AIR. HG5KEB, I3LDS, UR2EQ, UK1AAA,
UG6AD og K2GUG. 8SL har kørt 20 lande via
Oscar 6.
OZ9SW

2-METER KLUBBEN
holder møde torsdag d. 22. februar kl. 19.30 hos
OZ5AB, Toftegårdsvej 23. Værløse.
OZ5MK

RTTY amatøren
RTTY på 2 meter
Fredag den 12. januar 1973 kl. 20.00 DNT lød
følgende bulletin på RTTY på 2 meter:
Dette er OZ6OB via OZ3REG repeateren, ud
gangsfrekvens 145.850 MHz, QTH Gladsaxe ved
København.
Der sendes audiofrekvensskift 850 Hz, mark
2125 Hz, space 2975 Hk, maskinspeed 45,45 bauds.
Efter velvillig indstilling fra repeaterklubbens be
styrelse er det hensigten hver fredag aften fra
kl. 20.00 og senest til kl. 21.00 DNT at sende
kopier af de News-bulletins der sendes fra SARTG
- den skandinaviske sammenslutning af teletype
amatører.
Kopierne tilstilles fra OZ4FF, Rønne, der er
præsident for SARTG. - SARTG sender 2 slags
bulletiner:
En skandinavisk, den sidste onsdag i hver må
ned, kl. 20.00.
En europæisk, hver torsdag kl. 21.00 DNT.
Frekvens 3580 og 170 Hz skift.
Formålet med disse retransmissioner på 2 meter,
er at stimulere interessen for RTTY og for at give
amatørerne lejlighed til at afprøve deres konvertere
og maskiner, sending via repeateren skulle for
håbentlig sikre, at det størst mulige antal amatører
kan lytte med. (På premieredagen lyttede ca. 20).
Rapporter over modtagekvalitet for disse udsen
delser bedes sendt til:
OZ1FC, Ole Freck Christensen,
Box 58, 3650 Ølstykke.
Det er i øvrigt hensigten senere at oprette en
repeater specielt til RTTY trafik. - Licensen er
udstedt den 28/9 72 til OZ1FC, der har fået kaidesignalet OZ3RER.
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The 12th RTTY DX world-wide
»Maple Leaf Sweepstakes« 1972
Resultater:
top scores
skandinaver
1.ZS3B 4.454.284
9. SM4CMG 1.599.628
2. LU2ESB
2.682.618 54. SM6AEN
257.838
3. YV5AS
2.300.580 67. OZ2CJ
166.822
4. KZ5LF
1.871.580 68. SM0OY
158.700
5. KZ5BH
1.805.720 108. OZ8O
5.586
6. KH6AG
1.718.956
7. I5MPK
1.717.460
8. I1BAY
1.600.248
10. WA2YVK
1.554.904
Contest Calendar RTTY
24/2 1973 Giant flash RTTY contest 15.00-23.00
GMT
4/3 1973 Giant flash RTTY contest 07.00-15.00
GMT
24/3 1973 BARTG spring RTTY contest starting
02.00 GMT
finishing on 26/3 1973 at 02.00 GMT
1/4 1973 GARTG activity contest 08.00-11.00
GMT
28/4 1973 WAEDC RTTY contest, starting at 00.00
GMT
finishing on 29/4 1973 at 24.00 GMT
30/6 1973 GARTG activity contest 13.00-16.00
GMT
18/8 1973 SARTG World Wide RTTY contest,
running: 00.00-08.00 GMT and
16.00-24.00 GMT and
19/8 1973 08.00-16.00 GMT new rules
30/9 1973 GARTG activity contest 08.00-11.00
GMT
OZ4FF

Først skal der også herfra lyde et til lykke til
vinderne i juletestens lytterafdeling, samt tak til
alle der deltog.
Der har før været foreslået at afvikle en »con
test« på grundlag af indkomne QSL-kort. Før en
sådan konkurrence sættes igang, vil jeg gerne vide
om den er ønsket, idet der gerne skulle være
flere deltagere, end der er i den nuværende aktivi
tetstest. Der er dog ikke tale om at nedlægge
aktivitetstesten, men blot et forsøg på at skabe
mere aktivitet på DR-området. Derfor bedes du
snarest sætte dig i forbindelse med mig, hvad
enten du har forslag til regler for en sådan kon
kurrence, eller du ikke er rigtig klar over, hvad det
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hele går ud på. Hovedsagen er, at jeg hører fra
dig, så jeg ved, at du også er interesseret i at få
mere gang i DR-arbejdet.
Diplomer
Efterhånden har du sikkert fået samlet nogle
QSL-kort, som bekræftelse på dine rapporteringer.
På grundlag af disse QSL-kort er du sikkert i
stand til at opnå et eller flere diplomer. Her er
nævnt nogle specielt beregnet for lytteramatører.
(Der findes andre diplomer, som tildeles både lyt
ter- og senderamatører, men disse må du læse om
under Traffic Department).
Heard European Countries
Dette diplom bliver tildelt enhver lytteramatør,
der kan fremlægge QSL-kort fra 15 forskellige
europæiske lande. (Uddeles af VERON. Holland)
DX-Listeners Century Award,
for QSL-kort fra 100 lande (er omtalt i OZ. okt.
-72).
Herefter følger nogle diplomer, der udstedes af
DX-Listeners Club, Norway. Fælles for disse di
plomer er, at de enten udstedes for QSL-kort fra
amatørradiostationer eller for QSL-kort fra radio
fonistationer. (Kortene fra amatørstationer og ra
diostationer kan ikke blandes til opnåelse af dette
diplom).
Listen All Europe
Udstedes for bekræftede QSL-kort fra 30 euro
pæiske lande.
Eisten All Africa
Hertil behøves QSL-kort fra 30 afrikanske lande.
Listen All East
udstedes, når man
25 asiatiske lande.

kan

fremlægge

QSL-kort

fra

Listen All Pasific
Udstedes for bekræftede QSL-kort fra 10 oceaner
(dvs. øgrupper m.v.).
Listen All America
Hertil skal fremlægges QSL-kort fra 30 ameri
kanske lande.
(Til brug for optællingen af lande til ovennævnte
diplomer anvendes DXCC-listen og ved radiofoni
stationer anvendes World Radio Television Hand
book).
Og så til sidst:
Husk bulletinudsendelserne fra OZ7EDR (Se
nærmere under Tr. Department), der er de sidste
nyheder om diplomer m.v. Du kan hjælpe OZ2NU
med at danne et billede over stationens række
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vidde, ved at sende lytterrapporter til TrafficDepartment.
- Så du under »Landsarrangementer« i sidste
OZ, nå ikke? Så skynd dig og skriv til:
Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart
- og hertil sendes stof, spørgsmål m.v.
Vy 73 de OZ9XM

Som indledning, vil jeg på ræveudvalgets vegne
byde alle gamle, og forhåbentlig mange nye ræve
jægere, velkommen til jagterne i 1973. Dernæst et
par bemærkninger til EDR's rævejagtsreglement af
1972. Reglementet har fået et par mindre rettelser
under 3. afsnit, og disse rettelsesblade, samt kom
plette regler kan rekvireres vederlagsfrit af alle
EDR’s medlemmer hos kasserersken (adresse og
tlf. se bag i bladet).
Traditionen tro, følger hermed den årlige liste
over afdelinger, der ønsker at afholde kvalifika
tionsjagter til Danmarksmesterskabet.
Jagterne er alle de såkaldte »kørejagter«, er der
ingen afd. der kunne tænke sig at arrangere »gåjagter«?
Afdeling
Tønder
Nyborg/
Odense
Sjælland
Århus
Herning
Sjælland

Jagt
Sønderjysk mesterskab
Store fynske mesterskab

13. maj
2.- 3. juni

Københavns mesterskab
Store østjyske mesterskab
Store midtjyske mesterskab
Sjællandsmesterskab

2.- 3. juni
16.-17. juni
4.- 5. aug.
18.-19. aug.

Det bemærkes, at Sønderjysk mesterskab i år
ikke afholdes på Kristi Himmelfartsdag på grund
af, at denne dag i år falder meget sent, to dage før
Store fynske mesterskab!
Danmarksmesterskabet afholdes i år på Sjælland,
idet nordjyderne ikke har ønsket at arrangere
dette. Datoen er fastsat til
den 15.-16. september.
Er der ikke andre af landets lokalafdelinger, der
kunne tænke sig at arrangere en storjagt, det være
sig »gå« eller »kørejagt«? Kom ud af busken, det
kunne være rart med lidt »luftfornyelse«.
Undertegnede står til rådighed med vejledning.
På gensyn ved årets kvalifikationsjagte
OZ5WK, Kalle
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen. Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
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 61.
2300 S. Tlf. 59 36 12.
Program:
22. febr.: Klubmøde.
1. marts: Programmet bekendtgøres senere. Se opslag i
klubben.
8. marts: Klubmøde.
15. marts: Generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer
skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1 marts 1973.
Rævejagter
Amagerjagter: 23. febr.
9. marts.
Vi mødes som sædvanligt hos OZ1NB kl. 19.30. Adressen
er: Kastrupvej 168, 2300 S.
Se i øvrigt OZ januar.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokaler: Frederikssurrdsvej 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 9b,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen. Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Program:
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.
Mandag den 26. febr.: Klubaften.
Mandag den 5. marts: Mimax Radio, Nørrebrogade 226,
viser her i afdelingen deres nyeste grej, bl.a. en transceiver med digitalaflæsning, grej til 2 meter og til 27 MHz.
Mandag den 12. marts: Klubaften.
Vy 73 de OZ1SZ

nås. Klubstationen er gennemgået fra A-Z. 4GF har svaret på
alt vedr. Drake-stationen. Søndag formiddag kl. 10.00 holder
vi »Drop in« i klubhuset. Enhver er velkommen til at aflægge
os et besøg, hvad mange har benyttet sig af mellem kl. 10
og 12.
Program:
20. febr.: Besøg på højspændingsværket.
27. febr.: Foredrag om UFO’er - de flyvende tallerkener mm.
6. marts: Teknisk spørgetid v/ 4GF. Spørgsmål til disse
aftener nedlægges i »postkassen«.
13. marts: RTTY - hvordan og hvorfor. 4QQ starter fra bun
den og følger det helt op, så alle kan være med.
My 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR
Lokale: GI. Hellebækvej 63.
Fmd.: OZ8PK, P. Kreiberg-Jensen, Sdr. Strandvej 36 A,
3000 Helsingør. Tlf. (03) 21 64 98.
Klubaften hver tirsdag kl. 20. 2. tirsdag et lille foredrag
el. lign. 4. tirsdag byggeaften.
Flere medlemmer deltager i rævejagter i Nordsjælland med
gode resultater.
Vor lodrette HF-antenne er nu køreklar og 8FG's anstren
gelser belønnes med fine kontakter. Han har holdt foredrag
om de teoretiske og praktiske problemer bag antennen.
Juletesten kørtes fra klubstationen af flere medlemmer trods
diverse forhindringer. Resultatet imødeses med tillidsfuld
spænding.
Vor kommende 2 m. station har nu fået en modulator og
vi håber snart at få en passende modtager. Er der nogen
tilbud?
Vi har været glade for hyppige besøg fra Hillerød-amatørerne.
Medlemmerne må undskylde tavsheden i OZ-Januar. Det er
ikke vor skyld - klubmeddelelserne var rettidigt afsendt, men
brevet er ikke modtaget af hovedredaktøren.
Vy 73 de OZ8RY

LOLLAND FALSTER
Mødested: I & H Skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nyk. F.
Tlf. (03) 83 91 70.
Næste mødeaften er den 28. febr. kl. 19.30 på I & H Skolen.
OZ9OR vil komme og fortælle om beregning og bygning af
2 m. antenner. Desuden vil han fortælle om satellitten OSCAR
Vy 73 de OZ5GF, Leif

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

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Mødetid: Tirsdage kl. 19.00.
Fmd.: OZ4FF, Karsten Tranberg. Tlf. (03)95 31 11.
Morsekursus ved 4FN og 4CJ er i fuld gang hver torsdag.
Er der nogen, der vil have CW'en opfrisket kan det endnu
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Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Kst. fmd.: OZ5LI, Robert Leideskov, Karrebækvej 100 A,
4700 Næstved.
Ved et bestyrelsesmøde den 16/1 blev 5LI Robert udpeget
til kst. fmd. Fra mødet endvidere: Kassereren beder alle, der
er i restance med kontingentet betale øjeblikkeligt, senest
straks.
Bestyrelsen vil forsøge at leve op til interessen for de for
skellige omtalte aktiviteter. 5FZ leder arbejdet med færdiggø
relsen af lokalerne. 8BO forsøger at fremskaffe film og fore
drag, samt igangsætte undervisning, nærmere herom i klub
ben. 9DT holder gang i morsekurset med p.t. ca. 20 delta
gere, så vi forventer at få mange nye call's. På genhør på CW.
Vy 73 de OZ9DT, Palle
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ROSKILDE
Lokale: LEJRE MASKINFABRIK.
Modetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen. Flasselvej 8,
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.
I OZ jan. side 25 under HB information pkt. 5) står at læse:
Afdelingsmeddelelser beskæres for unødigt stof - det var nu
ikke det, der var sket i sidste OZ, hvor jeg ved en beklagelig
fejltagelse havde skrevet, at kontingentet ved GF forblev
uændret. Vågne sjæle der har læst referatet i protokollen i
klublokalet ville jo nok have skreget op - jeg har ikke hørt
mere end én!!! Kontingentet blev forhøjet til 6,- kr. pr. måned.
Derudover skal jeg bestræbe mig på at komme EDR HB i
forkøbet og spare på pladsen denne gang. Programmet i
sidste OZ dækker frem til 29. marts, hvorfor jeg henviser til
dette for den kommende tid.
Vy 73 de OZ4OV, Ole

ØSTBORNHOLM
Fmd.: OZ4RA. Henning Rasmussen, Årsballe, 3700 Rønne.
Næstfmd.: OZ2TR. Tønnes Rasch, Sveasvej 16, 3700 Rønne.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen. Årsballe, 3700 Rønne.
Sekr.: OZ4CG. Carsten Gjessing, Nørrevang 2,3740 Svaneke.
Best.medl.: OZ4YP. Poul Olsen, Gartnervangen 42,
3700 Rønne.
Generalforsamling afholdtes den 10. januar 1973 med godt
30 deltagere.
Af OZ4LK's beretning skal især omtales medlemsfremgan
gen (vi er nu oppe på 59). Desuden omtaltes teorikursus med
ca. 30 deltagere. Vi kan nu ikke være flere på grund af plads
mangel. Vi har fået mange fine måleinstrumenter i løbet af
året, bl.a. et oscilloskop og et digital multimeter. OZ8TV fore
lagde regnskabet, der balancerede med 35.629,- kr. Overskud
i året: 1.150,- kr. Valgene faldt ud som vist ovenfor. Det ved
toges at give bestyrelsen fuldmagt til at indrømme kontingent
frihed til handicappede gældende for ét år.
Endvidere drøftedes udvidelse af klubhus contra et helt nyt
hus. Der nedsattes et byggeudvalg bestående af 4VP, 4UF,
4CG og 5ZH. Endelig vedtoges en lovændring således at
bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og halvdelen afgår
efter tur hvert år.
Vy 73 best.

Hovedbestyrelsesmedl.
0Z4WR 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 31 18.
Program:
15. febr.: Byggeaften og eftersyn af rævemodtagere.
22. febr.: Førstehjælp. Nyttig viden for alle, også radioama
tører.
1. marts: Snak om og demonstration af rævejagt.
8. marts: Rævejagt/byggeaften.
15. marts: Rævejagt/byggeaften.
Vy 73 de Inge

ODENSE
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.
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Program:
19. febr.: Klubaften.
26. febr.: Besøg hos VW (Scandinavisk Motor Co., Middelfartvej, Odense). Gennemgang af elektronisk diagnose
apparatur m.m. OZ2XJ.
5. marts: Klubaften.
12. marts: HB aften. Rapport fra HB ved OZ4WR.
19. marts: Klubaften.
Vy 73 de OZ8HV, Helge

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken
9000 Alborg. Tlf. (08) 12 10 74.

111,

HURUP
Lokale: Lindalsminde gi. skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl.
Tlf. (07) 94 14 85.
Kass.: Søren E. Nielsen, Bedsted. Tlf. (07) 94 51 80.
Sekr.: OZ4XL, Svend Lauritsen, Hassing. Tlf. (07) 94 61 22.
Der afholdes generalforsamling den 26. april 1973. Evt. for
slag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest den
1. marts 1973.
Der er teknisk kursus hver tirsdag kl. 19.30 og byggeaften
om torsdagen kl. 19.30.
Ved en sædvanlig hyggelig juleafslutning fik vi lejlighed til
at takke OZ5MR og XYL for det endog meget store arbejde
de begge gør for vor forening.
Vy 73 de OZ4XL, Svend

VIBORG
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32,
8800 Viborg. Tlf. (06) 64 71 61.
Ved sidste afholdte bestyrelsesmøde hos OZ8XU, måtte vi
konstatere, at vor sekretær er rejst fra byen Det blev bestemt,
at lade suppleanten OZ5LD varetage opgaven som sekretær,
indtil generalforsamlingen.
Vi har, som før nævnt, her i afdelingen et gitterdykmeter
og en målesender, som kan lånes. For fremtiden rettes hen
vendelse til OZ8XU, som så vil kunne oplyse, hvor instru
menterne befinder sig.
Det kan oplyses, at vore teknik- og morsekursus stadig går
godt med stor tilslutning.
Eventuelt fabriksbesøg samt auktion er endnu ikke fastlagt,
herom senere.
Vy 73 de OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG
Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum. Tlf. 27 12 80.

Program:
28. febr.: Filmaften i »Pejsestuen«.
Rævejagt
Til de nye jægere - vi starter snart - hold jer underrettet i
klubben.
Vy 73 de OZ9UU, Carlo
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KOLDING
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9OG Otto S. Nielsen.
Brændgårdvej 33' tv.
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

ESBJERG
Lokale: Finsensgade 232.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.
Program:
Onsdag den 21. febr.: Mødeaften.
Onsdag den 28. febr.: Auktion! Vi venter den helt store op
rydning. Husk at se efter på loftet, under sengene, i køk
kenskabet eller hvor du ellers gemmer ting, du aldrig får
brug for.
Onsdag den 7. marts: Esbjerg afd. kører til Ribe.
Onsdag, den 14. marts: Mødeaften.
Morsekursus hver onsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.00.
Vy 73 de OZ1EM, Erland

GIVE
Lokale: Rådhuskælderen.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.
Onsdag d. 28. februar kommer OZ6PH og OZ4IP og for
tæller os om SLOW-SCAN TV. De medbringer modtager,
monitor samt en båndoptager, så vi kan få en masse billeder
at se. Kom og se og hør, der bliver sikkert også noget at
hente for de, der ikke netop selv tænker på at gå igang med
SLOW-SCAN.
Vy 73 de OZ4CR, Jorn

HERNING
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen. Brændgaardvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.
På et par af vore klubaftener har der været en interesse for
at få lidt mere at vide om SLOW SCAN TV, end der kunne
hentes lokalt. Vi har derfor allieret os med Give afdeling, der
har arrangeret en demonstration/spørgeaften, hvor du kan
komme med spørgsmål til OZ6PH og OZ4IP, som har arbej
det med slow scan igennem længere tid.
Undervisningen, der tager sigte på aflæggelse af prøve sidst
i maj, er begyndt, og Leif, OZ8GW, vil hver tirsdag aften kl.
19.30 svinge pegepind og kridt.
Prøverne i dec. 72 gav 4 nye licenser: 4UD, 5XV, 6XI, 9OY,
5XV, Grethe er den anden pige i Herning området med licens,
til lykke alle fire.
Vy 73 de OZ90G, Otto

HORSENS
Lokale: Borgmesterbakken 13.
Fmd.: OZ3WB, Borge Winum, Vesterhøjsvej 25, Egebjerg.
Tlf.: (05) 65 60 33.
Giro: 8 28 62.
Månedens program blev afholdt allerede den 8. febr. Klub
bens øvrige program ser således ud for resten af måneden:
Torsdag den 15. og 22. februar: almindelig mødeaften.
Vy 73 de OZ2SF, Svend
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Lokale: »Vetaphone Elektronik«. Fabrikvej 11.
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen. Brorsonsvej 16. •
Tlf. (05) 52 87 38.
Til vort februarmøde vil vi forsøge at få Greystone til at
demonstrere noget af deres program for os. Til denne aften
er også Vejle-afdelingen inviteret med. Hvis forudsigelserne
holder, skulle dette møde blive torsdag den 22. februar.
Indbydelser vil blive udsendt som sædvanlig.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

RANDERS
Lokale: GI. Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdage kl. 19.00.
Kass.: OZ1DZ, P. Nielsen. Tlf. (06) 42 89 86.
Da vi nu er ved at være færdige med det nederste lokale i
tårnet, nærmer klubbens former sig det normale. Vi skal sna
rest igang med foredrag, byggeaftener etc. og vi lægger ud
den 21. februar.
Mød talstærkt op og giv dit besyv med.
Vy 73 de OZ3LR, Karlo

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.
Onsdag d. 7. marts får vi besøg af Esbjerg-afdelingen.
Kom og hyg!
Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 21.
marts i mødelokalet. Dagsorden ifølge lovene.
Under dagsordenens pkt. 5 (indkomne forslag) behandles
spørgsmålet om opbygning og finansiering af en klubstation.
Andre forslag til behandling under samme pkt. skal efter ved
tægternevære bestyrelsen i hænde senest d. 21. februar 1973.
Dagsordenen har været opslået i afdelingen fra omkring
1. februar.
Det forlyder, at festudvalget pønser på noget i forbindelse
med generalforsamlingen!
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

SILKEBORG
Lokale: Gødvad skole.
Møde: Hver tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ6CY, Niels Mølgård Nielsen, Krogsvej 9,
8600 Silkeborg.
Det nye år startede med en meget stor tilgang af nye med
lemmer. Den første tirsdag mødte 12 walkie folk op, dette
havde vi dog fået at vide, men der var ikke mange som turde
tro på det. Denne medlemstilgang, og deres ønske om licens,
resulterede i at foreningen har startet et teknisk kursus med
tilhørende morsekursus. Kurset bliver afholdt hver onsdag af
ten kl. 19.00 i klublokalet. Kurset startede onsdag den 10.
januar med 14 deltagere, og stiler mod teknisk prøve i no
vember måned. Som noget nyt vil der blive opkrævet 25 kr.
pr. deltager til dækning af diverse omkostninger vedrørende
kursusmateriale, kurset bliver afholdt af 6CY, og undertegnede
har lovet at vikariere.
Der er afholdt bestyrelsesmøde den 4. januar, hvor følgende
program blev lagt.
Februar:
Tirsdag d. 20.: Projektorientering.
Onsdag d. 21.: T.K. (Teknisk kursus).
Tirsdag d. 27.: Film.
Onsdaa d. 28.: T.K.
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Marts:
D. 3.-4.: Deltagelse i ARRL CONTEST.
Tirsdag d. 6.: Projekt.
Onsdag d. 7.: T.K.
Tirsdag d. 13.: T.K. O.B.S.
Onsdag d. 14.: Foredrag ved 4VO.
Tirsdag d. 20.: Projekt afsluttes.
Onsdag d. 21.: T.K.
Tirsdag d. 27.: Almindelig klubaften.
Onsdag d. 28. T.K.
April:
Tirsdag d. 3.: Alm. klubaften.
Onsdag d. 4.: T.K.
Tirsdag d. 10.: Ekstraordinær generalforsamling.
Fra lørdag d. 3/2 kl. 00 GMT til søndag d. 4/2 kl. 24 skulle
vi være med i ARRL CONTESTEN, samme contest fortsættes
d. 3.-4. marts, hvor vi også vil deltage. Som noget nyt vil vi
arrangere det som en FIELD-DAY, idet contesten skal køres
fra 7XC's lystgård ved Sdr. Omme.
Vi håber, mange af vore medlemmer vil gribe chancen og
være med i denne contest, idet en gentagelse givetvis vil være
betinget af, at dette arrangement krones med held.
På gensyn i klubben
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.
Den 22. februar afholdes udstilling af amatørgrej fra Greystone elektronic A/S, Gråsten. Der bliver en masse dejlige
ting at se på udstillingen, der afholdes i lokalerne i Kolding.
Vejle afdeling er indbudt. Vi mødes på Volmers Plads kl.
19.30. Som sædvan lig håber vi, der vil møde rigtig mange.
Medlemsmoderne holdes som sædvanlig den anden og
fjerde tirsdag i måneden. Se i øvrigt under Kolding afd.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

ÅRHUS
Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Fmd.: OZ5SB. Svend Erik Jensen, Bispehavevej 416,
8210 Hasle. Tlf. (06) 15 36 51.
Program:
22. febr. Neptunvej:
Regulerbare strømforsyninger for lavspændinger.
1. marts Neptunvej:
Måling af senderens effekt - de rigtige og de forkerte
måder.
8. marts Bispehaven:
Møde uden program hos 5SB.
15. marts Neptunvej:
En hjemmebygget 2 m station er ingen umulighed.
Vy 73 de OZ5SB, Svend

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

Program:
Torsdag den 22. febr.: Hotel Wiking. Slow Scan. Se også
under »Landsarrangementer«. Kørelejlighed fra klubben kl.
19.00.
Onsdag den 28. febr.: Ræveprojektet står og falder med dig.
Vis din interesse. Vi starter fra klubben.
Lørdag den 3. marts kl. 18.30: Fest på Damende. Det store
kolde bord incl. 4 genstande for kun 40,- kr. pr. næse.
Alle er velkommen. Tilmelding ved bestyrelsen senest den
24. februar 1973.
Tirsdag den 6. marts kl. 19.30: Mobiltest fra Thomashus Kro.
Også for kanalstationer.
Onsdag den 14. marts kl. 19.30: Film.
Vi ønsker OZ5YC, 8YC og 8IV til lykke med licensen.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (04) 45 62 00.
Program:
Torsdag den 22. febr.: Fælles sønderjysk aften. Programmet
er SSTV. Se nærmere under »Landsarrangementer«.
Torsdag den 1. marts: Antenne eksperimenter på 23 cm.
OZ6TG, Tommy, vil fortælle og demonstrere.
Der er observeret kraftige restancer på visse fronter i den lille
bog og vi beder derfor medlemmerne om at indbetale mang
lende kontingenter.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18.
6400 Sønderborg.
Kass.: OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.

Forslag til generalforsamlings pkt. 5 skal være indgivet se
nest den 15. marts 1973 til bestyrelsen.
Program:
20.
febr.: Demonstration af orglet i Broager Kirke ved OZ4EZ.
Desuden lydtryksmåling og måling af akustisk efterklangs
tid. Kl. 19.30.
20. marts: Generalforsamling kl. 19.30.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet
Valg af kass. og 1 best.medl. (3GY og 8DS er på valg)
Indkomne forslag
Eventuelt
Kun medlemmer med å jourført kontingent og medlemsskab i
EDR har stemmeret på GF.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset. Nodvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 16'.
Fmd.: OZ8IN, Iver Nissen. Tlf. (04) 52 53 78.
OZ FEBRUAR 1973

Program:
Undervisningsaftener: onsdag, den 21. og 28. februar-7. og
14.
marts. Byggeaftener, kombineret med undervisning i
digitalteknik: torsdag, den 1. og 15. marts.
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Den 22. februar holder
..Landsarrangementer«.

vi

..Sønderjysk

Awten«,

se

under
•

Den 18. januar havde vi besøg af OZ1FF, der holdt et ud
mærket foredrag om antennebygning - tilpasning - coaxkabler og m.m. Tak 1FF.
Arbejdet i klubben skrider planmæssigt frem og der bores
huller til tælleren som aldrig før (det påstås, at der er 1.000
pr. print).
Den 8. marts 1973 kl. 19.30 afholdes foreningens
generalforsamling

med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens beretning. Fastsættelse af kontingent for det
kommende år
4) Valg af kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (Busk og 6IC er
på valg)
5) Indkomne forslag (Evt. forslag skal være et best.medl. i
hænde senest den 20. februar 1973)
6) Eventuelt
Husk at møde netop denne aften og fortæl, hvad der kan
gøres bedre. Det er nok lidt sværere end det er at fortælle
på båndene, hvad der er forkert, - men prøv alligevel.
Vy 73 de OZ6IC

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.
Handicapudvalg: OZ1TD, Trygve Tøndering,
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte. Tlf. Ordrup 1136.

LANDSARRANGEMENTER
Den 22. februar 1973 afholder de sønderjyske afdelinger
igen deres
Sønderjysk Awten.

Vi starter kl. 19.30 på ..Viking« i Åbenrå. Emnet denne
gang er Slow Scan TV ved OZ6PH.
Der vil blive foredrag samt demonstration af selvbygget
grej.
Vy 73 de OZ6IC

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

SP2CC, Emil Jurkiewicz, Modzilewskiego 1/1, GedanskOliwa fejrer sit 50 års amatørjubilæum den 26/3-73.
Han er nu højt oppe i firserne, men stadig aktiv. Inden
han gik på pension, var han havnechef for Gdansk. Til
nytår fik han brev og et signeret foto fra den vesttyske
bundeskansler Willi Brandt, som han blev meget glad for.
Jeg har inviteret ham til at besøge mig, og helt umuligt er
det ikke, at han kommer, da hans søn SP2YK, der er radio
telegrafist på en polsk damper, ofte anløber danske havne
og ofte besøger mig, kan tage ham med til OZ. Der er sikkert
mange amatører, der har kontaktet ham. Desværre er helbre
det ikke helt godt.
Håber at EDR og mange vil sende ham en hilsen den 26/3
best 73 OZ3WP
73.
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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.
Afleveret til postvæsenet den 14. februar 1973.
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