2 m PA-trin med transistorer
Af OZ4HZ, Hans Bøie Jensen, Frankrigsgade 744 tv, 2300 København S
I det følgende vil der blive beskrevet 2 PA-trin
til klasse C drift med udgangseffekter på hhv.
4,5-5 W og 20-25 W ved en driftspænding på
12-14 V. Begge trin er opbygget med de moderne
stripline transistorer, der kan tåle at køre med
åben og kortsluttet udgang uden at ødelægges, hvis
blot kølefinnen er stor nok.
5 W trinet er beregnet til at blive udstyret af en
effekt på ca. 500 mW (f.eks. den af mig tidligere
beskrevne sender (juni 71) der med små ændringer,
der senere skal omtales, kan bringes til at give ca.
450-600 mW ud).
Det andet PA-trin skal have en styreeffekt på ca.
5 W for at give en udgangseffekt på 20 W. men
kan. hvis tilstrækkelig styreeffekt haves, bringes
til at give over 25 W ud.
De to PA-trin er begge opbygget på et dobbelt
sidet glasfiberprint med målene 60x45 mm og der
bruges samme print til begge trin. Man kunne
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selvfølgelig have opbygget et PA-trin med begge
transistorer på et enkelt print, men da transistorer
til 25 W ikke ligefrem er billige, har jeg valgt at
dele PA-trinet op i to, således at man kan bygge
de trin. der passer til ens behov (og pengepung).
5 W PA-trin
Diagrammet er vist på ftg. 1, printtegningen på
fig. 2 og komponentplaceringen på fig. 3. Transi
storen. der benyttes, er 2N5589 (Motorola. ITT),
men der er i mellemtiden kommet nogle nye typer,
der har større forstærkning, nemlig 2N6080 (Moto
rola), BLW 18 (Texas Instruments) og BLY 87A
(Philips. Texas Instruments). Jeg har endvidere
selv prøvet med B 3-12 (Communications Transi
stor Corporation), der er anvendt i en konstruktion
i UKW-Berichte, men denne transistor er ikke nem
at få til at arbejde stabilt ved andet end stand
bølgeforhold nær 1.
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Da transistorens indgangsimpedans er ret lille
og vi ønsker at få tilpasning til en indgang på 50
ohm. er det mest praktisk at benytte en seriekreds
til at lave denne tilpasning (C1, C 2 og L1). For at
få DC-forbindelse fra basis til stel benyttes dros
selspolen Dn, der for at undgå ustabilitet på lave
frekvenser, hvor transistorens forstærkning er stor,
er dæmpet med R1. således at DR1's Q bliver
mindre end 5. Cs er også isat for at undgå ustabili
tet. Seriekredsen L3, C3 samt CL sørger for, at
vores antenneimpedans på 50 ohm bliver transfor
meret ned til ca. 15 ohm. der er den optimale
belastning for transistoren ved en udgangseffekt
på 5 W. Spolen L 2 tjener til at forsyne trinet
med DC samt til at udbalancere transistorens indre
kapacitet mellem kollektor og stel (emitter). For
yderligere at undgå ustabiliteter i trinet er der

Komponent placering

Fig. 3

5 W PA-trin + diodeskift på ind- og udgang af trinet
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5W

PA-trin i nærbillede + diodeskift enhed med skift på bude j ind- og udgang af PA-trin selvfølgelig HF-S fejret.

mellem kollektor og stel indsat Cs-R.r samt, på den
»kolde« side af L:, Rn-Cs. Endvidere er Dr2
viklet på en I O-ohms modstand for at Q'et i denne
skal være lavt.
Alle disse foranstaltninger til at forhindre usta
bilitet i trinet er nødvendige, hvis man ønsker at
kunne belaste trinet med standbølgeforhold mellem
1 og 3 med tille former for ohmske. kapacitive og
induktive belastninger, hvilket man let kan komme
ud for ved f.eks. mobil drift.
Ved en styreeffekt på 500 mW har jeg med
2N5589 målt en udgangseffekt på 4.5 W ved en
driftspænding på 12,5 volt. hvilket giver en effekt
forstærkning på knap 10 dB. Det er nødvendigt at
forsyne trinet med en køleplade, og hvis man
ønsker, at transistoren ikke skal ødelægges, hvis
antennen falder af, skal denne have en termisk
modstand på højst 2,8° C/W eller en køleflade af
2 mm aluminium, der skal have arealet 240 cm 2 .
25 W PA-trin
Diagrammet for 25 W trinet er det samme som
for 5 W trinet, blot er der her anvendt andre vær
dier for L1. L2 og L3 som kan ses under kompo
nentlisten, og endvidere er Cs erstattet af 2 pa
rallelforbundne kondensatorer på 47 pF. Transisto
ren er her en BLY 89A (Philips, Texas Instru
ments). der med en styreeffekt på 5 W giver 20 W
ud, hvilket svarer til en effektforstærkning på 6 dB.
Dette trin er også stabilt ved alle standbolgeforhold
mellem 1 og 3.
Som erstatning for BLY89A kan man anvende
2N5591. men må da regne med noget mindre for
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stærkning. Kølefinnen skal her have en termisk
modstand på højst 0.45° C/W ved en omgivelses
temperatur på max. 50° C (hvilket også gælder for
5 W trinet), eller en køleflade af 2 mm aluminium,
der skal have arealet 1500 cm 2 . Hvis man kun
tillader en omgivelsestemperatur på 30° C, kan
denne kølefinne gøres mindre, nemlig til en termisk
modstand på 0,85° C/W eller aluminiumsplade på
790 cm 2 .
Hvis vi for 5 W trinet også kun tillader en om
givelsestemperatur på 30° C, kan vi her nøjes
med en kølefinne med en termisk modstand på
5.25° C/W eller en aluminiumsplade på 130 cm 2 .

Optrimning af trinene
Ved optrimning af PA-trinene skal 5 W trinet
gennemgås først.
1. PA-trin fastspændes på køleplade.
2. Kunstantenne (evt. wattmeter eller blot en
diodeprobe over en 50 ohms modstand (der skal
kunne tåle effekten)) forbindes med et coaxkabel
til (3) og (4) (skærm fra coaxkabel forbindes til
(4)) evt. forbindes kablet via et standbølgemeter
til kunstbelastningen.
3. + 12.5 volt forbindes via et amperemeter med
fuldt udslag for 1 A til (5).
4. (1) og (2) forbindes via coaxkabel til styre
sender. der skal være trimmet op til at afgive ca.
500 mW i 50 ohm.
5. Styresender tastes.
6. C 3 , C 4 og derefter C1 og C 2 trimmes til
max. output (gentages flere gange).
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25 W PA-trin med BLY89A.

6. Ved 5 W output skal strømforbruget ligge
mellem 0,7-1 A.
7. Alle trimmere C1-C4 drejes langsomt én efter
én 360° og der må nu ikke forekomme bratte
spring i output eller strømforbrug (der kan dog
forekomme et kraftigt dyk, når den pågældende
trimmer drejes helt ud på min. kapacitet).
Ved 25 W PA-trinet skal følgende pkt. ændres:
3. her benyttes et amperemeter med fuldt udslag
for 3 A.
4. Styresender skal her kunne afgive ca. 5-6 W,
6.
Ved et output på ca. 20 W skal strømforbru
get ligge mellem 2-2,5 A.
Hvis man har en styresender, der afgiver mellem
1 W og 3 W, kan man med fordel benytte BLY88A
i stedet for BLY87A. idet BLY87A er for lille til
denne styreeffekt.
Print kan som sædvanlig købes hos forfatteren,
pris ca. 12 kr.
C1-C4 4

C5
C6
C7
C8
C9
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stk. trimmer Philips nr. 2222 808 01001
5,5-65 pF
l stk. kondensator 47 pF Philips
nr. 2222 555 56479
l stk. kondensator 150 nF Philips
nr. 2222 342 44154
I stk. kondensator 100 pF Philips
nr. 2222 555 56101
l stk. kondensator 5,6 pF Philips
nr. 2222 555 56568
I stk. kondensator l nF Philips
nr. 2222 629 02102

R1
R2
R3
Dr1

Dr ' 2
Q1
L1
L2
L3

1 stk. modstand 150 ohm 1/8 W Philips
I stk. modstand 15 ohm 1/8 W Philips
I stk. modstand 27 ohm 1/8 W Philips
1 stk. selvinduktion 0,5 uH, 10 vdg. på
Radio Parts kerne nr. 5933-253-27 med
0,3 mm tråd
1 stk. selvinduktion 10 vdg. på modstand
10 ohm 1/8 W Philips med 0,3 mm tråd
1 stk. transistor2N5589,2N6080, BLW18,
BL.Y87A
1 stk. spole 1,5 vdg 6 mm Ø med 1 mm
forsølvet tråd
1 stk. spole 7 vdg. 4 mm Ø med 0.7 mm tråd
1 stk. spole 3 vdg. 6 mm Ø med 1 mm
forsølvet tråd

Ved 25 W PA-trin skal følgende komponenter
ændres:
I stk. transistor BLY89A, 2N5591
Q1
L1
l stk. spole 0,5 vdg. 6 mm Ø med l mm
forsølvet tråd tilledninger 6 mm lange
L2
l stk. spole 3,5 vdg. 6 mm Ø med 1 mm
forsølvet tråd
Lj
1 stk. spole 2 vdg. 6 mm Ø med 1 mm
forsølvet tråd
Cs
2 stk. kondensator 47 pF Philips
nr. 2222 555 56479
(Cs er her 2 kondensatorer i parallel)
For spolerne gælder, at den diameter (Ø) der er
opgivet, er den indre diameter. 6 mm Ø betyder,
at spolen vikles på f.eks. et 6 mm bor.
OZ APRIL 1973

Nyt om indstråling i LF-anlæg
Radiobranchens fællesråd dannede for et årstid
siden et »Arbejdsudvalg for HF-indstråling« be
stående af OZ9BB. T. Burkal (Repax A/S). OZ4BM.
B. Moller Pedersen (Bang & Olufsen A/S). OZ8T.
Borge Otzen (Philips Industri og Handels A/S) og
OZ4EA. O. Grue (A/S Eltra). Opgaven gik ud på
at udrede forholdene omkring HF-indstråling. og
udvalget har nu afsluttet sit arbejde.
På udvalgets foranledning har Elektronikcentra
len (EC) foretaget en række undersøgelser, hvis
resultater er nedfældet i en rapport nr. 61051. der
redegør for den foretagne undersøgelse af de me
kanismer. der skaber problemerne, og afsluttes med
et forslag til en målemetode. Arbejdsudvalget fin
der. at denne rapport danner et udmærket grund
lag for vurdering af apparaters egenskaber i denne
forbindelse.
På internationalt plan kan man også regne med.
at der vii blive foranstaltet undersøgelser, der kan
resultere i en internationalt standardiseret måle
metode.
Sideløbende med EC's arbejde har arbejdsgrup
pens medlemmer arbejdet med problemerne ude i
deres egne virksomheder og er kommet frem til en
forskrift for simple metoder til afhjælpning af HFindstrålingens virkninger i de tilfælde, hvor et
apparat ikke er tilfredsstillende i denne henseende.
Vi har fundet, at det hurtigst muligt gælder om
at få offentliggjort denne af hensyn til hurtig af
hjælpning i presserende tilfælde.
Simpel metode til afhjælpning af HF-indstråling
i elektroniske underholdningsanlægs
lavfrekvensforstærkere
Når gengivelsen fra en LF-forstærker forstyrres
af HF-signaler fra radiostationer eller andre former
for HF. virker forstærkeren som radiomodtager.
Til radiomodtagning kræves antenne, detektor og
højttaler (telefon). Fjernes en af disse tre kompo
nenter. kan modtagelse ikke tinde sted. og for
styrrelserne ophører.

Ved LF-forstærkere virker tilledninger og led
ningsføring som antenner, transistorerne, især basis-emitterstrækningerne. som detektorer og højt
talere (telefoner) som sådanne.
En lang række undersøgelser af praktisk fore
kommende tilfælde af forstyrrelser har vist. at for
styrrelserne lettest fjernes ved afkobling af basisemitterstrækningen på få. typisk placerede transi
storer.

Kondensatorstørrelsen 1 nF. med korte tillednin
ger. har vist sig særdeles effektiv og har ikke i
noget tilfælde påvirket forstærkernes normale fre
kvensgang under 20 kHz. Det har vist sig helt af
gørende. at kondensatoren iloddes direkte på de
samme loddeøer, som den detekterende transistors
basis og emitter. som vist fig. I. En afkobling fra
basis til »stel« er sædvanligvis næsten uvirksom
og påvirker oftest transistorens normale frekvens
kurve for meget.
Fig. 2 viser skematisk en LF-forstærker. hvor tre
kondensatorer mod indstråling er indtegnet over
basis-emitterstrækningerne på de transistorer, hvis
placering i kredsløbet normalt giver anledning til
forstyrrelser. Kondensatorerne er nummereret I.
2 og 3. Rækkefølgen er valgt i overensstemmelse
med den hyppighed, hvormed afkoblingen har væ
ret nødvendig i praktiske tilfælde.
Sædvanligvis er kondensatoren I tilstrækkelig.
Sjældnere har 2 og kun i et enkelt tilfælde, hvor
en forstærker blev påvirket af en kraftig radar
station. har kondensator 3 været nødvendig. ★
Ud gang
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Måling med universalmeter
Af OZ1NB, Niels Badstue, Kastrupvej 168, 2300 København S.
Denne artikel er skrevet specielt med henblik på
at hjælpe begynderen over de problemer, der
måtte opstå ved anvendelse af det blandt radio
amatører mest udbredte måleinstrument, universal
instrumentet, men flere grundlæggende betragtnin
ger kan også overføres på en mængde andre måle
problemer.
Hvad ønsker vi at male?
Før vi tager fat på det egentlige er det nødven
digt at gøre sig klart, hvad man ønsker at opnå
med en måling. Normalt ønsker man ikke blot at
aflæse, at en spænding eller strøm er til stede, men
tillige ønsker man at kende de værdier, der er til
stede i det uforstyrrede kredsløb. I praksis er dette
umuligt, idet ethvert måleinstrument belaster, dels
rent ohmsk. således at DC-arbejdspunkter forsky
des. dels kapacitivt eller reaktivt, således at even
tuelle afstemte kredse kan bringes ud af resonans.
På trods af disse forhold kan man opnå tilstrække
ligt gode målinger, når blot man anvender sine in
strumenter med omtanke og tager hensyn til den
belastning, et instrument udgør.

mentet. Som følge heraf opgives af fabrikanten
aldrig Ri. men derimod instrumentets følsomhed
l/Imax' angivet som ohm/volt. For det enkelte måle
område findes instrumentets indre modstand Ri da
ved at gange instrumentfølsomheden med det valgte
områdes følsomhed.
Eks.: Instrumentfølsomhed 20 kohm/volt og valgt
måleområde fuldt udslag 3 V:
Ri = 20 kohm/volt • 3 volt = 60 kohm.
Foretager vi nu en måling med det i eksemplet
nævnte instrument, og med samme følsomhed. 3 V
fuldt udslag, vil der ikke være problemer ved
måling af spændingen af et batteri (fig. 2a).

Fig. 2

Fig. 1

Spændingsmåling
Som illustreret på fig. I er et universalinstrument
til spændingsmåling sammensat af et drejespoleinstrument i serie med en modstand Rs. der va
rieres alt efter hvilket måleområde, der benyttes.
Rs indrettes således, at der opnås fuldt udslag på
viserinstrumentet ved den værdi, spændingsomskif
teren peger på. Instrumentets indre modstand Ri.
den modstand man kan måle ved at tilslutte et
ohmmeter til universalinstrumentets tilslutnings
klemmer, vil således variere med det valgte måle
område, idet fuldt udslag altid svarer til en og
samme strømstyrke, Imax' gennem drejespoleinstru-
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Forestiller vi os nu, at der i serie med batteriet
placeres en modstand Rb (fig. 2b), vil vi ikke måle
den korrekte værdi af batterispændingen, men no
get mindre, idet der vil ske en spændingsdeling
mellem Rb og Ri. således at vi vil måle spændingen
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Sættes som eksempel Rb = 10 kohm og med nævnte
måleområde måles nu

altså i dette tilfælde ca. 15% for lidt. Ofte er en
sådan målefejl uden betydning, men ønskede vi at
finde den nøjagtige batterispænding ud fra vor
måling, kan man korrigere for måleinstrumentets
indflydelse ved at udføre ovenstående regninger i
modsat rækkefølge.

Måling af arbejdspunkt på forstærkertrin
På fig. 4 ses diagrammet for et almindeligt emit
terjordet forstærkertrin, og som illustration til oven
stående vil vi nu forsøge at måle transistorens
arbejdspunkt med vort universalinstrument og se,
hvorledes de målte spændinger vil afvige fra dem,
man ville måle med et ikke belastende instrument.
Disse uforstyrrede spændingsniveauer er angivet
på diagrammet i forhold til stel.

+9V

Strømmåling
På fig. 3 ses en typisk opstilling til strømmåling,
bestående af et drejespoleinstrument i parallel med
en modstand Rp. Ved at indsætte forskellige vær
dier af Rp ved hjælp af områdeomskifteren på universalmeteret, reguleres hvor stor en del af den
målte strøm, der ledes gennem selve drejespoleinstrumentet, hvorved måleområdet bestemmes.

Fig. 4

Fig. 3

Som ved spændingsmåling vil den indre modstand
af instrumentet variere med det valgte område,
hvorfor Ri ikke opgives af fabrikanten. Ofte angives
ingen specifikationer, men man kan regne med, at
der ved fuldt udslag på ethvert strømområde vil
ligge en spænding på 50 mV - 500 mV over instru
mentets klemmer alt efter hvilket instrument man
måler med. For japanske instrumenter i 150.- kr.'s
prisklassen vil værdien være typisk 250 mV. For
instrumenter i 500.- kr.'s prisklassen vil værdien
typisk være 50 mV - 100 mV, men for disse instru
menter vil den i almindelighed være opgivet.
Nok om det. Det korte og det lange er: Vær
opmærksom på spændingsfald over instrumentet
når dette anvendes til strømmåling.
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Til vor rådighed tænker vi os at have et univer
salmeter med følgende måleområder:
0-1 V - 3 V - 10 V - 30 V - 100 V fuldt udslag.
Instrumentfølsomhed 20.000 ohm/volt.
Lad os forst måle spændingen over Re. idet vi
hermed kan finde hvilken strøm transistoren træk
ker. For at kunne måle denne spænding stilles me
leret på måleområdet 3 V fuldt udslag. Den indre
modstand Ri er da 20.000 ohm/volt • 3 V = 60
kohm. Set udefra vil meteret se ind i en modstand,
der består af Re i parallel med parallelimpedansen
af Rb i og Rb: divideret med transistorens strøm
forstærkning hfe, i dette tilfælde sat til 200 (strøm
forstærkningen for en almindelig LF-transistor af
BC107-typen). Først udregnes parallelimpedansen
af Rb i og Rb: til:
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Den herved fundne modstand lægges nu i parallel
med Re. hvorved impedansen af målepunktet på
emitteren findes til:

stående af Rb i i parallel med Rb2 i parallel med
hfe • Re. • Rb i // Rbr er tidligere beregnet til
Rb = 30 kohm. hfe • Re = 200 ■ 2,2 kohm = 440
kohm, således at den samlede basisimpedans er
Zb = 30 kohm // 440 kohm = 28 kohm.
Vi vil således måle spændingen

Impedansen målt på emitteren er således lav i
forhold til impedansen af vort universalmeter, hvor
for vi kan påregne, at den spænding vi måler er
den samme som den. der findes i det uforstyrrede
kredsløb. Vi vil måle 2.4 V svarende til en strøm
på 2.4 V/2,2 kohm = 1.09 mA. Heraf findes spæn
dingsfaldet over Rc til 3.6 V og hermed V ce = til
3,0 V og Vc = 5.4 V.
Havde det ikke været muligt at måle V e , eller
ønsker vi at kontrollere Vc, kan denne måles di
rekte med vort universalmeter, der i dette tilfælde
stilles på 10-volt området. Den indre modstand er
nu 20 kohm/volt • 10 volt = 200 kohm. I dette
tilfælde vil vi få en spændingsdeling mellem Rc og
Ri således at vi måler

Herved opstår en målefejl på 32%. hvilket må
siges at være uacceptabelt. Søger vi ud fra måling
af V b og V e at finde basisemitterspændingen V be
= V b - V e fås V be = 2.1 volt - 2.4 volt = - 0,3 V,
hvorved transistoren tilsyneladende er forspændt
galt. Den korrekte metode er at måle V be direkte
ved at tilslutte måleledningerne til basis og emitter.
Såfremt basisspændingsdeleren er i stand til at
levere tilstrækkelig strøm til måleapparatet, vil
man for siliciumtransistorer måle ca. 0.7 volt og
for germaniumtransistorer ca. 0.3 volt.

Vc måles i dette tilfælde med en teoretisk nøjag
tighed af 1.5%. dvs. bedre end de fleste målein
strumenters nøjagtighed. Sædvanligvis vil Vc kunne
måles korrekt, kun ved specielle indgangstrin, der
trækker lav strøm, kan Rc antage værdier måske
op til 100 kohm. og i disse tilfælde må naturligvis
korrigeres for vort måleinstruments belastning.
1 visse tilfælde kan man ønske at måle kollektor-emitterspændingen direkte. I disse tilfælde kor
rigeres på samme måde som ved måling af Vc,
idet det i det væsentlige er kollektorbelastningens
størrelse, der er bestemmende for målefejlen.
Ovenfor er nævnt de spændinger man kan måle
for at fastslå et transistortrins arbejdspunkt. Det
bemærkes, at jeg på intet tidspunkt har forsøgt at
måle V b . Dette skyldes, at impedansen på basis
tilledningen er meget høj, således at måleinstru
mentets belastning betyder en væsentlig forskyd
ning af trinets arbejdsbetingelser. Lad os prøve at
se, hvad der sker, hvis vi forsøger.
Vi tilslutter måleinstrumentet mellem basis og
stel. og finder det område, der giver størst udslag
på skalaen. I dette tilfælde bliver det området 3
volt fuldt udslag. Den indre modstand er Ri = 60
kohm. Instrumentet vil se ind i impedansen be

AC-målinger
Hidtil har vi kun beskæftiget os med DC-målinger. men da de fleste instrumenter har et veksel
spændingsområde. samt de dyre instrumenter tillige
et vekselstrømområde, skal universalmeterets egen
skaber på disse områder kort gennemgås.
Indskydes i spændingskredsløbet et ensretter
kredsløb med dioder eller med specielle kobberoxidensrettere. vil instrumentet naturligvis være i
stand til at måle AC-spændinger. Som det er almin
delig kendt er der et spændingsfald på 0.3-0,7 volt
over almindelige dioder selv for en lille strøm.
Dette diodespændingsfald bevirker, at instrumentet
er meget ulineært for små spændinger, således at
målte spændinger under 3 V må betragtes med en
vis skepsis, idet målingerne har tendens til at blive
for små. Kun hvis instrumentet er forsynet med
specielle skalaer for de laveste AC-spændingsområder kan man med rimelig nøjagtighed måle læn
gere ned end 3 V AC. For de fleste instrumenter
gælder tillige, at de er mere stromforbrugende på
AC-områder end på DC-områder.
Kun de færreste instrumenter er forsynet med
AC-stromområder. Dette skyldes ovennævnte van
skeligheder i forbindelse med diodespændingsfald,
idet en ensretter indskudt i et almindeligt kredsløb
for strømmåling vil betyde et meget stort spæn
dingsfald over instrumentet. Instrumenter til ACstrømmåling er normalt forsynet med strømtrans-
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Vp=sqr(2) Veff

Veff
Vm = 0,9 Veff

Fig. 6 a

Fig 5

formator i målekredsløbet. se fig. 5. I princippet
er en strømtransformator en transformator, der på
sekundærsiden belastes meget kraftigt. Der vil da
altid gælde, at ampere-vindingstallet på primær og
sekundær er det samme. dvs.
ip • Np = is • Ns
hvoraf ses, at sekundærstrømmen kun er afhængig
af primær strøm og transformatorens omsætnings
forhold og uafhængig af sekundærspændingen. Her
ved opnås, at diodespændingsfald ikke påvirker
måleresultatet.
Tilbage er nu spørgsmålet: Hvilken spænding af
læses på instrumentskalaen, og i hvilket frekvens
område kan instrumentet fungere?
For at tage det sidste først er det almindeligt, at
instrumentet fungerer i det lavfrekvente område,
dvs. ca. 20 Hz - 100 kHz. idet den nedre grænse
frekvens er bestemt af instrumentets dæmpning,
og den øvre grænsefrekvens er bestemt af diverse
indbyggede selvinduktioner i serie med målekreds
løbet, først og fremmest koncentreret i drejespolen.
men tillige i trådviklede modstande, ledningsføring
etc. Normalt kan påregnes, at kalibreringen er fore
taget ved 50 Hz.
Når man måler en vekselspænding er man sæd
vanligvis interesseret i at måle den effektive spæn
ding, og instrumentet er da også kalibreret i Veff,
men dette gælder kun for sinusformede signaler!
Sagen er den. at et drejespoleinstrument i virkelig
heden giver udslag proportionalt med middelspæn
dingen, og da der ved sinusformede spændinger er
et fast, kendt forhold mellem middel- og effektiv
spænding, har man blot taget hensyn hertil ved
gradering af skalaen. På fig. 6 ses en dobbeltOZ APRIL 1973

Vp= Veff = Vm

Fig. 6b.

ensrettet sinusbølge med angivet spids-, effektivog middelværdier. Til sammenligning er tegnet en
dobbeltensrettet firkantspænding, hvor spids-, ef
fektiv- og middelværdi er lige store. Måles således
på en firkantspænding, aflæses på skalaen en effek
tivspænding beregnet på forholdet som ved sinus:
Veff/Vmiddel = 1,1. hvorved den aflæste spænding
vil være 10% for stor. Måles på en vilkårlig kurve
form ganges den aflæste spænding med 0,9, hvor
efter Vmiddel haves. Ønskes spændingens effektiv
værdi må dernæst ganges med kurveformens form
faktor Veff/Vmiddel.
For at undgå misforståelser vil jeg kraftigt poin
tere, at sidstnævnte betragtninger kun gælder for
universalinstrumenter og ikke for rørvoltmetre, idet
visningen her er baseret på spidsspændingsensret
ning og ikke på middelværdiensretning.
(sluttes næste side)
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Måleprocedure i praksis
For at få den fulde glæde af sit måleinstrument
skal det behandles korrekt, dels for ikke at over
belaste det og dels for at udnytte dets muligheder,
derfor denne lille måletekniks ABZ:
1) Inden instrumentet tilsluttes stilles det på det
mindst følsomme område for at undgå overbe
lastning. hvis den målte værdi er væsentlig
større end ventet, eller hvis måleledningerne
undervejs skulle berøre en spændingsførende
ledning.
2) Drej op for følsomheden til der opnås et så
stort udslag som muligt, så måles der mest
nøjagtigt.
3) Drej om på næste mindre følsomme område.
Hvis denne aflæsning afviger væsentligt fra den

forrige, belaster instrumentet, og man bør kor
rigere herfor.
4) Måles på senderkonstruktioner må man påse,
at instrumentet ikke udsættes for HF-felter. idet
disse kan opfanges af måleinstrumentet og give
anledning til falske udslag.
5) Når målingen er til ende stilles instrumentet på
det mindst følsomme område. Specielt bør man
undgå at stille det i »ohm«, da man kan risikere,
at batterierne er opbrugte, når man atter skal
anvende dem.
6) Har instrumentet en transportstilling skal denne
benyttes under evt. transport, idet selve drejespoleinstrumentet herved dæmpes kraftigt og
dermed sikres mod beskadigelse. 1 manglende
fald anvendes største DC-strømområde. ★

Enkel metode til bestemmelse af ukendte transi
storer
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelsvej 24, 2100 København Ø
Undertiden kan man komme ud for at skulle be
stemme benstillingen på en ukendt transistor samt
afgøre, hvorvidt det er en npn. pnp, germanium eller
silicium. Disse spørgsmål lader sig nemt besvare,
hvis man råder over et ohm-meter. - men det er
vigtigt, at ohm-meterets målespænding ikke oversti
ger 1,5 volt. Ved højere spænding kan der være
risiko for. at transistoren brænder af under testen.
For at anskueliggøre målemetoden er transisto
rens ækvivalentdiagrammer og diagramsymboler
vist på fig. 1 og 2. Der ses to par modsatvendte
dioder i serie. Punktet hvori diodernes anoder mø
des. er basis i en npn-transistor. medens det i en
pnp-transistor er katoderne, der mødes i basis. Pilen
i en transistors diagramsymbol illustrerer også dette.
Har en ukendt transistor fire terminaler, hvoraf
den ene er forbundet til huset, finder man denne
først og mærker den op. Af de resterende tre termi
naler skal man dernæst finde et par. der, fra et fælles
punkt, udviser omtrent lige stor modstand. Fælles
punktet er transistorens basis.
Dernæst tilsluttes ohm-meterets positive ledning
basis, og man måler begge de resterende to termina
ler fra dette punkt. Måles der en lille modstand over
dem. betyder det. at dioderne måles i gennemgangs
retningen, og altså må det være en npn-transistor,
man har fat i. Måler man derimod en høj modstand,
betyder det, at dioderne måles i spærreretningen,
og at transistoren er en pnp.
Hvis det f.eks. viser sig, at det er en npn-type.
tilsluttes ohm-meterets minuspol basis. Mellem ba
sis og de to andre terminaler måler man to forskellige
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modstandsværdier, og den terminal, der udviser den
største modstand, er kollektoren. - og så må den
sidste terminal være emitteren. Emitteren skal udvi
se mindre modstand end kollektoren.
Hvis det er en pnp-transistor. man har i hånden,
sætter man ohm-meterets plusledning på basis og
får atter to forskellige måleresultater, - også i dette
tilfælde vil kollektoren vise den største modstand.
Til sidst kan man så afgøre, om det er en
germanium- eller siliciumtype. man har med at gøre.
Måler man i spærreretningen mellem basis og kollek
tor en modstand på over 10 Mohm. er det en silicium
transistor, idet en germaniumtype udviser en væ
sentlig lavere modstand på dette stykke.
★

Fig. 1

Fig.2
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Siliciumtransistorer anvendt som zenerdioder
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelvej 24, 2100 København Ø
Moderne siliciumtransistorer (Mesa-, Epitaxial-,
Planarteknik. eller en kombination af disse) har for
holdsvis lave emitterspærrespændinger. Dette gor
disse transistorers emitterdiode særdeles velegnet
som zenerdiode. Særligt i tilfælde, hvor kollektordioden er brændt af. eller hvor kollektofterminalen
er knækket. Selvom det ikke mere er muligt at købe
u(d)mærkede transistorer til 17 øre. kan man stadig
væk købe dem til omkring 30 øre stykket, og så
billige småeffekt-zenerdioder findes ikke.
Det er ikke noget særligt stort handicap, at man
ikke. på forhånd, kender zenerspændingen for disse
transistorer, da man. ved hjælp af en meget simpel
opstilling, kan måle sig frem til den. Endda ved
forskellige arbejdspunkter. Det anbefales at finde
i hvert fald to sådanne punkter. Dels for at kunne
danne sig et indtryk af zenerkurven. og dels for
at kunne sortere uegnede transistorer fra. Som
grundlag for sorteringen kan man sige. at for TO-18
og TO-18 i plasthus' vedkommende bør forskellen
på zenerspændingen ved 5 mA og 15 mA ikke være
større end 200 mV.

Medens mA-meteret i opstillingen er ret ukritisk,
bør voltmeteret være forsynet med det størst mulige
instrument samt et passende antal måleområder, da
det ellers kan knibe med at aflæse de forskellige
arbejdspunkter tydeligt nok. og dermed transisto
rens anvendelighed i det aktuelle tilfælde. En ænd
ring i zenerspændingen på 50 mV bør tydeligt kunne
aflæses. Man kan ændre lidt på voltmeterets område
ved at indsætte en zenerdiode foran meteret (fig.
2). Herved forrykkes måleområdet med zenerspændingens værdi. Eksempel: Er voltmeteret indstillet
i området 0-10 V. og man indsætteren 5 V zenerdio
de. vil voltmeterets område være forrykket med 5
V. og måleområdet er 5-15 V.
Hvis man har brug for en højere zenerspænding.
end de enkelte fundne transistorer kan bruges til,
kan man koble flere i serie, indtil den ønskede spæn
ding er nået. Derved vinder man også en smule i
stabilitet, fordi dioder med knæk ved 6-8 V udviser
lavere dynamisk modstand. Dette giveren mere stejl
z-kurve.

Fig. 2

Fig .1

Se fig. I. Ved målingens begyndelse stilles poten
tiometeret på sin største modstand, og efter at transi
storen er sat i måleopstillingen, mindskes potentio
meterets modstand langsomt, indtil man aflæser en
strøm på 5 mA. Efter aflæsning og notering af den
fundne spændingjusteres potentiometeret atter, ind
til man aflæser en strøm på 15 mA. Den nye spæn
ding aflæses og noteres og må helst ikke afvige mere
end 200 mV fra den forste. Af hensyn til varmeudvi
kling o.lign. er det bedst at måle den lave strøm
først. Den omvendte rækkefølge kan give en for
positiv vurdering af zenerkurvens stejlhed.
Hvis man råder over en variabel strømforsyning,
der kan reguleres mellem f.eks. 5 V og 25 V. kan
potentiometeret udelades. Ved målingens begyndel
se stilles spændingen på laveste værdi.
OZ APRIL 1973

Hvis en siliciumtransistors dioder (emitter- eller
kollektordiode) anvendes i gennemgangsretningen,
kan de anvendes som zenerdioder til endnu lavere
spændinger, end de før omtalte. Mellem 0.6 og 0.85
V. Opstillingen vist i fig. 1 kan, ved at formindske
målespændingen og modstandene, også anvendes
til udsøgning i dette tilfælde. Til slut skal bemærkes,
at emitterdioder i både npn- og pnp-transistorer er
lige velegnede som zenerdioder.
★

Teknisk stof
er stadig en mangelvare. Skal red.
have en chance for at følge opinions
undersøgelsen op, mangler vi p.t. sær
lig beskrivelser af RX og TX.
HR.
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Gamle Windom - endnu en gang

FD-4 antennen
Af OZ7EM, Ejvind Madsen, Sebber skole, Nibe
Det var en sensation, da W8GZ. Loren Windom
i QST i 1929 beskrev sin nye antenne: en vandret
tråd med nedføring ca. ]h ude på tråden. Den nye
antenne fik navn efter sin opfinder, Windomantennen
(herhjemme
fejlagtigt
ofte
kaldt
»Trediedel-Hertz«), Og den gik sin sejrsgang blandt
alverdens amatører. Det var først omkring 1950 med
den tiltagende BCI og TVI. at den blev slået ud.
Under de forhold gik det ikke mere med en enkelt
tråds fodeledning. Kun enkelte heldige som under
tegnede med bopæl fjernt fra tæt bebyggede om
råder kunne klare frisag og stadig køre på de 4 bånd
(80-40-20-10 m) med denne ideelle antenne.
Afløseren for den hed først G5RV og blev senere
W3DZZ. Og den sidste antenneform har så siden
været det eneste saliggørende, når man ville have
en flerbåndsantenne. der nogenlunde kunne klare
frisag med hensyn til BCI og TVI. Men helt ideel
er W3DZZ jo ikke. Princippet med de indsatte spær
rekredse (traps) gør den følsom over for vejrpåvirk
ninger. Kraftig storm river slemt i den. Og de indsat
te kredse skulle være vandtætte, hvad det ofte kan
knibe med efter længere tids brug.
Og så dukker nu pludselig gamle Windom op igen
- i en moderniseret form - under betegnelsen FD-4.
Den er beskrevet første gang af DJ2KY i QRV og
siden i adskillige andre udenlandske tidsskrifter, så
jeg mener, det er på tide, at også danske amatører
bliver gjort bekendt med den og dens fordele.
Ulempen ved den gamle Windom var jo den uaf
stemte fødeledning. enkelttrådsnedforingen. I FD-4
er denne erstattet med coaxnedføring. der skulle
kunne klare problemerne m. h. til forstyrrelser. Sa
gen er så blot at tilpasse et fødepunkt med en impe
dans på omkring 400-600 ohm til en coaxnedføring
på ca. 50-100 ohm. Og her kommer en baluntransformer, der omsætter i forholdet 6:1 ind i
billedet.
Balun'en (ordet er dannet som en kombination af
engelsk bal-anced øg un-balanced). er jo ikke nogen
nyhed. Den har været kendt adskillige år siden frem
komsten af de moderne ferritmaterialer og har også
været brugt ved antenner. Ringkernen, der anven
des her. har en indvendig diameter på ca. 23 mm.
og udvendig ca. 35 mm med en højde på ca. 15
mm. Herpå lægges en bifilar vikling, d.v.s. der vi
kles med 2 tråde ad gangen. 10 vindinger med begge
tråde, altså reelt 20 vindinger ialt. På den ene tråd
laves efter 8 vindinger et udtag, og derefter fortsæt
tes til de 2x10 vindinger er på plads. Vindingerne
lægges med de 2 tråde tæt sammen og med mellem-
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ubalanceret
Fig .1

rum mellem hver omgang, så de fordeles på hele
ringen. Diagrammet er vist i fig. I og viklemåden
i fig. 2. Der benyttes l å 2 mm tråd. helst plastisoleret
for at undgå gennemslag. En sådan balun klarer
op til omkr. 400 watt effekt.
Efter beviklingen fæstnes trådene og forbindes
som vist på diagrammet fig. I og fig. 2. og hele
enheden, der kan holdes nede på en vægt af under
100 gram. monteres i en lille bakelitboks eller hvad
man nu kan finde til formålet, der ikke er for tungt.
Æsken kan forsynes med små stand-offs til anten
netrådene og et solidt koaxstik med gevind til nedføringen (se fig. 5). Endnu simplere er det at lade
de 2 antennetråde - eller 4. hvis man forsyner den
med tråde for 15 m - gå direkte ind i æsken gennem
huller, der forsynes med tætte gummityller, og de
refter forbinde dem med et alm. antenneæg som
trækaflastning samtidig med at de forbindes til ringkernebeviklingen. (se fig. 4).

2x10 vind.med
se tekst.

udtag

-

Fig. 2

Balun-transformer

Fig. 3

OZ APRIL 1973

En Windomtråd er jo som bekendt ikke særlig
anvendelig på 15 m. Dette har DJ2KY klaret ved
simpelthen at forsyne antennen med en ekstra tråd
til 15 m, forbundet til samme ringkerne, som vist
på fig. 3. Den korte side hænger simpelthen i et
stykke plexiglas og den lange ende er forbundet til
samme fastgørelsessted som den korte ende af den
lange tråd. Længderne på trådene er vist på figuren.
DJ2KY angiver standbølgeforholdene ved FD-4
efter disse mål således:

MHz
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0

SWR
1,8
1,7
1,7
1,6
1.6

MHz
7,0
7,1
14.0
14,2
14,5

SWR
1,7
1,6
1.6
1,5
1,5

MHz
28.5
28,7
29.0

SWR
1.1
1,1
1.1

Standbølgeforholdet ligger altså ved de 4 bånd
overalt under 2, som man ønsker sig det. Han har
ikke i artiklen opgivet SWR for 15 m båndet.
Som det er gældende for en Windom gælder det
også her, at nedføringen skal hænge vinkelret ned
fra den vandrette tråd så langt som muligt og man
skal ved indføringen til senderen undgå skarpe knæk
på den.
Man opnår ved denne antenneform en 5-bånds
antenne med en lav vægt, der fødes med et 50 ohms
koaxkabel, altså en antenne, som er væsentlig lette
re at have med at gøre end en W3DZZ, især hvis
den skal ophænges i tæt bymæssig bebyggelse. Og
laver man selv baluntransformeren. hvilket er en
simpel sag. er omkostningerne ikke store. (I Tysk
land forhandler man allerede færdige balun'er til
FD-4 antenner, indkapslede og klar til ophængning
til en pris af ca. 100 kr.)
Litteratur:
QRV. 1972. nr. 0-8-12. QTC. 1972. nr. 10. DLQTC 1968. nr. 7. QST. 1968. nr. 12.

Fig.5

Trykte Kredsløb
Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

dette - skulle printet være mindre end kassen, vil
f.eks. et par cykeleger lagt hen over kassen være
udmærket hvileemne for et mindre print!

Kender du det. at sidde og arbejde på trykte
kredsløb? På den ene side af pladen har man
printet og på den anden side har man komponen
terne. For nu at finde ud af. hvad der er hvad. må
man sidde og vende og dreje printet og sammen
ligne for- og bagside - fejlmonteringsmulighederne
er store for ikke at tale om vanskelighederne ved
at opsøge evt. defekter!
Her laver man en trækasse af passende størrelse
og monterer i siden af kassen en 25 W ED/Mign.fatning og isætter en pære i samme. Man kan nu
tænde pæren og lægge printet ovenpå kassen, og
man har en slags »røntgen«, dvs. man kan følge
både komponenters og prints forløb fra een og
samme side, hvilket giver færre fejlmuligheder
samt bedre mulighed for at følge kredsløbets sam
mensætning i det hele taget!
Skulle printpladen imod forventning være større
end kassen, så flytter man bare printet alt efter
som man har brug for at afsøge et område af
OZ APRIL 1973
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Udregning af
krystalfrekvenser til
radiotelefoner
til 2 m

TABEL NR: 1
11034.615
145500.000

A = 2050.000 kHz
B = 13.000
10919.231
144000.000

10957.692

10996.154

144500.000

145000.000

11036.538
145525.000

10921.154
144025.000

10959.615
144525.000

10998.077
145025.000

11038.462
145550.000

10923.077
144050.000

10961.538
144550.000

11000.000
145050.000

11040.385
145575.000

10925.000
144075.000

10963.462
144575.000

11001.923
145075.000

11042.308
145600.000

10926.923
144100.000

10965.385
144600.000

11003.846
145100.000

11044.231
145625.000

10928.846
144125.000

10967.308
144625.000

11005.769
145125.000

11046.154
145650.000

10930.769
144150.000

10969.231
144650.000

11007.692
145150.000

11048.077
145675.000

10932.692
144175.000

10971.154
144675.000

11009.615
145175.000

11050.000
145700.000

10934.615
144200.000

10973.077
144700.000

11011.538
145200.000

145725.000

10936.538
144225.000

10975.000
144725.000

11013.462
145225.000

11053.846
145750.000

10938.462
144250.000

10976.923
144750.000

11015.385
145250.000

11055.769
145775.000

10940.385
144275.000

10978.846
144775.000

11017.308
145275.000

11057.692
145800.000

10942.308
144300.000

10980.769
144800.000

11019.231
145300.000

11059.615
145825.000

10944.231
144325.000

10982.692
144825.000

11021.154
145325.000

11061.538
145850.000

10946.154
144350.000

10984.615
144850.000

11023.077

Tabel nr. 6

145350.000

11063.462
145875.000

B = 18

10948.077
144375.000

10986.538
144875.000

11025.000
145375.000

11065.385
145900.000

10950.000
144400.000

10988.462
144900.000

11026.923
145400.000

11067.308
145925.000

10951.923
144425.000

10990.385
144925.000

11028.846
145425.000

11069.231
145950.000

10953.846
144450.000

10992.308
144950.000

11030.769
145450.000

11071.154
145975.000

10955.769

10994.231
144975.000

11032.692
145475.000

11073.077
146000.000

Af OZ3DX, Vagn H. Jeppesen,
8382 Hinnerup
Beregningen er foretaget ud fra følgende formler
Fs - A

Modtager Fx = g
Sender Fx = -jr

Fs

hvor
(kFlz)
Fx = Krystalfrekvensen (kHz)
Fs
Fs==Signalfrekvensen
Signalfrekvensen(kHz)
(kHz)
A
A==Mellemfrekvensen
Mellemfrekvensen(kHz)
(kHz)
B = Multiplikationsfaktor
For valg af krystalfrekvens se nedenstående ta
bel. hvor der henvises til de relavante beregnings
tabeller.

Stationstype

STORNO CAB

STOR NO CQF 305

Modtager

A = 2050
B = 13
Tabel nr. 1

A = 2050
B = 13
Tabel nr. 1

STOR NO CQF/M 13
STORNOPHONE

A = 455
B = 17
Tabel nr. 4

STOR NO CQM 19
VIKING

A = 455
B = 14
Tabel nr. 3

AP 615 ■

AP 616

A = 2050
B = 13
Tabel nr. 1

Sender

B = 24
Tabel nr. 6

B = 24
Tabel nr. 6

B = 24

Tabel nr. 5

B = 24
Tabel nr. 6

A = 455
B = 13

B = 24

Tabel nr. 2

Tabel nr. 6

144475.000
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11051.923
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TABEL NR. 3

TABEL NR. 2
A = 455.000 kHz
B = 13.000

11157.308
145500.000

A = 455.000 kHz
B = 14.000

10360.357
145500.000

11041.923
144000.000

11080.385
144500.000

11118.846
145000.000

11159.231
145525.000

144000.000

10288.929
144500.000

11043.846
144025.000

11082.308
144525.000

11120.769
145025.000

11161.154
145550.000

10255.000
144025.000

10290.714

10326.429

10363.929

144525.000

145025.000

145550.000

11045.769
144050.000

11084.231
144550.000

11122.692
145050.000

11163.077
145575.000

10256.786
144050.000

10292.500
144550.000

10328.214
145050.000

10365.714
145575.000

11047.692
144075.000

11086.154
144575.000

11124.615
145075.000

11165.000
145600.000

10258.571
144075.000

10294.286
144575.000

10330.000
145075.000

10367.500
145600.000

11049.615
144100.000

11088.077
144600.000

11126.538
145100.000

11166.923
145625.000

10260.357
144100.000

10296.071
144600.000

10331.786
145100.000

10369.286
145625.000

11051.538
144125.000

11090.000
144625.000

11128.462

11168.846
145650.000

10262.143

145125.000

144125.000

10297.857
144625.000

10333.571
145125.000

10371.071
145650.000

10263.929
144150.000

10299.643
144650.000

10335.357

10372.857

145150.000

145675.000

11170.769

10253.214

10324.643
145000.000

10362.143
145525.000

11053.462

11091.923

144150.000

144650.000

11130.385
145150.000

145675.000

11055.385
144175.000

11093.846
144675.000

11132.308
145175.000

145700.000

10265.714
144175.000

10301.429
144675.000

10337.143
145175.000

10374.643
145700.000

11057.308
144200.000

11095.769
144700.000

11134.231
145200.000

11174.615
145725.000

10267.500
144200.000

10303.214
144700.000

10338.929
145200.000

10376.429
145725.000

11059.231
144225.000

11097.692
144725.000

11136.154
145225.000

11176.538
145750.000

10269.286
144225.000

10305.000
144725.000

10340.714
145225.000

145750.000

11061.154
144250.000

11099.615
144750.000

11138.077
145250.000

11178.462

10271.071

145775.000

144250.000

10306.786
144750.000

10342.500
145250.000

10380.000
145775.000

11063.077
144275.000

11101.538
144775.000

11140.000
145275.000

11180.385
145800.000

10272.857
144275.000

10308.571
144775.000

10344.286
145275.000

10381.786
145800.000

11065.000
144300.000

11103.462

11141.923
145300.000

11182.308
145825.000

10274.643
144300.000

10310.357

144800.000

144800.000

10346.071
145300.000

10383.571
145825.000

11066.923
144325.000

11105.385
144825.000

11143.846
145325.000

11184.231
145850.000

10276.429
144325.000

10312.143
144825.000

10347.857
145325.000

10385.357
145850.000

11068.846

11107.308
144850.000

11145.769

11186.154

144350.000

145350.000

145875.000

10278.214
144350.000

10313.929
144850.000

10349.643
145350.000

10387.143
145875.000

11070.769
144375.000

11109.231
144875.000

11147.692
145375.000

11188.077
145900.000

10280.000
144375.000

10315.714
144875.000

10351.429
145375.000

10388.929
145900.000

11172.692

10378.214

11072.692

11111.154

144400.000

144900.000

11149.615
145400.000

11190.000
145925.000

10281.786
144400.000

10317.500
144900.000

10353.214
145400.000

10390.714
145925.000

11074.615
144425.000

11113.077
144925.000

11151.538
145425.000

11191.923
145950.000

10283.571
144425.000

10319.286
144925.000

10355.000
145425.000

10392.500
145950.000

11076.538
144450.000

11115.000
144950.000

11153.462
145450.000

11193.846
145975.000

10285.357

10321.071
144950.000

10356.786

144450.000

145450.000

10394.286
145975.000

11078.462
144475.000

11116.923
144975.000

11155.385
145475.000

146000.000

10287.143
144475.000

10322.857
144975.000

10358.571
145475.000

10396.071
146000.000
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11195.769
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TABEL NR. 4

TABEL NR. 5

A — 455.000 kHz
B = 17.000
8443.824

8532.059
145500.000

A = 0.000 kHz
B = 18.000

8083.333
145500.000

8473.235
144500.000

8502.647
145000.000

8533.529
145525.000

8000.000
144000.000

144500.000

8474.706
144525.000

8504.118
145025.000

8535.000
145550.000

8001.389
144025.000

8029.167

8056.944

8086.111

144525.000

145025.000

145550.000

8446.765
144050.000

8476.176
144550.000

8505.588
145050.000

8536.471
145575.000

8002.778
144050.000

8030.556
144550.000

8058.333
145050.000

8087.500
145575.000

8448.235
144075.000

8477.647
144575.000

8507.059
145075.000

8537.941
145600.000

8004.167
144075.000

8031.944
144575.000

8059.722
145075.000

8088.889
145600.000

8449.706
144100.000

8479.118
144600.000

8508.529
145100.000

8539.412
145625.000

8005.556
144100.000

8033.333
144600.000

8061.111
145100.000

8090.278
145625.000

8451.176
144125.000

8480.588
144625.000

8510.000
145125.000

8540.882
145650.000

8006.944
144125.000

8034.722
144625.000

8062.500
145125.000

8091.667
145650.000

8452.647

8482.059
144650.000

8511.471

144150.000

8542.353
145675.000

8008.333
144150.000

8036.111

145150.000

144650.000

8063.889
145150.000

8093.056
145675.000

8454.118
144175.000

8483.529
144675.000

8512.941
145175.000

8543.824
145700.000

8009.722
144175.000

8037.500
144675.000

8065.278
145175.000

8094.444
145700.000

8455.588
144200.000

8485.000
144700.000

8514.412

8545.294

8011.111

145200.000

145725.000

144200.000

8038.889
144700.000

8066.667
145200.000

145725.000

8486.471
144725.000

8515.882
145225.000

8546.765
145750.000

8012.500
144225.000

8040.278
144725.000

8068.056
145225.000

145750.000

8487.941

144000.000
8445.294
144025.000

8457.059
144225.000

8027.778

8055.556
145000.000

8084.722
145525.000

8095.833

8097.222

8458.529
144250.000

144750.000

8517.353
145250.000

8548.235
145775.000

8013.889
144250.000

8041.667
144750.000

8069.444
145250.000

8098.611
145775.000

8460.000
144275.000

8489.412
144775.000

8518.824
145275.000

8549.706
145800.000

8015.278
144275.000

8043.056
144775.000

8070.833
145275.000

8100.000
145800.000

8461.471
144300.000

8490.882
144800.000

8520.294
145300.000

8551.176
145825.000

8016.667
144300.000

8044.444
144800.000

8072.222
145300.000

8101.389
145825.000

8462.941
144325.000

8492.353
144825.000

8521.765
145325.000

8552.647
145850.000

8018.056
144325.000

8045.833
144825.000

8073.611
145325.000

8102.778
145850.000

8464.412
144350.000

8493.824
144850.000

8523.235
145350.000

8554.118
145875.000

8019.444
144350.000

8047.222
144850.000

8075.000
145350.000

8104.167
145875.000

8465.882
144375.000

8495.294
144875.000

8524.706
145375.000

8555.588
145900.000

8020.833
144375.000

8048.611
144875.000

8076.389
145375.000

8105.556
145900.000

8467.353

8496.765
144900.000

8526.176

8557.059
145925.000

8022.222

145400.000

144400.000

8050.000
144900.000

8077.778
145400.000

145925.000

8468.824
144425.000

8498.235
144925.000

8527.647
145425.000

8558.529
145950.000

8023.611
144425.000

8051.389
144925.000

8079-. 167
145425.000

8108.333
145950.000

8470.294
144450.000

8499.706
144950.000

8529.118
145450.000

8560.000
145975.000

8025.000
144450.000

8052.778
144950.000

8080.556
145450.000

8109.722
145975.000

8471.765

8501.176
144975.000

8530.588
145475.000

8561.471

8026.389
144475.000

8081.944
145475.000

8111.111
146000.000

144400.000

144475.000
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146000.000

8054.167
144975.000

8106.944
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TABEL NR. 6
A = 0.000 kH z
B = 24.000

6062.500
145500.000

6000.000
144000.000

6020.833
144500.000

6041.667
145000.000

6063.542
145525.000

6001.042
144025.000

6021.875
144525.000

6042.708
145025.000

6064.583
145550.000

6002.083
144050.000

6022.917
144550.000

6043.750
145050.000

6065.625
145575.000

6003.125
144075.000

6023.958
144575.000

6044.792
145075.000

6066.667
145600.000

6004.167
144100.000

6025.000
144600.000

6045.833
145100.000

6067.708
145625.000

6005.208
144125.000

6026.042
144625.000

6046.875
145125.000

6068.750
145650.000

6006.250
144150.000

144650.000

6047.917
145150.000

145675.000

144175.000

6028.125
144675.000

6048.958
145175.000

6070.833
145700.000

6008.333
144200.000

6029.167
144700.000

6050.000
145200.000

6071.875
145725.000

6009.375
144225.000

6030.208
144725.000

6051.042
145225.000

6072.917
145750.000

6010.417
144250,000

6031.250
144750.000

6052.083
145250.000

6073.958
145775.000

6011.458
144275.000

6032.292
144775.000

6053.125
145275.000

6075.000
145800.000

6012.500
144300.000

6033.333
144800.000

6054.167
145300.000

6076.042
145825.000

6013.542
144325.000

6034.375
144825.000

6055.208
145325.000

6077.088
145850.000

6014.583
144350.000

6035.417
144850.000

6056.250
145350.000

6078.125
145875.000

6015.625
144375.000

6036.458
144875.000

6057.292
145375.000

6079.167
145900.000

6016.667
144400.000

6037.500
144900.000

6058.333
145400.000

6080.208
145925.000

6017.708
144425.000

6038.542
144925.000

6059.375
145425.000

145950.000

6018.750
144450.000

6039.583
144950.000

145450.000

6082.292
145975.000

6019.792
144475.000

6040.625
144975.000

6061.458
145475.000

6083.333
146000.000

6007.292
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6027.083

6060.417

6069.792

Antennen!
Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Radiobølger kan opføre sig på de mest mærkelige
måder, jeg tænker særligt her på et problem, man
kalder fading, benævnt af Radioamatører som QSB,
d.v.s. hvor radiosignalet kommer og går, uden at
man har skruet ned for styrken eller rørt andre knap
per! Der kan være hurtig fading, langsom fading,
sågar selektiv fading!
Årsagerne til disse fænomener kan være periodi
ske og kan f. eks. skyldes at signalet fra sendestatio
nen tilbagelægger 2 forskellige veje inden de mødes
(i din modtager) og så kan de være faset 180 grader
således, at de faktisk ophæver hinanden!
Et 100% brugbart middel har man mellem amatø
rer vel ikke, udover at man kan lægge flere (3-4)
antenner sammen med bølgelængdes afstand, hvil
ket jo ikke er særlig praktisk gennemførligt på
f.eks. 80 m.
På en tidligere QTH, hvor jeg havde lidt god
plads benyttede jeg mig dog af følgende fidus - jeg
anvendte med held en lodret og en vandret antenne
med omskifter således, at når signalet fadede ud på
den ene så skiftede jeg over på den anden, og jeg
har mange gange kunnet høre signalet, på den ene
antenne og ikke på den anden.

6081.250
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Logik Tester
Af Hans Schacht Sørensen
Fejlfinding på et printkort med mange integrerede
kredse kan meget vel gå hen og blive en blandet
fornøjelse, hvis man er tvunget til at bruge et skop
med tilhørende probe. Hvis omstændighederne el
lers tillader det, er en GO/NO-GO indikation mange
gange nemmere at have med at gøre - og desuden
sparer den en del hoveddrejninger.
Den simple indikator, der vises på diagrammet,
giver lys fra sig. når og hvis en puls eller et DC-signal
på over 0.7 V lægges på dens indgang (probespidsen). I de fleste tilfælde vil indgangs-impedansen
være høj nok til ikke at belaste den kreds, der måles
på.

Nyt til
printværkstedet

DECON DALO 33 PC MARKER er en ny
slags speed-marker, som skriver med en afmaskningslak. der kan modstå ferriklorid og lignende
ætsemidler. Vi har fået tilsendt et styks på prøve
fra Aarhus Radio Lager A/S (OZ2LM), og som
gammel hjemmebrygger af print gik jeg naturligvis
straks igang med prøven.
Man tager et stykke rå printplade og afrenser
kobbersiden godt, her bruger jeg et gammeldags
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Q1. der arbejder som niveaudetektor, har samme
tærskelværdi som RTL-logik. nemlig 0,7 V. TTL
har en tærskel på 0.8 V typisk, så indikatoren kan
også anvendes hertil. Når tærskelen overskrides,
går Q1 ON og trigger den efterfølgende 1 ms mono
stabile multivibrator, der dannes af Q2 og Q3. Den
monostabile får lampen til at lyse momentant, kon
stante spændinger på indgangen får lampen til at
lyse konstant.
Kredsløbet kan sagtens være i en fed, slagtet kug
lepen ell. lign. Probespidsen er fastlimet i kuglepen
nens spids, efter at patronen til at skrive med er
pillet ud.
Lampen kan erstattes af en lys-emitterende diode,
der er serieforbundet med en 470 ohms modstand.
Denne modifikation vil give en langt hurtigere response.

blækviskelæder, der sviner mindre end ståluld og
renser bedre. Derefter tager man hætten af sin
Decon Dalo. Den har en hvid nylonspids, en slags
fibermateriale. Spidsen vædes fra den indbyggede
beholder ved at trykke spidsen op i pennen. Man
kan nu tegne som med en af de sædvanlige Iomme
spritskrivere, stregen bliver ca. 1 mm bred. Efter
et kvarters tørring kan pladen ætses i ferriklorid.
Resultatet af prøven var over al forventning. Når
man har prøvet at tegne print med forskellige lak
typer og med pensel, ridsefjer og rørpen, og har
ventet i timevis på at det skulle tørre, så er den
ny metode en glædelig overraskelse.
Prisen er 20,- kr. + moms. Laver man kun et
enkelt print engang imellem, og/eller vil man ikke
have besværet med fotometoden, ja så er Decon
Dalo PC Markeren sagen. Den har vi savnet længe!
aq
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LITTERATUR - NYT
RF POWER DEVICES compiled by Carl Martens,
Motorola Inc., European Headquarters, Geneva.
Fra Motorolas herværende repræsentation har
vi modtaget et lille, oplysende skrift, som naturlig
vis skal tjene til at fremme salget af Motorolas
produkter. Amatørerne er næppe nogen særlig til
trækkende del af markedet, men den lille bog er
særdeles interessant for den amator. der eksperi
menterer med sendere med transistorer. Også
modtager-transistorer er listet, men kun i oversigts
form. Interesserede kan prøve at skrive efter bogen
hos Motorola, Bredebovej 23, 2800 Kgs. Lyngby.

A Course in Radio Fundamentals, by George
Grammer, udgivet af The American Radio Relay
League, Inc. Pris i USA 2,- Dollars.
Denne ARRL-publikation på ca. 180 sider var i
sine tidligere udgaver beregnet som et studie
tillæg til The Radio Amateur’s Handbook. Oprin
delig skrevet for omkring 30 år siden blev den først
bragt som en føljeton i QST, så man kan let fore
stille sig, hvor meget den har ændret udseende
siden da ved de stadige rettelser ved hver ny ud
gave. Samtidig har The Handbook også ændret sig
løbende, hvorfor det er blevet et større og større
problem at få de to til at stemme overens. Til sidst
har man så skrevet denne bog helt om, så den kan
stå alene, og lægger hovedvægten på de grund
læggende principper indenfor teknikken. Der er
simpelthen tale om en ren teoribog, hvilket under
streges af at hvert kapitel afsluttes med nogle
spørgsmål og små opgaver, som kan vise, om læ
seren har fattet noget af det læste. Facitliste findes
heldigvis bagest i bogen, og yderligere er sidste
kapitel helliget 10 eksperimenter, læseren kan fore
tage selv.
Den øvrige del af bogen er opdelt i 26 kapitler,
som bringer læseren fra det elektriske felt gennem
jævnstrøm og modstand, elektromagnetisme og
vekselstrøm til impedanser, vektorer, resonans,
selektivitet, tilpasning, filtre og transmissionslinier.
Alt dette er jo på det nærmeste eviggyldigt. Her
efter indføres vacuumrørene og først derefter halv
lederne. De sidste kapitler handler om forstærkning
og modkobling.
Bortset fra den detalje, at rørtekniken godt
kunne have fået en mere beskeden plads bagest i
bogen, har jeg ingen indvendinger mod den af be
tydning. Dette gælder det indholdsmæssige - for
der er jo eet stort problem tilbage: vil den dansk
talende (og -læsende) begynder kaste sig ud i den
OZ APRIL 1973

dobbelte opgave, det er både at skulle lære teknisk
engelsk og teknisk stof samtidig - jeg tror nemlig
ikke, at ret mange begyndere uden ganske særlige
sproglige forkundskaber kan læse ret mange linier
uden en ordbog, eller rettere adskillige ordbøger.
Jeg vil dog håbe, at mange unge radiointeresserede
vil gøre min mistro til skamme - for den sprog
mæssige lærdom, man erhverver her, vil komme
én til gode i meget høj grad. såfremt man senere
skal beskæftige sig professionelt med elektronik og
radioteknik.
A course in radio fundamentals er nr. tre i en
serie, som i øvrigt består af How to become a
radio amateur og Understanding Amateur Radio,
begge ligeledes udgivet af ARRL. Den første af
disse har ikke så megen interesse her i Europa,
den omhandler stort set forholdene i USA. Nr. 2
har jeg kun i en udgave fra 1963. den er altså 10 år
gammel, hvilket præger den - der er næsten intet
om halvledere.
For begynderen må det absolut anbefales at be
gynde med den lige omtalte Understanding Ama
teur Radio og først derefter læse A Course in
Radio Fundamentals. Understanding giver
popu
lære forklaringer plus lidt konstruktionsteknik plus
lidt operatørteknik -A Course er faktisk den teori,
man savner, efter at have læst Understanding. ad

Kapacitets-måler
Fra det tjekiske Amatérské Radio, oktober 1972,
har jeg hentet hosstående diagram fig. 3 til måling
af kapaciteter i området 0-100 og 0-10.000 pF. Jeg
kan desværre ikke oversætte det tjekiske sprog, men
jeg har forstået det således, at man har en oscillator,
der svinger omkring 500 kHz. Ved hjælp af et mikroamperemeter (V) kan man direkte aflæse Cx stør
relse, når de forskellige trimmere er korrekt ind
stillet. I området 0-10.000 pF er der parallelt med
Cx indkoblet en kapacitet på 100 pF. Målingerne
bliver vel næppe helt nøjagtige, især på den første
del af metret, men det giver vel sagtens tilstrække
lig stor nøjagtighed til vort brug.
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En jæger gik at jage —
Redaktionen har udtrykt ønske om, at der her i
OZ måtte fremkomme en gennemgang af, hvad
»Radioamatørens
sommerhobby«
rævejagten,
egentlig består i.
Hvad går det hele ud på? Hvad kræves der af
udstyr? Hvordan starter man? Skal man have sen
detilladelse? osv. osv.
Jeg vil forsøge at give en kort redegørelse, der
absolut ikke må betragtes som fyldestgørende, men
nærmere som en »appetitvækker« krydret med tips
og informationer.
RÆVEJAGT er en kombination af radio- og ter
rænsport for hele familien, om man vil. idet der
ikke kræves sendetilladelse for at deltage. Ved en
rævejagt gælder det om hurtigst muligt ved hjælp
af kort, kompas og pejlemodtager at finde een, to
eller tre skjulte radiosendere (ræve!) i terrænet.
RADIOSENDERNE (rævene) skjules på et i for
vejen opgivet kortområde, og sender på een fast
lagt frekvens eller frekvensen. Sendetiden er som
regel 1 minuts længde og udsendelsen gentages
hver 10. minut.
RÆVEJÆGERNE foretager deres pejlinger på
den måde, at de ved hjælp af et kompas indretter
deres kort over området, hvori rævene befinder
sig således, at kort og terræn kommer i overens
stemmelse.
Når dette er sket, afventes rævens udsendelse
der foregår på telegrafi (CW). Der kræves ingen
særlige færdigheder i CW, idet der bortset fra
rævens call, OZ7RÆV, kun sendes lange streger.
Under udsendelsen indstiller man sin pejlemod
tager. der er forsynet med en retningsfølsom an
tenne (ramme- eller ferritantenne) og bestemmer
hermed retningen til rævesenderen. Når rammens
plan peger mod senderen, vil signalstyrken være
størst, medens signalet forsvinder, når rammens
plan er vinkelret på retningen til senderen. Den
nøjagtigste retningsbestemmelse får man ved mini-

mum signal, altså med rammens plan vinkelret på
retningen til senderen, hvorfor man altid i praksis
benytter at pejle i »minimum«. En sådan pejling
er ikke eentydig. idet den angiver to mulige ret
ninger til senderen, og må derfor suppleres med
en påfølgende retningsbestemmelse, en såkaldt
»sensning«. Til dette formål benyttes en hjælpe
antenne, oftest en sammenskydelig stavantenne,
der ved hjælp af en afbryder tilkobles pejleantennen.
Så korrekt som muligt, overføres nu pejlingerne
til kortet. Dette kan udføres på utallige måder.
Den simpleste og mest anvendte er at sætte selve
modtageren på kortet og så direkte afsætte pejlestregerne. Der kræves i praksis - mindst to pejlin
ger (krydspejling) for at bestemme en rævesenders
position. I punktet, hvor stregerne krydser hin
anden, skal så efter teorien, ræven befinde sig!
Men, der er utallige årsager til at teori og praksis
i rævejagt ikke harmonerer! Hvor utroligt det end
måtte lyde, så er netop dette med til at gøre en
rævejagt spændende og interessant.

Forvanskede pejlinger
Det er yderst sjældent at finde en ræv efter kun
to pejlinger, idet pejlingerne ofte er forvanskede
på grund af et uheldigt valgt pejlested f.eks. i nær
heden af luftledninger, eller kompassets misvisning
er forkert. Desuden kan en lidt sløset indtegning
af de indpejlede signaler på kortet være årsagen.

Rævehulen
Selv om man nu har taget alle disse ting i be
tragtning. har alle tiders pejlemodtager, nogle emi
nent gode pejlinger, er den hellige grav (rævehulen)
camufleret godt. så det er forbundet med visse
vanskeligheder at finde frem til den. Der må tages
flere pejlinger. Man hører tydelig rævens stigende
signalstyrke i modtageren efterhånden som man
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nærmer sig, indtil denne næsten blokeres. Man be
finder sig direkte under antennen. Nu begynder
slutspurten, nemlig med at finde rævehulen, der
som oftest befinder sig i en tæt skov, mose eller
lignende. Denne del af jagten er så afgjort med til
at sætte kolorit på foretagendet, særligt når det
foregår om natten.
Jagterne køres både som dagjagter og natjagter.
Sidstnævnte er så absolut de sværeste. Man suser
rundt i nattens mulm og mørke, pejler i lomme
lampens skær, farer ind i gården hos sovende bondemænd der skælder ud, et forladt hus eller lade
gennemsøges. Politiet tilkaldes af ængstelige na
boer, der går en halv time med at forklare sagens
rette sammenhæng, hvorefter man iler videre gen
nem en fugtig tørvemose ind i en grusgrav, hvor
man måske er heldig at finde rævens hule. Det
anbefales at lade søndagstøjet blive hjemme og i
stedet for tage de gamle »klude« og de vandtætte
støvler på.
Den atmosfære, der hviler over disse rævejagter
kan simpelthen ikke beskrives, den skal opleves.

Hvordan kommer man igang?
Har man nu fået »blod på tanden«, så melder
spørgsmålet sig: Hvordan får man startet? Ja,
allerførst anskaffer man sig et vederlagsfrit »Regle
ment for rævejagter« udgivet af EDR, det fås hos
bogholderen, adresse bag i »OZ«. Efter at have
læst dette, og fået »bunden lagt«, melder behovet
sig for en egnet pejlemodtager. Her har man to
muligheder, enten bygge eller købe. Der har i OZ
været flere byggebeskrivelser, hvoraf de tre nyeste
er:
Rævejægerens folkevogn, OZ9QW, OZ nr. 4
1972. rettelse OZ nr. 5 1972.
Rævemodtager for enhver. OZ1YX, OZ nr. 7
1971. rettelse OZ nr. 9 1971 og OZ nr. 8 1972.
Rævemodtager med FET transistorer. OZ9HS,
OZ nr. 5 1970.
Ønsker man at købe, så er der mulighed igennem
OZ's amatørannoncer, eller hos OZ9SW tlf. (07)
16 61 36. der fremstiller en komplet monteret og
justeret modtager på print, bygget efter moderne
principper og til en absolut amatørvenlig pris. Det
mekaniske arbejde udfører man selv, dvs. kasse,
antenne m.m.
Lokalafdelings jagter
Har man nu udstyret klart, og ydermere er med
lem af en lokalafdeling der har rævejagt på pro
grammet, ja så går resten af sig selv. Bor man i
nærheden af en eller anden rævejagtsdyrkende af
deling men er ikke medlem, jamen så grib chancen
og meld dig ind, de glæder sig over enhver ny
rævejæger!
02 APRIL 1973

Der er også den mulighed, at netop den afdeling
du gerne tilhører ikke »gør noget« i rævejagt, så
er tiden faktisk moden til at »fyre« op under besty
relsen. så de bliver interesseret!
Som det fremgår af EDR’s reglement for ræve
jagter. er der to former for rævejagt, enten de
såkaldte »gåjagter«, hvor man gemmer rævene
inden for et mindre begrænset område, og »går«
fra ræv til ræv, eller »kørejagter« som igennem
mange år næsten har været enerådende i Danmark,
og hvor man korer i bil. motorcykel, knallert m.m.
Uanset hvilken af disse former man måtte vælge,
så må afdelingen have bygget en rævesender, eller
to, til batteri eller akkumulatordrift. Frekvensval
get fremgår af »Reglementet for rævejagt«.
Har man senderne klar, så er det bare med at
fastlægge starttider, bemanding af rævesendere osv.
så kører rouletten.
Landsjagter
Skulle man nu, hvilket i Danmark ikke burde
være muligt, være så uheldig, at man ingen lokal
afdeling har i nærheden, eller afdelingen ingen
interesse viser for rævejagt, så tab ikke modet gæve
rævejæger! Der afholdes nemlig landsdelsjagter fra
maj til september over hele landet. Her kan alle
EDR's medlemmer deltage. Disse jagter annonceres
her i 07. under »Rævejægeren«.
Jeg håber med denne redegørelse, at have tændt
gnisten hos såvel enkeltpersoner som afdelinger til
at give sig i lag med rævejagt.
Til afdelingsbestyrelserne vil jeg tilføje, prøv at
få gang i rævejagterne, det giver nyt liv i afdelin
gen, særlig i sommermånederne hvor arbejdet nor
malt hviler!
På med vanten, er der problemer så kontakt
undertegnede, på gensyn ved ræven.
OZ5WK, kalle
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»Licens til verden«
EDR i samarbejde med Danmarks Radio

Som følge af den stigende interesse blandt unge
og ældre for at erhverve licens som radioamatør
og i erkendelse af P & T's ønske om. at så mange
walkie-brugere som muligt får det elementære
kendskab til amatørradioreglementet og til elektro
nik. herunder hele begrebet støjforurening, har
Danmarks
Radio’s
voksenundervisningsafdeling
gennem programsekretær Flemming Adstofte sat
sig i forbindelse med EDR's ledelse, for at under
søge mulighederne for etablering af en kombineret
radio/TV/bog/klasseundervisning »Licens til Ver
den«, som skulle sætte deltagerne i stand til at tage
en D-licens (uden morse).
»Det er.« udtaler Flemming Adstofte, »imidlertid
en absolut nødvendighed, at vor del af undervis
ningen forberedes, og efterbearbejdes gennem en
undervisning, hvor den enkelte deltager får mulig
hed for at stille spørgsmål, blive anvist rigtige
løsninger og afprøve forskelligt apparatur. Den
fjernundervisning, som vi etablerer ved hjælp af
radio og TV, giver os ikke sådanne muligheder.
Dette er baggrunden for, at vi har henvendt os,
dels til EDR's ledelse og dels til initiativtagere
under fritidsloven, for at få etableret et samar
bejde. Jeg er vidende om at Folkeligt Oplysnings
forbund, der gennem en årrække har etableret 90
timers kurser, vil gå aktivt ind i dette samarbejde,
ligesom EDR har erklæret sig interesseret. Jeg hå
ber. at EDR's lokalafdelingsledelser på samme
måde vil følge ideen op, da forsøget ellers vil
være »tabt« på jorden.
For så vidt angår lærebogsmaterialet har vi be
sluttet at anvende den bog, som EDR udgiver i
løbet af dette efterår.
Jeg er glad for på så tidligt et tidspunkt at få
lejlighed til at lægge planerne frem og håber, at
alle som læser dette, og som vil gå med i arbejdet,
som lærere i studiekredse eller i almindelige aften
skoler, vil kontakte oplysningsforbundene, eller
kontakte mig. således at jeg kan være de enkelte
behjælpelig med at få etableret hold. anmeldt disse
til myndighederne, søgt godkendelse af lærerne
osv. Dette vil ofte ske ved, at jeg skaber kontakt
mellem de enkelte lærere og en lokalafdeling af et
af oplysningsforbundene. Jeg håber på længere sigt.
at dette samarbejde kan udbygges.
Af praktiske oplysninger kan jeg endvidere til
føje, at vor del af undervisningsaktiviteten kommer
til at bestå af 10 radioudsendelser å 20 min. varig
hed, samt 10 TV udsendelser å 25 min. varighed.
Hertil kommer grundbogen fra EDR og. håber jeg.
lokale tilbud om undervisning i ca. 60-90 timer,
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hvilket jo under den nuværende fritidslov kan etab
leres på en aften om ugen gennem hele sæsonen,
eller i form af week-end kurser. Uanset hvilken
form man måtte være interesseret i. står vi til
rådighed med mere detaillerede oplysninger.
Udsendelserne starter den 812 1974 og varer til
den 1914 1974.
Men inden da må deltagerne have erhvervet de
nødvendige matematiske færdigheder, samt kend
skab til den elementære elektronik, hvilket skulle
kunne klares på ca. 20 timer. Hvad grundbøger
osv. angår, står vi til rådighed med nærmere op
lysninger, blot man henvender sig til:
Programsekretær Flemming Adstofte,
Danmarks Radio Voksenundervisnings afdelingen,
Islands Brygge 81,
2300 København S.
Tlf. (01) AS 6161.

Afdelingsbestyrelserne
får ved ovenstående en enestående chance for i
god tid at tilrettelægge lokale kurser. Der kan ikke
herske tvivl om, at disse udsendelser vil have
bud til mange mennesker, der til daglig går rundt
med tanken om. at det kunne være »spændende«
at vide noget mere om dette emne.
Begynd derfor allerede nu på tilrettelæggelsen af
vinterens kursusvirksomhed med henblik på at bi
bringe disse mennesker den omtalte elementære
viden. Det gælder ikke mindst i de mindre afdelin
ger. hvor det vel nok ellers kan være vanskeligt at
samle tilstrækkeligt mange deltagere.

é

INFORMATION
OZ april
Den forsinkede udsendelse af dette nummer af
OZ skyldes udelukkende forholdende på arbejds
markedet.
Fremtidige udsendelser vil følge de i februar OZ
anførte datoer.
HR.
OZ APRIL 1973

Fejl på kontingentkvitteringen
Ved en beklagelig fejl er telefonnummeret på
kontingentkvitteringen forsynet med et forkert om
rådenummer. Det rigtige telefonnummer for bog
holderiet er
(05) 62 18 34
Venlig hilsen
Grethe
EDR’s kopitjeneste
Nogle klip fra tidsskrifter, der er til rådighed
for kopitjenesten:
QST (amrk.
dec. 72:
A simple frequency counter for receivers
The anatomy of a solid-state dipper ...
jan. 73:
A 40 meter CW-receiver
(solid-state and IC)
A linear field-strength meter

3 sider
5 sider

7 sider
3 sider

73 - Magazine. (amrk):
sept. 72:
A modern VHF frequency counter
10 sider
Frequency synthesizer for 2 meter. I del
6 sider
okt. 72:
Frequency synthesizer for 2 meter. 2 del 9 sider
nov. 72:
Frequency synthesizer for 2 meter. 3 del
9 sider
A simple VHF SWR-meter
3 sider
SSB on 432 MHz
4 sider
dec. 72:
Single conversion 2 m. FM receiver
(4 transistorer and IC)
5 sider
Tuning tips for using voltage variable
capitors
9 sider
2 m. 18 W amplifier
2 sider
Sideband-sniffer
2 sider
Transverter for 20 m
4 sider
jan. 73:
Another integrated circut frequency
counter
6 sider
A two-tone test generator m/ IC
3 sider
6-band linear. (At 5 cent pr. watt)
6 sider
Design for an improved AGC-system for
CW and SSB-reception
4 sider
Ham Radio, (amrk):
nov. 72:
Automatic solid-state antenne tuner ....
dec. 72:
Monitor receiver for RTTY autostart .
jan. 73:
Digital readout variable-frequency
oscillator
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5 sider
5 sider

6 sider

QTC. (svensk):
dec. 72:
Konverter for 1296 MHz i strip-line teknik 7 sider
jan. 72:
Direktvisende kapasitansmeter ........................... 4 sider
Ama tør radio. (n orsk) :
nov. 72:
Optimist-transciever
3 sider
dec. 72:
Moonshine MK.5. (Et-bånds transceiver,
baseret på transistorer og IC-kredse) 8 sider
QRV. (tysk):
okt. 72:
500 W Verstärker fur 144 MHz mit der
Eimac-Røhre 4CX250B .................................... 3 sider
nov. 72:
Von Netztrafo zum Baluntrafo
mit ringkern fur 1 KW
13 sider
dec. 72:
Von Netztrafo zum Baluntrafo
mit ringkern fur I KW ....................................... 6 sider
febr. 73:
Einfacher 5-band KW-empfänger
mit direktüberlagerung ...................................... 9 sider
marts 73:
SSTV - ein niederfrequentes
Bildübertragungssystem .................................... 7 sider
CQ-DL. (tysk):
febr. 73:
Selektivruf beim Amateurfunk .......................... 16 sider
marts 73:
Digitale VFO-Anzeige ........................................... 8 sider
Elektronische Taste ohne »Mechanik« 6 sider
Som tidligere nævnt kan der af ovenstående
artikler samt af andre fra de tidsskrifter, der er til
rådighed for kopitjenesten, samt fra ældre nr. af
OZ fås kopier. Prisen er 1.- kr. pr. side + porto
(tryksag), der lettest indbetales på min giro konto
5 93 66 eller sendes i check.
OZ7EM. Ejvind Madsen.
Sebber skole. 9240 Nibe

SILENT KEY
OZ7BK
Peter Boesen døde d. 8. marts 1973 efter længere
tids sygdom. OZ7BK havde medlemsnr. 129, altså
en af pionererne fra 30-erne. I de senere år be
skæftigede 7BK sig meget med satellitter, specielt
med nedtagning af vejrkort. I mange år hørte man
7BK på såvel 20 som 80 meter, og da 2 meter
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blev moderne, kom han også der. OZ7BK havde
tjenestebolig ved Hellerup station, idet han var
ingeniør ved DSB. Mange amatører har ved forbikørsel set og undret sig over den store antenne
farm, som her fandtes. Vi vil ære hans minde,
især vi som omgikkes ham på stationen og i afde
lingen.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt

Efter lange og til tider ret drøje forhandlinger er
det nu lykkedes FU at få personalet med til neden
stående overenskomst:
1. Arbejdet skal være en rekreation, enhver an
strengelse er forbudt, og den der sveder under
arbejdet skal omgående fyres.
2. Arbejdet begynder kl. 9 og før arbejdet påbe
gyndes, skal der serveres ØL. Den mindste løn
er 800 kr. pr. uge plus øl og snaps.
3. Arbejderne skal hentes og bringes i EDR's
vogne.
4. Hver arbejder skal hvert AR have nyt sæt tøj
efter mål og af fineste kvalitet, regningen
betales af EDR.
5. Ved ethvert arbejdes påbegyndelse skal for
manden give hver mand hånden og byde ham
velkommen. Hver mand skal have 100 kr. på
forskud, der tilbagebetales med 1 kr. om ugen.
6. Bliver en mand fuld på arbejdspladsen, skal
mesteren sørge for, at han bliver kørt hjem og
i seng, samt at der er ØL næste morgen.
7. Under arbejdet må der synges, begyndes på
en strofe skal alle synge med.
8. Fra kl. 11-13 er der middag og hvilepause.
9. Den der sover i arbejdstiden må ikke vækkes.
10. Kl. 14-15 er der kaffe-taffel. EDR skal sørge
for underholdning.
11. Toilettet skal være opvarmet, må ikke benyttes
i pausen, men kun i arbejdstiden.
12. Kl. 16 er det fyraften. Når arbejderen forlader
arbejdspladsen, skal formanden give hver mand
hånden og sige ham tak for dagens arbejde.
13. Vil en af arbejderne giftes, skal EDR betale
brylluppet samt alt, hvad dertil hører. Alt ar
bejde skal indstilles i 3 dage.
14. Den nygifte må ikke de første 12 uger arbejde
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mere end 2 timer om dagen. Han skal have
fuld løn.
15. Der skal afholdes bal for foreningens arbejdere
lørdag og søndag med fremmede mænd (piger)
samt smørrebrød, øl og snaps, der skal betales
af EDR.
t
16. Fra og til arbejdet skal der synges i busserne.
Det er HB medlemmernes pligt at møde op
og gå rundt med hatten. De indsamlede penge
skal bruges til skovtur.
17. Hvis ikke ovenstående overholdes, skal arbej
det omgående nedlægges og det må ikke gen
optages, før formanden har sagt undskyld til
alle arbejderne samt givet løfte om, at ingen
lider økonomisk tab ved strejken.
Den 29. februar 1973
W. Echsel Ström/Ran Slirpa
OZ7HB bliver 60
En kendt skikkelse inden for EDR fylder 60 år
den 25. april, og mange vil den dag sende en
hilsen til ham. OZ7HB. Herluf Hansen. Niels
Ebbesensvej 13. medlem nr. 387. har været med i
mange grene af vor hobby. bl.a. som pioner inden
for amatør-TV. hvor han i mange år sammen med
OZ1PL gjorde de første spæde forsøg med TV på
2 meter. Senere som ballon-mand. dog på jorden,
hvor han i samarbejde med OZ1PL, OZ4AO og
flere sendte brintballoner 10-20 km ud i rummet.
Opsendelsen fandt sted på 'Kap Herluf i Farum.
7HB's sommer-QTH. hvor mange i vinterens kulde
stod og fulgte med i hvad der foregik. På frekven
serne omkring 144,5 kunne man følge ballonernes
sendere. Nogle fløj en kortere strækning, andre
mange hundrede kilometer.
OZ7HB har været EDR en god mand, en frem
skridtets mand, og mange har nydt godt af hans
gode råd. Vi håber, at 7HB i mange år endnu vil
være blandt EDR’s aktive amatører. Vi ønsker til
lykke.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt
afdelingsformand
Nyt om SOMMERKAM P-----------Fra firmaet RATEL RADIO, Veronikavej 20,
2610 Rødovre, som gennem de sidste par numre
af OZ har annonceret for SOMMERKAMPS pro
dukter. har vi fået skriftlig meddelelse om. at man
pr. 1/4 1973 har overtaget eneforhandlingen af
dette firma's CB-udstyr i Danmark, samt af alle
amatørstationer hjemkommen pr. 15/4.
Sommerkamps produkter har jo gennem en lang
årrække været en udbredt vare på markedet for
kommunikationsudstyr, så yderligere præsentation
skulle være overflødig.
OZ håber, at RATEL RADIO får fornøjelse af
ændringen i forhandlerorganisationen.
Trebeh
OZ APRIL 1973

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

OZ5GF

Diplom-manager:

OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central:

OZ6HS

Red. DX-stof:

OZ6MI

Red. VHF-stof:

OZ9SW

Red. DR-stof:

OZ-DR 1638

Red. Ræve-stof:

OZ5WK

Red. RTTY-stof:

OZ4FF

Red. spejder-stof:

OZ8MZ

Red. mobil-stof

OZ8IS

Intruder Wateh
Da EDR har besluttet ikke at beskæftige sig
med Intruder Watch - dvs. kontrol af fremmede
stationer på amatørbåndene, henvises eventuelle
interesserede OZ-amatører til at gå i kontakt med
DL2DZ - 58 Hagen - Postfach 1911. DL2DZ kan
også nås via DL0IW, som hver søndag kl. 12.00
GMT er QRV på 3740 MHz.
Yderligere kan vi i forbindelse med denne sag
henvise til SSA's IW, der er SMØMC, Sandels
gatan 25 - 115 33, Stockholm eller til den norske
IW - LA2TD, Odd Bigseth, Skogveien 23 - 1400
Ski-Norge.
DL-Z 100
Udsteder: Verband der Funkamateure der Deutschen Bundespost (VFDB).
Formål: Gennem opnåelsen af diplomet bidrager
man til en øget aktivitet blandt medlemmerne af
VFDB. samt en større udnyttelse af båndene.
Diplomet kan erhverves af alle licenserede
amatører og SWL's.
Til diplomet tæller alle forbindelser efter 1.
jan. 1972.
Godkendt bliver alle forbindelser mellem faste
stationer, mobilstationer og portabelstationer.
Alle sendetyper må anvendes, også blandet, lige
som alle amatørbånd må benyttes.
Alle stationer med en Z-DOK (VFDB medlem)
må kun medregnes 1 gang.
Danske stationer eller SWL's skal have opnået
100 points og herunder have kontaktet mindst
15 forskellige Z-DOK’s og mindst 5 forskellige
VFDB-klubstationer. Hver Z-station tæller 1
point.
Liste over de forskellige QSL-kort godkendt af
Tr. Dept. skal indeholde: dato-kaldesignal for den
kontaktede station-Bånd og Z-DOK.
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Med ansøgningen skal der endvidere fremsendes
5 DM eller 10 IRC’s.
Diplomudvalget består af DL6EN-DL9CE og
DL9WB.
Ovenstående regler gælder også for SWI.'s.
DXCC
Efter rygter, som vi endnu ikke har fået be
kræftet, vil den specielle SSB-liste indenfor DXCC
bortfalde, således at der kun bliver tale om den
mixede klasse. Det har været nævnt i bulletin
udsendelser fra Tyskland, men vi har ikke været
i stand til at få fat på detaljerne til dette »OZ«.

Aktivitetstesten marts
Hermed resultatet af
CW
1. OZ4H 288 p.
2. OZ3IZ 224 p.
3. OZ5QZ 210 p.
4. OZ3ZR 196 p.
5. OZ7RQ 186 p.
6. OZ5MN 144 p.
7. OZ8LG 130 p.
8. OZ5ME 125 p.
OZ9OI 125 p.
10. OZ6SF 75 p.
Checklogs: 4QX-9XM

OZ-DR 1429: 1272 p.

1. OZ5EV
2. OZ4XP
3. OZ4EDR
4. OZ7XF
5. OZ6BF
6. OZ9OI
7. OZ8IZ
8. OZ4H
OZ8KU
10. OZ4DZ
II. OZ4EI
OZ8QL
13. OZ3VSK
14. OZ1B1
OZ5ME

522
495
441
424
423
387
360
352
352
320
288
288
279
256
256

PPPPPPPPPPPPPPP-

Der er stadig tvivl om udregningen af testresul
tat, men det er ganske enkelt: Antal af QSO’slx
med antallet af forskellige amtskommuner.
SAC-testen 1972
OZ8KU
Vi har modtaget alle de skandinaviske resultater
fra sidste års SAC-test, men det vil føre for vidt
at bringe dem alle her i »OZ«. Vi har derfor pluk
ket landskampsstillingen samt OZ-resultaterne ud
og bringer dem her:
Landskampen
I.
SRAL Finland
CW-Single opr.
CW-Multi opr.
CW-Multi-Multi
Phone-Single
Phone-Multi S.
Phone-Multi-Multi
Total

74 logs
2.015.886 p
14 logs
1.427.747 p
5 logs
1.156.399 p
66 logs
1.597.459 p
11 logs
2.537.298 p
4 logs
1.572.664 p
174 logs 10.307.453 p

143

2. SSA-Sverige
CW Single opr.
CW-Multi opr.
CW-Multi-Multi
Phone Single
Phone Multi S.
Phone Multi M.
Total

76
4
2
67
7
l
157

logs
logs
logs
logs
logs
logs
logs

2.519.882
365.871
491.268
2.463.602
861.757
243.294
6.945.684

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

3. NRRL - Norge
CW-Single Opr.
CW-Multi Single
Phone Single
Phone Multi-Single
Total

17
1
33
3
53

logs
logs
logs
logs
logs

100.836
78.225
675.340
285.836
1.140.237

p.
p.
p.
p.
p.

4. EDR - Danmark
CW-Single opr.
CW-Multi Single
Phone Single
Phone Multi S.
Total

15
2
22
1
40

logs
logs
logs
logs
logs

281.497
67.121
498.739
92.960
940.317

p.
p.
p.
p.
p.

Der var ingen OZ-stns. mellem »TOP TWELVE
SCANDINAVIANS« i nogen af klasserne.
OZ-resultaterne
Single opr. CW
1. OZ7HT
2, OZ4HW
3. OZ7JZ
4. OZ6P1
5. OZ8HC
6. OZ2UA
7. OZ5ME
8. OZ7YL
9. OZ9OI
10. OZ2NU
11. OZ1LO
12. OZ5QU
13. OZ8BN
14. OZ8LG
15. OZ4DX
Multi-Single CW
1. OZ4HAM
Single opr. Phone
I. OZ1RH
2. OZ5EV
3. OZ1LO
4. OZ3KE
5. OZ2NU
6. OZ8OP
7. OZ9OI
8. OZ4HW
9. OZ7HT .
10. OZ9HO

144

478 QSO
334 QSO
248 QSO
257 QSO
245 QSO
165 QSO
167 QSO
170 QSO
141 QSO
101 QSO
73 QSO
80 QSO
35 QSO
33 QSO
26 QSO
37 QSO
632
336
354
156
111
113
88
92
70
68

QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO
QSO

70
67
67
64
52
54
48
37
47
22
21
14
16
17
13

mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.

11 mult.
70 mult.
88 mult.
59 mult.
46 mult.
39 mult.
35 mult.
32 mult.
30 mult.
24 mult.
23 mult.

67.760
46.833
35.577
34.304
26.988
17.496
16.560
12.728
9.541
4.686
3.381
2.310
1.312
1.241
780

PPPPPPPPPPPPPPP-

814 P124.040
64.240
57.525
15.502
9.087
7.980
6.912
6.150
4.080
3.887

PPPPPPPPPP-

11. OZ8HC
12. OZ5QU
13. OZ6DT
14. OZ9HN
15. OZ2LR
16. OZ6IC
17. OZ5ME
18. OZ1ZK
19. OZ9GS
20. OZ3TH

73 QSO
73 QSO
76 QSO
43 QSO
36 QSO
34 QSO
20 QSO
21 QSO
14 QSO
2 QSO

24
21
14
19
16
15
12
10
8
2

mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.
mult.

3.528
3
150
2
128
1.995
1.200
1.020
540
440
240
12

PPPPPPPPPP-

Multi-Single Phone: 1. OZ7RD 479 80 92.960
Check-log: OZ8KU-OZ9MV

P-

Grønland: Single opr. Phone

P-

1. OX3XD53 5 780

Resultatiiste for N.R.A .U. Testen 1973
Klasse A: CW
1. OZ1LO 365
40. OZ5QZ
P2. OZ4FF
329 P41. OZ5RM
3. LA2YE
321 P42. OZ3PO
4. LA4ZC
317 P43. OH3ZN
5. SM0CCE 309 POH6RE
6. OZ7RQ
304 P45. OH1KB
7. SM6BZE 292 POH7RF
8. SM4EPR 281 PLA6U
OZ1W
281 PSM5EOO
10. OH8RC
272 P49. LA20H
11. SM5ACQ 256 P50. OH6VP
12. OH1XX
249 P51. OZ9OI
13. OH5UX 245 P52. OZ3ZR
14. SM0DSF 239 P53. OH1WD
15. OZ4CF
236 POH7NW
16. OH2QV
231 P55. OH6AK
17. OH1LX
230 P56. OH1LA
18. OH2BS
227 P57. LA1TK
19. OH2BCI 200 P58. LA8AK
20. LA6VM
199 P59. OH2KH
21. OZ4HW
198 P60. OZ5ME
22. OH1PS
188 P61. OH7RC
OH5WH 188 P62. LA2Q
24. OH3WZ
184 P63. OH3AG
OZ7T
184 P64. OH0RJ
26. OH3YI
181 P65. OZ8HC
27. OH1AD
179 P66. OZ7YL
28. SM3VE
172 POZ5DX
29. LA8NC
171 P68. SM6BGG
170 P30. OH6RC
69. LA1TC
31. LA1P
169 P70. OH1TN
SM6CNX 169 P71. SM0IX
33. SM0BDS 157 P72. OZ4EDR
34. SM6EKQ 155 POZ4HAM
35. OH6UW 152 POZ7HX
OH2LU
152 P75. OH7UG
37. SM7A1L 146 P76. OH1SJ
38. SM7LN
145 P77. LA9FB
39. OH7OQ
140 P78. OH5OZ

136
135
132
131
131
130
130
130
130
129
125
122
119
115
115
114
110
104
101
100
92
90
88
87
84
80
79
79
78
77
73
64
60
60
60
57
55
53
52
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79.
80.
81.
82.

OZ6PI
SM7CTJ
OH2BJY
OH9RJ
OZ8BN
84. OH3ZE
85. SM5DEN
86. SM3AF
87. OH2HK
OH2JQ
OH5YX
90. SM5CEU
SM6FEK
92. SM7CGW
93. SM5ARR
OZ2NU
95. OH1RV
OH5ZH
97. OH1JP
OH5OD
SM6CJ
100. OH2BAD
OH3HC
102. OH2DN
103. OZ8O
OZ2UA
105. SM3DMM
106. OH2DP
107. LA5BE

Klasse B: Phone
1. OZ5KF
2. SM0CCE
OZ1LO
4. SM5CMP
5. OZ6RT
6. OH1XX
7. SM4EPR
8. LA6VM
9. OZ7RQ
10. SM5ACQ
11. SM3VE
12. OH1LX
13. OH2VB
14. OH3ZN
15. OH8RC
16. OH1AD
17. SM5EOO
18. SM7AIL
19. LA8WF
20. OH3Y1
21. LA5TP
22. LA2XI
23. LA3JQ
24. OZ8DK
25. SM5BMB
02 APRIL 1973

48
47
44
42
42
40
35
32
28
28
28
25
25
22
20
20
17
17
16
16
16
14
14
13
8
8
7
6
4

407
374
374
367
319
316
315
304
302
290
263
254
253
251
250
237
234
232
222
214
209
197
188
186
180

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP-
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26.
27.
28.
29.

OH1LA
171 p.
SM6EKQ 170 p.
LA5QK
165 p.
LA2WD
163 p.
LA8AK
163 p.
31. LA2OH
156 p.
32. OZ9MD
154 p.
33. LA6WA
151 p.
34. OZ9HX
148 p.
LA2AB
148 p.
36. OH2QV
144 p.
37. OZ4DX
143 p.
38. OH2BMC 139 p.
137 p.
39. LA9FB
40. OH1TK
127 p.
41. SM6EWM 124 p.
42. OH1QP
121 p.
43. OH0RJ
120 p.
44. SM5CEU
111 p.
45. OZ4HD
105 p.
46. OZ3IC
103 p.
101 p.
47. OH7OQ
100 p.
48. SM0BDS
49. OZ3YC
99 p.
50. LA8NC
97 p.
51. OH5UZ
96 p.
94 p.
52. OH1SJ
LA2AD
94 p.
54. OH7RF
92 p.
55. OH1KB
90 p.
56. LA8IM
88 p.
57. OH8RQ
87 p.
58. OH2LU
85 p.
OZ7HX
85 p.
60. OH3IV
82 p.
61. SM0BVQ 81 p.
62. OH5OZ
80 p.
63. SM5ARR 78 p.
64. OZ4QQ
77 p.
65. SM3AF
76 p.
SM6BGG 76 p.
67. OZ8KU
73 p.
68. LA1HI
70 p.
69. OH7NW
68 p.
70. SM3DXC 65 p.
71. OH3ZE
63 p.
OZ2UA
63 p.
73. SM0CXM 62 p.
74. OH5VB
60 p.
75. OH2FS
59 p.
76. OH5PC
53 p.
77. OHI TG
52 p.
OZ4XR
52 p.
79. SMØOY
50 p.
80. LA6XP
49 p.
81. OH5OD
48 p.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:
Logbog, format
A4med spiral,
pr.
stk............................. 5,50
10 stk..................................................................................................... 45.00
Contest Log. format
A4 medheftning. pr. stk. ...
10,00
10 stk..................................................................................................... 80,00
The Radio Amateur's World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70 x 100 cm i
Azim utalprojektion
pr. stk
16,50
10 stk................................................................................................... 135,00
World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver), format 80x60 cm i
Mercator-projektion
pr. stk
11,00
10 stk
88.00
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61x61 cm
11,00
10 stk
88,00
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk
10,00
10 stk..................................................................................................... 80,00
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl. sorte bogstaver på hvid bund. selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call!
Pr. stk
5.00
10 stk..................................................................................................... 40.00
Vejen til sendetilladelsen ..................................................................... 27.50

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

Emblemer ............................................................................................. 10.00 kr.
QSO-instruktionshefte ............................................................................ 3,50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) .......................................................... 4,50 kr.
QRA-kort .............................................................................................. 20,00 kr.
QTH liste ................................................................................................. 5.75 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ........................................................................................................ 8,00 kr.
Nr. 2 ...................................................................................................... 11.00 kr.
Nr. 3 ...................................................................................................... 10.00 kr.
Ordner .................................................................................................. 9.00 kr
Register .................................................................................................. 3.00 kr.
EDR's kassererske står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR
Box 79. 1003 Kbh. K. og varerne bliver fremsendt portofrit
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

82. OZ8LG
OH5ZH
84. OH2BJY
85. OH9RJ
86. SM5DEN
87. OZ5ME
88. SM5DUS
89. SM3DMM
90. OH3AG
LA3VP
92. LA5BE
93. OH1RV
OH7TV

47
47
45
44
42
40
37
34
32
32
30
23
23

PPPPPPPPPPPPP-

95. LA8SQ
96. OH2DP
OZ4HW
98. OH2KH
OZ8RH
100. OZ4OY
101. OH2BAD
102. OH5WH
OZ4DZ
OZ4SO
105. OZ8O
106. OH2DN
OZ4CF

22
20
20
19
19
16
15
14
14
14
10
2
2

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

Deltag også i næste NRAU-test, der arrangeres
af S RAL.
Landskampen
Nr. I. FINLAND
Kl. A. CW
47 logs 5210 points
Kl. B. Fone
40 logs 5091 points
I alt 10301 points
10 udeblevne logs
Nr. 2. SVERIGE
Kl. A. CW
23 logs 2822 points
Kl. B. Fone
22 logs 3361 points
I alt 6183 points
8 udeblevne logs — 1
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Nr. 3. DANMARK
Kl. A. CW
24 logs
Kl. B. Fone 25 logs
I alt

3169 points
2872 points
6041 points

3 udeblevne logs
Nr. 4. NORGE
Kl. A. CW
Kl. B. Fone

13 logs
20 logs
I alt
5 udeblevne logs " '''
TOP TWELVE Kl.
(CW + FONE)
Nr. 1. OZ1LO
Nr. 2. SM0CCE 683
Nr. 3. OZ7RQ
Nr. 4. OH1XX
Nr. 5. SM5ACQ
Nr. 6. OH8RC
Nr. 7. LA6VM
Nr. 8. OH1LX
Nr. 9. SM3VE
Nr. 10. OH1AD
Nr. 11. OH3Y1
Nr. 12. OH3ZN

1859 points
2685 points
4544 points
*

C. (udenfor landskampen)
739 points
points
606 points
565 points
546 points
522 points
503 points
484 points
435 points
416 points
395 points
382 points

EDR takker for deltagelsen i testen, og ønsker
SRAL til lykke med sejren og held og lykke med
NRAU-testen 1974.
En kommentar til overvejelse: TOP TWELVE
- som i realiteten ingen betydning har - bør kun
indeholde resultater, der ligger højere end vinder
resultaterne i kl. A og B. 1 foreliggende tilfælde
skulle det således kun være en TOP TEN-liste.
OZ2NU

Så skete det, rygterne har talt om i flere år.
Mange gange har det været lige ved, men på
grund af storm og forskellige andre ting. der har
spillet ind, blev det udsat igen og igen. Efter fire
forsøg lykkedes det for de fem operatører at få
Spratly isl. i luften. Operatørerne var: Don HS3DR
- Pete HS4AGN - XV5AC Chester - W4EVG samt til sidst Scot WB4VBY. Kaldesignalet var
1SIA. 4442 QSO'er blev lavet, mest på CW, men
også SSB blev der kørt en hel del af. Anslået var
der en 10-12 OZ stn. der fik et nyt land hevet
hjem. Alle QSL går via W1YRC: Robert Beaudet.
30 Rocky Crest RD. Cumberland 02864 R.l. U.S.A.
PY2WH's tur til St. Peter og Pauls Rock blev
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OZ7XG’s CW antenne.
kan bruges til fone også?

V’erne

vender

både

op

og

ned.

Mon

den

(Foto via OZ6MI)

en skuffelse for begge parter. Egon OZ3SK for
tæller. at han havde en længere QSO med Les
PY2WH/mm i en rute til Fernando De Noronha,
men at hans generator svigtede det meste af tiden.
Call anvendt på F.N. var ZVØWH. Alle QSL,
også fra den tidligere, sendes via W3DJZ, QTH:
ARS. W3DJZ Arden B. Hoppie, 122 Sunset Veiw
Dr. Fair Acres New Cumberland 17070 P.A. Selv
om du har sendt QSL med IRC til PY2WH for
hans tidligere tur har W3DJZ nu alle logbladene,
dine fortabte IRC er nu blevet en slags donation
for denne tur. Hl HL
De 2 DX-peditioner KA1CQ - KA1DX anvender
WA6AHF som QSL mgr.: Rubin L. Hughes.
17494 via Alamitos San Lorenzo 94580 Calif.
U.S.A. Det er Rubins XYL, Fern. der tager sig af
dine QSL, til gengæld må du gerne sende godt
med brugte frimærker med, det gør tiden lidt
kortere, når man sidder i en rullestol, siger Fern.
Der har tit været talt om. at de DX-peditioner
og personel, der måske kommer i gang sjældne
steder kortvarigt, ofte bliver glemt. Selv har jeg
da tit glemt sådanne ting. (ikke hvis det var et
OZ APRIL 1973

også andre bånd. QSL til P.O. Box 601, Funchal,
Madeira.
FR7A1/E 21,030 MHz, 14.00-17.00. 14.020-50
MHz,
17.30-18.30.
WAlRDH/VQ9fraChagosQRT
derefter QSY til ET3. VQ9HCS går også QRT fra
Aldabra, efter UK ferie måske Farquhar og Astove
isl. Ved sidstnævnte har der været sat spørgsmåls
tegn om dens tilhørsforhold. 7P8AC går QRT,
måske kommer han i luften fra 3D6. QSL. mgr. er
W2LGU. Måske er 3B6CF QRV nu fra Agalega
isl. i det indiske ocean.
Europa. En ny Mt. Athos DX-pedition er plan
lagt til den 24. april. Call vil muligvis blive
SW1MA7? Mulighed for dansk deltagelse med en
af opr. antagelig OZ5DX. MIB er ofte på 21,380
MHz. 17.00 QSL til WA3HUP. M1D. 14.240 MHz,
10-11.00 QSL til I4FTU. Box 39. Rimini. Italien.
N.-S. Amerika. Må jeg henlede din opmærksom
hed på OZ marts og se hvad der foregår i Silkeborg.
Her var man med i A.R.R.L. contest. med et fan
tastisk antennearrangement. OZ DX red. vil gerne
ønske held og lykke til i kommende contester. Det
er rart at se. at det ikke er integrerede kredsløb,
tællere og diverse fine forstærkere altsammen.
VP2VV/FS7 håber på at få et FS7 call inden
længe. Hans QSL mgr. er F6AEV. VP2EQ er
igang fra Anguilla isl. rapporteret på 3,8 MHz.
Til slut. tak til OZ7PH for info om KA1DX og
KA1CQ. Tak til OY5NS og OY3H samt OZ7HT
og OZ8KR for de pæne ord til OZ-DX.
Stof til OZ-DX inden den 18. i måneden til
postboks 73, 5800 Nyborg. (Fotos med relation til
DX er stadig en mangelvare).
OZ6MI

nyt DXCC land, uha,) og så i næste uges DXNews eller på OZ-DX net hørt eller set, at nu har
den og den været igang. så ærgrer vi os en del.
For at undgå disse ting anbefales det at have en
kalender i nærheden af stationen. Hver gang du
hører eller læser om ting der er på trapperne, så
skriv det ned.

Pacific. Så er der igen gode muligheder for
QSO med dette område. Følgende er hørt eller
rapporteret. A35LT 14,210 MHz 07.30. A35FX
14,250 MHz 08.00 QSL: ZL2AFX. JD1ACF, (Ogasaw. isl.) 14,170 MHz 08.30-09.30. KS6ER, Steve
14,295 MHz 08.45, P.O. Box 1611, Pago pago
American Samoa. (Pago udti. Pango)
VR1PA Br. Phønix. 14.270 MHz 08.15. VR1AA
er nu QRT fra Ocean el. Gilbert isl. YJ8BD 14,135
MHz 07.30 QSL til I01J. ZL3KK/C Chatham Isl.
QRT. Også KM6 og KJ6 er i luften. ZKI MA.
ZK1 og ZK2 er ofte QRV.
Asia. Her er en del XW8 stn., måske du mangler
Laos eller der er en QSL adresse der kan bruges.
XW8BP 28.025 MHz CW 11.00 21.036 MHz 13.40
QSL: DL7FT. XW8AL, 14,139 MHz 17.00 QSL
F6BFA. XW8EO 28,570 MHz 11.30 21.350 MHz
16-17.00 QSL til US Embassy APO San Francisco
Calif. 96352 U.S.A.
XW8ES 14.175 MHz 10.00 P.O. Box 826 Vientiane Laos. XW8EV 28.034 MHz 10.00 14.170
MHz 17.00. QSL til K3NAS.
Afrika. CR3AB 14,177 MHz, 19.50. CR3KD
14,300 MHz. 23.00, mandag og onsdag. QSL via
WA4PXP. CT3AR findes ofte på 28 MHz, men

Maj

Generaldirektoratet for

måned
Solplettal

post- og telegrafvæsenet
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Oversigt over de forventede bedst anvendelige
frekvensbånd for amatør-radioforbindelser.

GMT
1

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Japan

7

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

7

New Zealand

7

14

14

14

14

7

7

7

7

7

14

7

14

14

21

21

14

7

7

14

7

7

7

14

21

21

21

21

14

21

14

14

14

7

Sydi. Australien
Singapore

7
7

Indiske Hav

14

14

21

21

21

21

21

21

21

21

14

14

Syd Afrika

7

3.5

21

21

21

21

21

21

14

Middelhavet

7

7

14

14

14

14

14

14

7
14

7
7

Argentina

14

7

7
7
14

7

14

14
14

21

21

21

21

21

14

Peru

14

7

7

14

14

14

14

14

14

21

21

14

7

7

7

14

14

14

14

14

14

14

14

New York

7
7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

14

Vestindien

7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

14

14

San Francisco
Sydi. Stillehav

7

7

7

7

7

7

7

14

14

14

14

14

7

7

7

14

14

14

14

7

14

14

14

14

Vestgronland
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VHFAktivitetstesten
3. runde i testen gav følgende placeringer:
144 MHz:
OZ9PZ OZ8SL OZ6WZ OZ9SW OZ6HY OZ6KV OZ1FF OZ8MV OZ5XV OZ9DT OZ5WK OZ8QD OZ7VZ 432 MHz:
OZ5WK OZ1FF -

134
127
122
102
84
84
74
73
71
69
64
61
59

7
*7
/

OZ4EM
OZ5GF
OZ6BT
OZ7FF
OZ9AU
OZ6XR
OZ7UV
OZ2ZB
OZ1NBT
OZ9ZJ
OZ9OI
OZ7EY

OZ9FR OZ7WG -

-

53
49
48
46
46
44
42
41
21
19
13
5

4
4

144.000-144.150 MHz kun CW
144.150-145.900 MHz CW og Phone
432.000-432,100 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
432 MHz
1296 MHz

= 1 points pr. km.
= 5 points pr. km.
= 25 points pr. km.

Kode:
Der anvendes de sædvanlige kodegrupper. som
f.eks. 59018 EP I Oh, hvilket betyder, at man hører
modparten R5 S9, at det er afsenderens QSO nr.
18, og at QTH er opgivet efter QTH locatorsystemet.
Logs:
Da dette blev skrevet forelå der ikke nogen invi
tation til testen, så jeg kan desværre ikke meddele,
hvortil loggen skal sendes, se venligst maj OZ.

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19.00-23.59 DNT.
432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden
kl. 21.00-23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i
respektive måned.
144 MHz nyt
OZ8SL skriver: Følgende stationer blev worked
under auroraåbningen den 21.-22. februar:
SM0ASA.
SM0FOB.
SM0DLV,
SM0EJY.
SM0CPA, SM4VA. SM5AI1, SM5EJN. SM5ASV.
SM5LE, SK5AA. SM5DSN. SM5AFE, SM5WP.
LA4YG.
LA4WN,
LA4KF.
LA5EF,
LA7QJ.
LA8OJ, OH3YH, UR2EQ. UR2CO. G3JYP og
GM2DRD.
1
aktivitetstesten
6.
marts
bl.a.
SM5LE.
SM5CUI. SM0DRV. LA8WF og OH0NC. alle
med CW.
Oscar 6: YU3ER, YU3DL, UA1JU, UK1AAA,
I3LDS og OH9NV hørt 4X4MH.
Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF amatører i Danmark
til SSA's majtest 1973.

SM7BAE's 144 MHz EME
16 stk. 10 el. gain 25 dB.
Mål: lQy.10 m, 24 m over jorden.

antenne

Tidsrum:
Fra d. 5. maj kl. 16.00 GMT til d. 6. maj kl.
16.00 GMT.
Frekvensområder:
144-146 MHz og 432-438 MHz samt 1296 MHz.
Region 1 båndplanen skal overholdes, overtræ
delse medfører diskvalifikation.
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Direkte VHF forbindelser
Nedenstående nomogram er fortrinsvis lavet for
overslagsmæssige rækkevidsbedømmelser af VHF
forbindelser med vertikalt polariserede FM småeffektsendere, simple antenner og FM modtagere
af normalt forekommende type. Problematikken
er således forenklet, for at lette nomogrammets
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anvendelse (ingen oplysninger om støjtal,
tagerfølsomhed. antennegain etc. forudsættes).

mod-

Antennerotor AR22
Mange VHF amatører anvender den amerikanske
CDE rotor type AR22. Rotorens manøvrebox inde
holder et steprelæ, der laver en forfærdelig larm.
der i en sen nattetime når resten af familien gerne
vil sove. virker meget irriterende. Steprelæet ar
bejder med AC. ved at ændre dette til DC. for
vandles bragene til ubetydelige små klik. Ideen er
hentet fra QTC. og undertegnede har prøvet det.
med godt resultat.
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5th RTTY WAEDC 1973 contest
DARC og DAFG indbyder til den 5te RTTY
WAEDC test.
Dato: 28/4 00.00 GMT - til 29/4 24.00 GMT
single operators må kun være aktive i 36 timer
max.
Call: CQ WAE de.
Freq: Alle bånd 80 - 10 meter.
Klasser: single op - single TX
multi op - single TX.
Kode: QSO nr. og rst.
Point: Samme kontinent 1 point
andre 3 point
Modtagne eller sendte QTC å I point.
Multipler: ARRL DXCC listen + call areas i
JA-PY-VO-VE-VK-W/K-ZL-ZS UA9-UAØ.
Slutpoint: Total QSO point + QTC point x samlede
lande fra alle bånd.
QTC truffik: En QTC er rapportering af en QSO.
som har fundet sted tidligere i testen.
En QTC består af tid-call og QSO nr., f.eks.
13.00 OZ2CJ 97.
En QSO kan kun rapporteres een gang, og ikke
til den man havde QSO med.
Max. 5 QTC pr. station pr. bånd.
Skriv eks. i loggen når du første gang har sendt
QTC tfc og der var 5 grupper: 1/5.
Klasser:
a) mere end 200 W DC
b) mindre effekt
c) SWL.
Logs før 10/6 73 til WAEDC Committee,
D 8950 Kaufbeuren. Postbox 262, W. Germany.
OZ4FF

MESTERSKAB I MOBILTEST 1973
(VFO og KANALSTATIONER)
Sondag den 13. maj afholdes de sønderjyske me
sterskaber i mobiltest arrangeret af de sønderjyske
afdelinger. Der køres i år test på 2 m efter føl
gende regler:
Tidspunkt: Testen begynder kl. 10.00 og slutter
kl. 11.40, hvorefter der er radiotavshed til kl.
12.30. Basisstationen åbner og slutter testen på de
anførte tidspunkter.
Bånd: 144-146 MHz.
Modulation: Alle tilladte modulationsarter.
Antenne: Mobilantenne på vogn.
Basisstation: OZ7HDR. PM -I 145,850 MHz via
Den sønderjyske Repeater.
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Kort: Særkort Haderslev, 1:40.000. deles i 6 lige
store felter med 1 linie øst-vest og 2 linier nord
syd.
Standpladser: Ved testens start vælges den før
ste standplads inden for det tildelte kortfelt. Her
efter må der frit skiftes standplads inden for hele
kortet, dog skal den ny standplads være belig
gende mindst 5 km i luftlinie fra enhver tidligere
standplads. Standpladser betegnes med fortløbende
bogstaver (A - B - C osv.).
Points:
10 points pr. QSO med mobilstationer
5 points pr. QSO med fast station ★
25 points pr. standplads, hvorfra der er ført QSO
50 points pr. kodeord.
QSO: Mellem 2 stationer må QSO føres påny.
blot 1 af stationerne har skiftet standplads og der
med bogstav i rapport.
Opkald: Der kaldes CQ mobiltest de OZ7NN/
Mobil/A. hvor A er standpladsbetegnelse.
Rapporter: Der udveksles rapporter af typen C
162375, hvor bogstavet er standpladsbetegnelse. 1.
og 2. ciffer er afstand i cm fra vestlige kortkant
(altså hvor selve korttrykket begynder) til stand
plads. 3. og 4. ciffer er afstand i cm fra sydlige
kortkant til standplads. 5. og 6. ciffer er de to
sidste tal på hilens kilometertæller. Fra faststation
modtages rapport, R-S. QRA.
Kodeord: Fra basisstationen udsendes kodeord,
første gang kl. 10.20, dernæst kl. 10.40, kl. 11.20
og sidste gang kl. 11.40.
Log: Der føres log på de udleverede logblade.
Kodeordene indføres i loggen på de pågældende
tidspunkter. Deltagerne regner selv deres points
ud. Loggen afleveres senest kl. 12.30 ved Thomashus.
Bemærkninger: ★ Points for QSO med faststa
tion tæller kun, når stationen forefindes på mere
end eet sæt log's.
Der må ikke sendes under kørsel. Test-QSO via
repeater er ikke tilladt. Båndgrænserne skal over
holdes. der er båndkontrol.
OZ7HDR er kontrolstation og deltager ikke i
testen.
NB! 144.150 MHz må ikke anvendes til testQSO's, men holdes åben for opkald til basissta
tionen.
Testledelsens afgørelse af alle spørgsmål er inappelable.
OVERTRÆDELSE AF REGLERNE MEDFØ
RER DISKVALIFIKATION.
Følgende er værd at bemærke vedrørende testen:
Mødested: Fra kl. 9.00 bliver kort og logblade
udleveret på Thoinashus Kro. der ligger ved ho
vedvej 10 mellem Christiansfeld og Haderslev.
Startgebyr: Der betales 15.00 kr. pr. deltagende
station.
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Præmier: Der er præmier til 1., 2. og 3. plads,
både til observatør og pilot, hertil går startgebyret
ubeskåret. Desuden er der af Haderslev afdelingen
udsat en vandrepokal (den har OZ8BX haft lov til
at glæde sig over). Hver deltager tildeles det søn
derjyske diplom som dokumentation for deltagelse.
Startkort: å 15,00 kr. og kort over Haderslev
å 10,00 kr. (+ porto 2.00 kr. ved forsendelse) kan
enten købes på startstedet, så længe oplag haves,
eller ved at indbetale beløbet pr. check til OZ2TV
Bent Johansen. Box 161, 6100 Haderslev.
HUSK centimetermål og at have kilometertælle
ren i orden.
Arrangørerne beder - ikke for deres egen skyld,
men af hensyn til deltagernes forventninger om
store præmier - om, at I tilmelder jer testen i god
tid. hvilket kan ske ved køb eller reservation af
startkort hos OZ2TV Bent Johansen. Box 161,
6100 Haderslev, telefon (04) 52 20 08.
NB! Chok-resultater
Den 6/3 afholdtes den månedlige mobiltest fra
Thomashus Kro. Som noget nyt deltog kanalsta
tioner. Der var i alt fremmødt 10 stationer, heraf
6 kanalstationer. Resultatet af testen må tvinge de
gamle drevne mobilkørere til nytænkning efter de
læstelige klø, de måtte modtage.
Her er resultaterne:
kanalst.
l. OZ4ER
635 points
kanalst.
2. OZ1YX
600 points
kanalst.
3. OZ8JV
530 points
kanalst.
455 points
4. OZ5YC
kanalst.
410 points
5. OZ2QC
VFO
370 points
6. OZ8IN
7. OZ8BX
365 points
VFO
345 points
VFO
8. OZ3M
kanalst.
340 points
9. OZ1HO
10. OZ6WT
220 points
VFO
Vi ønsker OZ4ER til lykke med det smukke re
sultat. Dette giver en del usikkerhed i rækkerne
her lige inden årets store begivenhed den 13. maj.
Vi håber, at resultatet vil animere mange kanal
stationer til at møde op og deltage i legen.
På gensyn den 13. maj

Først resultatet fra aktivitetstesten i marts må
ned: OZ-DR 1429 med 1272 points.
Desværre var der kun denne ene deltager. DU
skulle også være med! Dette er en af de få chancer
du har. for at optræne en hurtig operationsteknik.
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Kan du først hurtig indstille modtageren på en
station og notere kaldesignaler samt rapporter ned
i en rasende fart, ja så har du allerede et godt
grundlag, for evt. senere deltagelse i contester som
licenseret.
Derefter en sørgelig meddelse:
DR og begyndersommerlejren, der var planlagt at
skulle finde sted til sommer, må desværre aflyses,
grundet manglende tilslutning. 8 DR-amatører var
interesserede i at deltage, men desværre har det
ikke været muligt at finde yderligere 8-10 deltagere.
Annoncering i OZ og EDR's bulletinudsendelse har
ikke givet resultat. Så SRI. men lejren er hermed
aflyst!

Sønder jysk mesterskab i rævejagt 1973
På de sønderjyske afd. vegne arrangerer Tønder
ræveklub årets mesterskab
søndag den 13. maj 1973.
Bemærk datoen!
Der udlægges 1x6 ræve, og jagten er gældende
som kvalifikationsjagt til danmarksmesterskabet.
Kort: Atlasblad 1:40000 - særkort Haderslev.
Frekvens: 1825 kHz.

Båndkorrespondancen
Den sidste tids forsog på at skabe lidt liv på
DR-området har faktisk været ret nedslående. Må
ske har almindelig vintertræthed været medvir
kende til, at der er kommet så få reaktioner, når
forskellige forslag er blevet bragt frem her i spal
ten.
De to forslag i sidste OZ ang. en båndkorre
spondance mellem lytteramatører og en QSL-kortkonkurrence har kun medført én henvendelse og
vel at mærke fra en licenseret amatør.
Hvis denne spalte ikke skal dø ud. er det vigtigt,
at også du bidrager med artikler, tips og andre
indslag. 1 modsat fald vil den side SWL-spalten
har fået stillet til rådighed i hvert nummer af OZ.
snart overgå til andet stof. Så PSE. få gang i
blyanten, skriv et lille stykke om f.eks. den mod
tager. du anvender eller hvor mange QSL-kort du
har. osv. Hovedsagen er, at jeg hører fra dig.
Fra OZ5NU har vi modtaget endnu et tip om,
hvordan man kan få en billig modtager til amatør
båndene:
Rundt omkring i det danske land står der mange
ældre radiomodtagere, som ved indbygning af BFO
m.v. kan bruges til modtagning på et eller flere
amatørbånd. Mange radioforhandlere sælger så
danne apparater til næsten ingen penge. Med lidt
forsigtighed (- er apparatet af ældre dato, kan net
delen frembringe livsfare!) og efter små ombygnin
ger og reparationer kan et sådant apparat gøre ud
mærket fyldest. (En BFO til indbygning i ældre
radiomodtagere har været beskrevet flere gange i
OZ).
Som tilføjelse hertil kan jeg meddele, at jeg er
ved at bygge en meget simpel og uhyre billig
modtager til 80 meter. Så simpel at alle, der blot
kan anvende en loddekolbe og skruetrækker, kan
være med. Men nærmere vil fremkomme.
Stof (forhåbentlig masser!), spørgsmål m.v. til
OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54,
5500 Middelfart.

Mødested: Thomashus Kro, ved hovedvej 10, 3 km
nord for Haderslev, hvor jægerne skal være
samlet senest kl. 12.15 til instruktion. Jagten fri
gives kl. 12.30. Afslutning og præmieuddeling
samme sted.
Startkort: 1 stk. pris 20 kr.
Jagten køres efter »Reglement for rævejagter«
udgivet af EDR 1/1-72 med tilhørende rettelses
blade af 1/1-73.
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Sendetider:
Ræv I. Første udsendelse kl. 13.00-13.01.
derefter med 10 min. mellemrum.
Ræv 2. Første udsendelse kl. 13.01-13.02,
derefter med 10 min. mellemrum.
Ræv 3. Første udsendelse kl. 13.02-13.03,
derefter med 10 min. mellemrum.
Ræv 4. Første udsendelse kl. 13.03-13.04.
derefter med 10 min. mellemrum.
Ræv 5. Første udsendelse kl. 13.04-13.05,
derefter med 10 min. mellemrum.
Ræv 6. Første udsendelse kl. 13.05-13.06.
derefter med 10 min. mellemrum.
Samtlige ræve sender sidste gang kl. 16.30-16.31.
Sidste rettidige aflevering af startkort hos ræ
vene. er 5 min. efter altså kl. 16.36.
Præmier: Vandrepokal til vinderholdets jæger og
observatør. Pokalerne er ejendom, når de er
vundet 3 år i træk eller 4 gange i alt. Endvidere
er der præmier til de tre bedste hold for såvel
jæger som observatør.
Vi ser gerne tilmelding! og ellers på gensyn til
en hård dyst, ikke på Kristi Himmelfartsdag, men
søndag den 13. maj.
Claus
Erik
(04)74 25 46
(04)74 14 48
Nyt kredsmedlem
Det skal hermed meddeles, at EDR's kreds 1.
atter har fået et medlem i rævejagtsudvalget, nem
lig OZ9HS.
Velkommen til arbejdet 9HS!
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Store Fynske Rævejagt
køres den 2.-3. juni 1973 på Ringekortet, nr. A
3816. Oplysning om campingforhold og tilmelding
fremkommer i maj OZ.
De sjællandske storjagter
Afvikling af storjagterne pa Sjælland er påtænkt
således:
Københavnsmesterskabet d. 2.-3. juni. kort A 3426
Gisegård. Modested:
Parkeringspladsen ved
Yderholm kro kl. 19.00. Der udlægges 2x3 ræve.
Første omgang fra 20.00 til 23.03. anden omgang
fra 00.30 til 03.33.
Hillerødmesterskabet d. 16.-17. juni. kort 1514 II
Hillerød. Mødested: Parkeringspladsen ved Lyn
ge kro kl. 19.00. 2x3 ræve. Første omgang fra
20.00
til 23.03. anden omgang fra 00.30 til 03.33.
Sjællandsmesterskabet den 18.-19. august, kort
1514 II Hillerød. Modested: Parkeringspladsen
ved Lynge kro, kores i øvrigt som Hillerød
mesterskabet.
Danmarksmesterskabet den 15.-16. september.
Kort: A 3222 Jyderup.
Påregnes også med 2x3 ræve. med et W2 limes
ophold imellem første og anden afdeling.
Grunden til at jagterne afvikles med to umiddel
bart efter hinanden følgende er. at det er forbun
det med store ulemper at køre søndag formiddag,
da der er stor søndagstrafik på Sjælland. Hvad
dette indebærer, kan enhver tænke sig til!
Så kom der et ekko på opfordringen til andre
afd. om at arrangere en storjagt. Det er glædeligt
med lidt luftfornyelse.
Altså pse. tilføj følgende til listen i februar OZ:
Sjælland Hillerød mesterskabet I6.-17. juni
Op af starthullerne
Som en hjælpende hånd til evt. nye rævejægere,
afd. bestyrelser og OT der påtænker at starte igen.
er der i dette nummer af OZ en artikel med op
lysninger. tips m.m.
Læs den igennem, få grejet bragt i orden og så
på gensyn ved årets jagter.
OZ5WK, Kalle

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4JA Jens-Karl Iversen. Rybjerg
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
OZ9JB Jørgen Badstue. Lindevang
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

Alle

86.

27.

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Kluver Jensen,
Brigadevej 18' tv., 2300 S.
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Siden sidst har vi haft generalforsamling. For ikke at
bruge for meget plads i OZ, skal her kun gives de væsentligste
ting. Resten kan I hore om i klubben. I formandens beretning
blev det omtalt, at vi havde fået vores klubstation i separat
lokale, at vi havde fået stjålet en 12 AVQ antenne og at vi
havde fået egen QSL central. I øvrigt håber vi snart at se et
par morseattester.
Regnskabet blev, med lidt mindre overskud end sidste år,
godkendt.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget med
den ændring, at kontingentet for fremtiden skal opkræves i
marts måned. Ændringerne i forhold til de gamle vedtægter
består mest i ajourføring.
Til formandsvalget blev 2XU og 9BD opstillet. 2XU fik 2
stemmer og 9BD fik 14 stemmer og er hermed vores ny
formand.
Til bestyrelsen blev valgt: 1NB, 2XU, 8HK og 9JB, sup
pleanter: 8TQ og Henning.
Revisorer blev 8DR og Nissen.
Det var en meget livlig GF præget af kampafstemninger og
megen interesse for klubben. Vi håber, at det ny år vil give
fortsat fremgang for klubben.
Program:
19. april: Skærtorsdag, intet møde.
26. april: Klubmøde.
3. maj: Vi får arrangeret et foredrag. (Jeg havde nær skre
vet demonstration) om UFO’er. Vi håber på stor deltagelse
til denne interessante aften.
10. maj: Klubmøde.
17. maj: Store hvededags aften med servering af samme og
te.
Der er udtrukket følgende aktier i vor klubstation:
Nr. 6 1 NB, nr. 8 8DR, nr. 11 1YM, nr. 17 9JB, nr. 19 1CC,
nr. 14 1 YM, nr. 39 9WW og nr. 68 1UJ.
Aktierne indløses ved henvendelse til kassereren efter 1.
maj. Husk at medbringe aktierne.
Rævejagter
27. april: Amagerjagt.
11. maj: Vi kører igen ved Køge. Kort: A 3426 Giesegaard.
Vi modes på parkeringspladsen ved Yderholm kro kl. 19.30.
Vi kører med to ræve efter de sædvanlige regler.
Vi håber til næste gang at finde et nyt kort at køre på.
Ligeledes håber vi at kunne arrangere nogle gåjagter. Vi kan
stadig bruge flere jægere og observatører. Det er morsom
mere at være mange, så mød nu op og få trimmet bilmaverne lidt! Man kan vænne sig til meget.
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Alle 1, indgang bag Mobil-tanken.
Vi holder møde mandage kl. 20, og QSL-udlevering
finder sted fra 19.30-20.00.
Fmd.: OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Lokalesituationen
Vore
lokaler
Frederikssundsvej
123
må
vi
nu
definitivt
sige farvel til. Cafeteriet er solgt, og vi skal have alt ryddet
ud inden 1. maj. OZ5EDR er closed down, men vi håber at
kunne fortsætte med møder i Degnemose Alle et stykke tid
fremover.

Afdelingsformand! Har du læst »Licens til Verden« på side 140.

OZ APRIL 1973

Program:
Mandag den 30. april: Morseattester bliver udleveret ved et
fælles kaffebord. Elever fra teknisk kursus er også vel
komne.
Mandag den 7. maj: HB-information ved OZ4JAog OZ9JB.
Mandag den 14. maj: Intet mode. Mødelokalet er i aften ud
lejet til andre.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.
Rævejagter
Resultaterne af vinterens jagter:
Nr. 1
OZ8FG - OZ9ZW 594
Nr. 2
OZ8QD - OZ9DK 555
Nr. 3
OZ9HS - Thy
483
Nr. 4
OZ8NJ
- OZ8TU 446
Nr. 5
Peter
- xyl
336
Nr. 6
OZ8OM - Poul
255
Nr. 7
Tom
- Inger
221

points
points
points
points
points
points
points

Sommerens jagter køres som vanligt pä kort A 2828 med
2 ræve, som sender hvert tiend minut. Første udsendelse kl.
20.05 og 20.06 osv. til 22.05 og 22.06. Sidste gyldige tid 5 min.
efter sidste udsendelse. Max. afstand mellem rævene 10 km.
Mødested ved barberen i Lynge, OZ7HC, Uggeløse Bygade,
kl. 19.30, hvor startkort kr. 5,00 udleveres. Datoer:
18/4 ræve 8NF - 8TU
2/5 ræve 8FG - 9ZW
16/5 ræve 80M - Poul
30/5 ræve Frandsen
8/8 ræve 7HC - Verner
5/9 ræve 9SF - 8QD
3/10 ræve 8FG - 9ZW
17/10 ræve 9HS - Thy
De 6 bedste jagter tæller.
Herudover afholdes 3 store jagter med 6 ræve, som gælder
som kvalifikation til DM:
Københavnsmesterskab 2.-3. juni, kort A 3426 Gisegård.
Hillerodmesterskab 16.-17. juni, kort 1514 II Hillerød.
Sjællandsmesterskab 18.-19. august, kort 1514 II Hillerød.
Vy 73 de OZ9HS

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF Leif Olsen. Bogfinkevej
4800 Nykobing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

7,

Program:
17. april: Filmaften.
24. april: Klubaften.
1. maj: Teknisk spørgetid ved OZ4GF.
8. maj: Klubaften.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HOLBÆK
Lokale: Østre skole.
Mødedag: Mandag 19.45.
Fmd.: OZ5FP, Flemming Petersen, Stormøllevej 2,
4300 Holbæk.
Program:
Vi kører stadig videre méd VTS og morsekursus. Sidst i maj
måned håber vi at se et resultat af vinterens kurser, så det er
altså NU, du skal til at læse og træne CW, hvis dette ikke er
sket før.
Kursusdage i maj: 7. og 14. samt evt. 21. og 28. afhængig
af P&T prøver.
Vy 73 de OZ4UA. Per

ROSKILDE
Lokale: LEJRE MASKINFABRIK.
Mødetid: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen. Hasselvej 8.
4000 Roskilde. Tlf. (03) 35 85 58.

Program:
19. april: Ingen mødeaften.
26. april: Foredrag om RTTY.
3. maj: Chassis og kurser.
10. maj: Kurser og klubaften.
17. maj: Kurser og klubaften.
24. maj: Vi forsøger at stable et SSTV foredrag på benene.
Grundet forskellige foredragsaftner og mit fravær et par
aftner i febr. er CW kurset kommet agterud. Vi havde regnet
med at slutte til påske, men ser os nødsaget til at fortsætte
endnu en måned.
I øvrigt har jeg ladet mig fortælle, at »Hedehuseneafdelingen« bliver udvidet pr. 1. maj med 1NY, cong og velkommen.
2UD havde en annonce i sidste OZ, på næstsidste side ne
derst til højre man ser hvordan! 11
Vy 73 de OZ4OV, Ole

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Karrebækvej 100 A,
4700 Næstved.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Mødetid: Tirsdag kl. 19, klubmøde.
Søndag kl. 10-12, drop-in.
Fmd.: OZ4FF. Karsten Tranberg, tlf. (03) 95 31 11.
Siden sidst er vi blevet indviet i »en verden for sig«. Det
skal forstås sådan, at vi har haft besøg af UFO-klubben. Der
blev holdt foredrag og vist lysbilleder vedrørende flyvende
tallerkener. Et vældigt interessant emne.
OZ4QQ har afholdt et foredrag om RTTY med diverse de
monstrationer af RTTY grej. Der var flere, der fik blod på
tanden. En tak til Egon for et udemærket foredrag.
Nu er det forår igen og det betyder, at vi skal ud og have
lidt ekstra kondi. Rævejagternes tid er kommet. Den 19. april
starter den første mesterskabsjagt, så, hvis du vil være med i
konkurrencen, gælder det om at få bragt »grejet« i orden.
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Vi har i anledning af foråret (eller også var det fordi kasse
reren ikke kunne komme) udsat generalforsamlingen til tirs
dag den 24. april kl. 19.30. Mød talstærkt op. Der er altid
nogle, der senere hen laver oprør, så benyt hellere general
forsamlingen til det.
Forslag til behandling på generalforsamlingen bedes ind
sendt til formanden senest den 20. april 1973.
På dagsordenen: Valg af formand! Hvem har lyst, hold dig
endelig ikke tilbage.
Vort klublokale står nu umiddelbart foran sin endelige fær
diggørelse. Der vil senere blive holdt »reception« og indviel
sesfest. Nærmere herom i OZ.
Hvad? Hvornår? Hvem? - den 24. april — selvfølgelig —
GENERALFORSAMLING.
Vy 73 de OZ9DT, Palle

Afdelingsformand! Har du læst »Licens til Verden« på side 140.
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HURUP
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR John Hansen. Strandvejen
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

9.

Lokale: Lindalsminde gi. skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl.
Tlf. (07) 94 14 85.
Husk generalforsamlingen den 26. april 1973 kl. 19.30.
Vy 73 de OZ4XL, Svend

NYBORG
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD. Leon Johannesen. Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.
I programmet indtil sommerferien er to ting, der skal næv
nes: Den 17. maj er der filmaften og den 24. maj afholder vi
den årlige generalforsamling. Forslag til behandling på gene
ralforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage
før gf. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Den 7. juni holder vi afslutning før sommerferien.
Vy 73 de Inge

Hovedbestyrelsesmedl.;
OZ90G Otto S. Nielsen.
Brændgardvej 33’ tv
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

ESBJERG
Lokale: Finsensgade 232.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.

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.
Program:
16. april: Klubaften.
30. april: Klubaften.
7. maj: OZ bliver til. Besøg hos John Hansen Bogtryk i
Nyborg. OZ4WR og OZ7XG.
14. maj: Klubaften.
21. maj: Generalforsamling.
28. maj: Klubaften.
Vy 73 de OZ8HV, Helge

Program:
Onsdag den 2. maj: I fællesskab med Ribe afd. arrangeres
der i Esbjerg afd. et foredrag om 70 og 23 cm. Foredraget
holdes af OZ9FR, der har særdeles stor erfaring inden for
dette felt. 9FR har desuden lovet at medbringe noget af sit
grej.
Onsdag den 9. maj: Mødeaften.
Vy 73 de OZ!EM, Erland

HERNING
Lokaler: Møllegade 14. Herning.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen, Brændgaardvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18

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

111,

FREDERIKSHAVN
Ved afdelingens generalforsamling den 19. marts 1973 fik
bestyrelsen
for
Frederikshavn
afdeling
følgende
sammensæt
ning:
Formand: OZ1MC, Morris Christiansen, Rosevej 20,
Frederikshavn, tlf. (08) 42 32 75.
Kasserer: Frede Larsen, Ingeborgvej, 9900 Frederikshavn.
Sekretær: Bernhard Lassen, Finnsvej 36,9900 Frederikshavn,
tlf. (08) 42 33 35.
Ole Anderson, Kildevej 6, 9300 Sæby.
Bjarne A. Andersen, Søndergade 161, 9900 Frederikshavn.
Revisor: OZ6PN, Henrik Jacobsen, Halbjerg,
9900 Frederikshavn.
Ligeledes blev afdelingens love ændret på 1. punkt - nem
lig forhøjelse af det månedlige kontingent - der blev fastsat
til kr. 5,00 pr. md., der opkræves kvartalsvis forud.
Efter generalforsamlingen var der kaffe og rullepølsemad.
vi havde besøg af 4FK og 1AT fra Hjørring der demonstrerede
og fortalte om deres 2 meter station og den nyopsatte repeater i Tårs.
Vy 73 de Bernhard
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Så gælder det afdelingens obligationslån. Følgende numre
er udtrukket og udbetales af kassereren til pari kurs: 1003,
1017, 1021, 1039, 1042.
En tak til Bent, OZ4DE, for fremstilling af undervisnings
materiale til Finn fra Brande, foreløbig en dobbelttriode og
en transistor.
Det nyvalgte rævejagtsudvalg, 2CV og 9PZ, gør allerede nu
opmærksom på, at der skal bruges nogle friske fyre til hjælp
ved afviklingen af Store Midtjyske Rævejagt først i august.
UNDERVISNING: Hver tirsdag.
KLUBAFTEN: Hver onsdag.
Vy 73 de OZ90G, Otto

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. 2. maj arrangeres i Esbjerg-afdelingen som et
samarbejde mellem de to afdelinger et foredrag om 70 cm
og 23 cm.
Foredraget holdes af OZ9FR. der har særdeles stor erfaring
inden for dette felt. 9FR har desuden lovet at medbringe no
get af sit grej.
Afgang fra seminariets parkeringsplads kl. 19.30.
Vy 73 de OZ1ZN, Leif

Afdelingsformand! Har du læst »Licens til Verden« på side 140.
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KOLDING

ÅRHUS

Lokale: Vetaphone Elektronik, Fabrikvej 11.
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16. Tlf. (05) 52 87 38.

På vort februarmøde var Greystone mødt op for at vise os
en del af deres program. Der var tilsyneladende ret stor in
teresse for sagen. Der var mødt ikke færre end 34 medlem
mer fra Fredericia, Vejle og Kolding. Der må dog i denne
forbindelse nævnes, at vi kun var 6 fra Kolding.
Vi holder møde igen torsdag den 19. april. Der vil blive
udsendt indbydelser som sædvanlig.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

SILKEBORG
Lokale: Gødvad skole.
Møde: Hvertirsdag kl. 19.30 indtil 1/5, derefter som program.
Teknisk kursus: Onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ6CY, N. Mølgård Nielsen, Krogsvej 9,
8600 Silkeborg.
Som nævnt i sidste OZ var afdelingen med i ARRL-contesten. Deltagelsen var god, hvilket sandsynligvis vil betyde, at
et lignende arrangement igen vil kunne komme på program
met.
Klubprojektet,
et
DC-millivoltmeter,
trækker
lidt
ud,
bl.a.
på grund af leveringsproblemer, men når først alle komponen
terne er kommet hjem og printene er lavet, kan det ikke tage
lang tid at færdiggøre projektet.
Teknisk kursus går stadig fremad, specielt går det godt
med telegrafien. Dette kursus kører hver onsdag, også i som
merhalvåret (dog ikke i ferien).
Der
afholdtes
ekstraordinær
generalforsamling
den
10/4
1973.
Program for april kvartal:
Tirsdag den 17. og onsdag den 18/4: Påskeferie.
Tirsdag den 24/4: Projekt.
Onsdag den 25/4: T. k.
Tirsdag den 1/5: Projekt + film.
Onsdag den 2/5: T. k.
Onsdag den 9/5: T. k.
Tirsdag den 15/5: Fortsættelse af foredrag ved OZ4VO.
Onsdag den 16/5: T. k.
Onsdag den 23/5: T. k.
Tirsdag den 29/5: Projekt.
Onsdag den 30/5: T. k.
Onsdag den 6/6: T. k.
Tirsdag den 12/6: Foredrag om antenneteori og brugen af
Schmitt-kort.
Onsdag den 13/6: T. k.
Onsdag den 20/6: T. k.
Tirsdag den 26/6: Sidste alm. klubaften før sommerferien.
Onsdag den 27/6: T. k.
Sommerferie indtil 14. august 1973.
Vy 73 de OZ7DH, Erik

Lokale: Neptunvej 70, 8260 Viby.
Møde: Torsdag kl. 20.
Fmd.: OZ5SB, Svend Erik Jensen, Bispehavevej 41 *,
8210 Hasle. Tlf. (06) 15 36 51.
Program:
Torsdag den 26. april 1973 kl. 20.00 afholdes ordinær
generalforsamling
på Neptunvej 70. Evt. emner til dagsordenen skal være be
styrelsen i hænde senest den 19. april 1973.
Torsdag den 3. maj kl. 20, Neptunvej 70:
Møde for dannelse af udvalg.
Torsdag den 10. maj kl. 20, Neptunvej 70: Møde, se X-QTC.
Torsdag den 17. maj kl. 20, Neptunvej 70: Møde, se X-QTC.
Vy 73 de OZ7D W, Jens

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

9,

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (04) 45 62 00.
Program:
Onsdag den 18. april kl. 19.30: Auktion over forskelligt
radiogrej. Hvis du har et lille bidrag i form af noget grej, du
ikke for tiden kan finde anvendelse for, er du velkommen til
at tage det med.
Generalforsamling
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kasserer og klubværts beretning.
4) Valg.
5) Indkomne forslag.
6) Eventuelt.
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
Program:
24. april: Klubmøde.
8. maj: Hyggeaften.
22. maj: Klubmøde.
Alle aftener kl. 19.30.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

ÅBENRÅ

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.
Medlemsmøde 2. og 4. tirsdag i måneden.
Medlemmerne opfordres til at komme
indrettede lokaler.

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

ned

og

se

vore

ny

Vy 73 de OZ4RU, Rudolf
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Torsdag
samling.

den

8/3

afholdtes

foreningens

årlige

generalfor

Efter at OZ1YX var blevet valgt til dirigent aflagde OZ5WK
beretning. Han skildrede den forgangne sæsons forløb som

Afdelingsformand! Har du læst »Licens til Verden« på side 140.
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et roligt arbejdsår og takkede de medlemmer, der havde ydet
en særlig indsats. Der var en særlig tak til OZ7QV, Hans og
XYL.
Herefter
aflagde
de
særlige
udvalg
beretning.
Det
var
OZ6TG for festudvalget og OZ1YX for ræveudvalget. Her var
der særlig tak til Ib Biil og OZ4BU, der har været faste ræve.
Kassereren kunne berette om et pænt overskud og det be
tød, at kontingentet uændret kunne fastsættes til 40,- kr.
Valgene var hurtigt overstået, idet Busk genvalgtes som
kasserer og OZ6IC som bestyrelsesmedlem.
Da der ikke var indkommet forslag, kunne vi gå over til
kaffen, der som sædvanligt til generalforsamlingen var for
bundet med en gratis »hjertestyrkning«.
Programmet
for
sommersæsonen
er
endnu
ikke
fastlagt,
men vi afholder et månedligt møde, der vil blive annonceret
i OZ, så alle har god tid til at deltage i rævejagterne.
Vy 73 de OZ6IC

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

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 og kasserer:
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.

Sælges: STORNO CQM 13C/3b (QQE03/12 i driver og PA),
220
Vpower,
køreklarpå
145,9-145,85-145,8-145,7.
Betjeningsbox
ombygget
Viking
med
indbygget
højttaler.
Hallicrafters
(B20 mobilstation 27 MHz) 5 kanaler til 12 V, modificeret LF
del. GP medfølger.
OZ5FH, tlf. (01) 87 93 50.

årgang

69,

Sælges: Video taperecorder, Shibaden type SV700EC (sam
me maskine som Beocord 4000 video). Fast pris, uden bånd
og tilbehør, 2.000,- kr. kontant.
Karl Åge Jensen, Østerbro 4, Tommerup. Tlf. (09) 76 12 34
mellem 8 og 16.

Sælges: Philips universalrørvoltmeter GM 7635 m. probe,
let defekt, 125,- kr. Radiometer trimmesender TS1, ok, men
kassen skal males. 75,- kr. 2 fatn. RL12P35, 18.- kr, 2 ker.
fatn. 1625, 18,- kr., 1 fatn. RL12P50, 10,- kr. 1 autoindtræk
rød-sort Fiat 600 for- og bagsæder, nyt i orig. uåbnet embal
lage, 100,- kr. Thorens TD 125 grammofon m. elektronisk
styret motor, monteret med Sme 12" arm og Shure M752E
pick-up, ny pris 3.445 kr., brugt godt et år, tip-top stand,
fremtræder fuldstændig som ny, sælges for 2.300,- kr. (skal
afhentes).
OZ6TR, Bent Hansen, Edv. Egebergsvej 83 A, 8600 Svejbæk,
Silkeborg.

HF grej

2 m FM grej

-GREYSTONEelectronic
telf. (04) 65 13 71
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Grethe (bogholder) 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.

Sælges: OZ årgang 1968 komplet.
Købes: OZ september, oktober og november 1971.
P. Hansen, tlf. (03) 35 12 95 efter 18.00.
Sælges: TR-4 + M.S.4 + orig. strømforsyning,
kun lidt brugt, 3.800,- kr.
OZ3UK, Kaj Jepsen, Fritz Sybergsvej 3, 5600 Fåborg.

EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen.
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 41 11-6.
Funktionærer:

a/s

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, OZ4JA.
ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annoncerne
senest den 20. i måneden.

skal

være

OZ3BH

i

hænde

Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud
på 10.- kr. for tilsendelse af emblem m.v.
Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus.
Giver klagen ikke resultat, reklameres til kassereren,
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.
Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Afleveret til postvæsenet den 30. april 1973.
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