
Vil du sælge din hobby for 1,16 kr.?
Efter opfordring på generalforsamlingen i 1972, 

blev spørgsmålet om EDR's medlemskab af Region 
I drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 28. april. 
Det blev enstemmigt vedtaget at forblive medlem 
af Region I.

Årsagen til at hovedbestyrelsen blev opfordret 
til at drøfte sagen var vel, at nogle medlemmer følte, 
at de ikke fik noget for kontingentet til Region I. 
En del af kontingentet på 0,60 Sw. Fr. pr. licenseret 
EDR medlem går til administration og en del til 
bladet »Region l News«, mens resten bliver henlagt 
til et fond, som skal bruges til at gøre det økonomisk 
muligt, at repræsentere radioamatørerne i Region 
I på ITU konferencerne.

Der kommer således ikke noget kontant udbytte 
ud af vores medlemskab, men det er af helt andre 
årsager nødvendigt for EDR at være medlem af Regi
on I.

På ITU konferencer er der altid ønske om at be
skære vores frekvensbånd. På konferencen i Wa
shington i 1927 blev 80, 40 og 20 meter båndene 
fastlagt. Vi fik dengang 500 kHz på 80 meter, 300 
kHz på 40 meter og 500 kHz på 20 meter. Efter 
konferencen i Kairo i 1938 kom de første radiofoni
stationer ind i 40 meter båndet. Samtidigt mistede 
vi frekvensområdet 3,950 MHz til 4,000 MHz. Ved 
konferencen i Atlantic City i 1947 blev regionerne 
startet, og vi i Region I mistede yderligere noget 
af 80 meter, således at der kun blev 300 kHz tilbage. 
Yderligere fik vi indskrænket 40 meter til 100 kHz 
plus 50 kHz fælles med radiofoni. 20 meter blev 
indskrænket til 350 kHz. I Geneve i 1959 blev de 
50 kHz i 40 meter båndet, vi havde fælles med radio
foni. frataget os, således at 40 meter kun blev på

100 kHz. Dette er en tredjedel af, hvad det var i 
1927. I fremtiden må vi specielt vente hårde angreb 
på vore højere bånd.

Hvis vi på ITU konferencerne gennem Region 
I kan gøre noget for at bevare vore amatørbånd, 
er prisen underordnet. Båndene er så livsvigtige be
tingelser for os. at vi ikke kan eksistere uden dem. 
For hvis der ikke findes frekvenser til amatørradio, 
eksisterer vor hobby og dermed vor forening ikke! 
Vi må sætte alt ind på at bevare vores ret til at 
være radioamatører.

Hertil kan man så indvende, at P og T er meget 
forstående, og at de nok skal gøre hvad de kan for 
at bevare vore bånd. Dette er også tilfældet i mange 
lande. Men ikke i alle. Der findes en del andre lande, 
hvor amatørradio ikke eksisterer. Disses myndighe
der er ikke forstående over for amatørradio. I deres 
situation er de ikke interesserede i plads til amatør
radio. De har mere behov for plads til kommunikati
on i forbindelse med opbygningen af deres lande. 
Disse konferencedeltagere må man prøve at overbe
vise om amatørradioens berettigelse, og det er også 
en af Region I’s opgaver.

Danmark er jo kun et lille land. Det er den und
skyldning. man tit hører anvendt, når det drejer sig 
om at deltage i et samarbejde, der koster penge. 
Danmark er jo kun et lille land, så det samarbejde 
vi er opfordret til at deltage i, bliver jo nok ikke 
mindre effektivt, selv om vi ikke deltager. Det kan 
man ikke sige i forbindelse med Region I. da regio
nen kan udtale sig med større styrke, jo flere lande, 
den repræsenterer. Det er ikke landenes størrelse, 
men deres antal, der tæller. Men selv om man kunne 
sige sådan, er det da ikke i den rette amatørånd
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at nyde fordel af andres arbejde uden selv at yde 
noget. Da vi ikke kan undgå at nyde fordelene af 
de andres arbejde, er vi også forpligtede til at deltage 
i arbejdet. I øvrigt retter kontingentstørrelsen sig 
efter medlemstallet i det enkelte land, og derfor efter 
landets størrelse.

Den 22. april 1974 starter World Administrative 
Radio Conference, som blandt andet skal behandle

det frekvensområde, som vores 80 meter bånd ligger 
i. Så når det bliver offentliggjort, på hvilket punkt 
man ønsker at indskrænke amatørbåndene på den 
konference, går det måske ligesom det står skrevet 
om den 28. juni 1914: »Den dag forstummede pludse
lig al tale om forsvarets effektivitet, og man klynge
de sig til alt, hvad man havde af forsvarsmidler«.

OZ9JB

Jeg har bygget et monstrum
Af VK2SG, S. E. Molen, Sidney 
Oversat af OZ7PH, P. Haugård, Årøsund, 6100 Haderslev.

Hvem har ikke hørt VK2SG fra Sidney? DX- 
jægerne kender hans signal og må konstatere, at 
det er »superior to all« fra den kant. Han kører 
med en 4 el. Quad i ca. 20 m højde. Men den er 
»tuned on the nose«, hvad denne og en følgende 
artikel vil vise. Syd har eksperimenteret med an
tenner gennem flere år og har her nedfældet sine 
erfaringer, der omfatter både den praktiske opbyg
ning og (især i 2. artikel) tuningen af en fler-ele- 
mentet, flerbånds Quad. I oversættelsen vil jeg 
bibeholde målene i fod og tommer, så kan den 
interesserede selv omregne. Der er ingen tvivl om, 
at mange praktiske detaljer er værd at stifte be
kendtskab med.

OZ7 PH

Hvilken antennetype skal man anvende? Lad 
mig slå fast, at enhver type har sine fordele og 
sine mangler, når man tager hensyn til både op
bygning og udstråling.

De fundamentale krav er, at antennen skal ar
bejde på flere bånd, give samme gain på alle bånd 
og tilmed have en simpel fødemåde.

Ser man på Yagi-antenner har man straks pro
blemet med flerbåndsanvendelse. Selvfølgelig kan 
man bruge flerbånds Yagis, men for at opnå det, 
må man bruge traps og får derved forskel i gain på 
de enkelte bånd. Personligt har jeg, når jeg tænker 
på antenner med traps, en forestilling om drejelige 
HF-drosler. Måske er det ikke sådan, men der er 
nogle unødvendige tab i disse traps. Er tabene end 
minimale, så er de der dog, og ved DX-arbejde vil 
hver ekstra lille HF-udstråling give lidt mere signal 
i DX-modtageren, og det er jo det, du onsker at 
opnå!

Vi vil ikke beskrive de enkelte antenner og deres 
virkemåde, kun nævne dem og drage en sammen
ligning.

Efter mange prøver med forskellige antenner til 
144 MHz blev jeg stående ved en 4 el. Quad på en 
34 fod bom. Denne gav nemlig det bedste fremad- 
gain i forhold til størrelsen, den gav endog mere 
end andre typer med meget længere bom. Quaden 
har en meget interessant udstrålingsvinkel, og det 
er let at lave den tre-bånds.

Men inden vi går i gang med at bygge en 4 el.
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Quad vil vi lige nævne, hvilke andre typer, vi 
prøvede, og hvorfor vi blev stående ved en Quad, 
og vi vil nævne, hvilke ting vi brugte til at måle 
resultatet med:

Alle test-antenner blev anbragt ca. 25 fod over 
jorden i en stilling, så de strålede skråt nedad og 
ind i en vinkel-reflektor 10 bølgelængder borte. 
Benene i denne vinkel-reflektor var 7 bølgelængder 
lange med en dipol anbragt 0.25 bølgelængde fra 
vinklen. (Se fig. 1.) Dipolen var forbundet til en 
detektor, og den resulterende DC-spænding kunne 
aflæses på et instrument, der var anbragt nær 
testantennen. Resultatet af forsøgene og ændringer 
af disse kunne således straks konstateres, og én 
person kunne klare problemerne.

Senderen trak 10 W input, og output løb gennem 
et outputmeter og videre gennem en SWR-bro til 
antennen. Følgerne af enhver ændring i testanten
nen kunne således straks aflæses. Man kunne på
stå, at strålingen nedad kunne give falske aflæs
ninger på modtager-antennen. I virkeligheden var 
det på grund af de lange ben i vinkel-antennen 
ikke muligt at måle nogen jord-reflektion. Ved at 
bruge denne opstilling var jeg i stand til at måle 
fremad-gain, strålebredden og udstrålingsvinklen.

Således testede jeg en række antenner, idet jeg 
startede med 2 el. beams og fortsatte med større 
antenner. Jeg vil ikke trætte med procedure og tal, 
det kan læses i antennebøger, men jeg vil gerne 
fortælle om nogle interessante ting, der fremgik af 
testen: Nogle af de velkendte og meget brugte 
antenner giver ikke de tal, man hører nævnt på 
båndene. Således tillægger man »ZL-Special« 7 dB 
fremad-gain. Min prøve gav kun 4,8 dB med 20 dB 
front-to-back. Det er mindre end en 2 el. Quad 
giver. Jeg prøvede at føje en reflektor til »ZL- 
Special«, det gav overhovedet intet resultat. En 
direktor derimod gav mellem 1,3 og 2,1 dB ekstra, 
afhængigt af spacingen. Jeg testede i alt 19 forskel
lige antenner: Delta Loops, ZL-Special, Yagi, 
Swiss Quad, Quads i forskellige udførelser, W8JK 
og Lazy H. Nogle af disse gik straks ud efter den 
første serie af prøver på grund af dårligt gain 
eller dårlig front-to-back ratio. Rækken blev efter
hånden reduceret til 2 typer: Yagis og Quads. Af 
resten viste kun Delta Loop og Swiss Quad for
holdsvis gode tal.

Det næste var så at sammenligne Yagi og Quad. 
Jeg prøvede 2, 3, 4, 5 og 6 el. Yagi og 2, 3, 4 
og 5 el. Quad. Det ses, at medens jeg prøvede 6 
el. Yagi, prøvede jeg ikke 6 element Quad. Grun
den er følgende: Medens en 2 el. Quad giver lidt 
mindre end en 3 el. Yagi, så giver en 3 el. Quad 
lidt mere end en 4 el. Yagi. Dette fremgår ikke af 
de gain-skalaer, forskellige bøger viser. Men ved 
måling af en 4 el. Yagi gav denne et fremad-gain 
på 8,9 dB, hvorimod en 3 el. Quad viste 9 dB. En

4 el. Quad viste 10,4 dB gain, en 5 el. Quad 11,8 
dB, og en 6 el. Yagi 11,7 dB.

Næste forsøgsrække gjaldt en kombination af 
Quad og Yagi. Ved at bruge Yagi driven element 
sammen med Quad reflektor var resultatet ikke op
løftende. Gain var som ved en 2 el. Yagi. Quad 
driven element sammen med Yagi reflektor var lidt

bedre end en 2 el. Yagi. men ved stacking af 2 
reflektorer, sådan, at de var parallelle med Quadens 
tråde, opnåede vi 0.5 dB mere end fra en 2 el. 
Quad. Brugte vi på samme måde stacked direktor, 
opnåede vi mere end fra en 3 el. Quad. Her vil dog 
den mekaniske konstruktion give store vanskelig
heder. Vi kunne naturligvis fjerne Quad elementet 
og lave 3 el. stacked Yagi, der selvfølgelig er en 
fremragende antenne, men i almindelighed vil man 
se bort fra den på grund af vanskeligheder med 
den mekaniske konstruktion. Som enkeltbånds 
antenne kan den anvendes, men man øjner proble
merne. når den skal være 3-bånds. En stacked 3 
el. Yagi vil, når den er bedst, give et ekstra gain 
på 3 dB. Det er ikke de store vanskeligheder ved 
konstruktionen værd, så vi lader den ude af be
tragtning.

Vi vender derfor stadig tilbage til Quaden og 
dens fordele: samme gain som ved stacked Yagi 
uden dennes mekaniske og fødeproblemer. Vi kan 
på en let måde lave den 3-bånds uden tab af effek
tivitet på de enkelte bånd.

Man hører så meget om break-down af Quads, 
så jeg vil koncentrere mig lidt om det tema. Selv
følgelig kan man ikke lave en holdbar Quad af lim 
og sejlgarn, det gælder for alle typer antenner. 
Man må bygge dem stærke nok til at klare al 
slags vejr. Gennem mine eksperimenter har jeg 
fastslået, at det at dreje en 3 el. Quad ved vind
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styrke 10, kræver et konstant træk på 4 tons i en 
cykelkæde mellem 4 tommer kædehjul. Man må 
derfor konstruere drejemekanismen, så den kan 
klare disse krav. (Se fig. 2) Det er nødvendigt at 
bruge den stærkeste rotor, du kan finde. Det er en 
dyr start, men det er billigst i det lange løb. Og 
hvis det kan laves, brug kun rotoren til at dreje 
antennen, ikke også til at bære dens vægt og dens 
sidetryk. (Danske fabriksfremstillede stålgitterma
ster er velegnede, når det gælder anbringelse af 
rotoren inde i toppen af masten. 7PH.)

Efter konstruktionen af centerakslen, der skal 
bære hele vægten og kunne dreje let, må vi finde 
en måde at montere bommen sikkert til center
akslen. Der har jeg anvendt det på fig. 3 viste 
T-stykke, hvis rør er 3 tommer langt.

Bommen skulle ikke give problemer. Til en 2 el. 
Quad kan vi bruge 3x2 tommer Oregon Pine, og 
til en 3 el. Quad kan vi bruge 2 stykker 3x2 
tommer Oregon, samlet til et omvendt »T«, (se 
fig. 3 a). Eller vi kan bruge metalbom. Det er 
klart, at jo længere bommen skal være, desto 
mere robust må den være. Endernes tilbøjelig
hed til drejning om egen akse bliver her et al
vorligt problem. Til at fæstne sprederne til bom
men bruger jeg et kryds af vinkeljern (se fig. 4). 
Jeg bruger vinkeljern i stedet for aluminium, 
fordi det er stærkere, selv om det er lidt tungere, 
for alt taget i betragtning, er det styrken, vi er 
interesseret i, mere end vægten. Spændebån
dene må være af god kvalitet, for de skal klare 
vejrets angreb gennem mange år. Efter at have 
prøvet mange typer er jeg blevet stående ved 
214 tommer »Utilux« slange-spændebånd, cad
mieret. De er lidt dyrere end galvaniserede, men 
de holder meget længere. For at spændebån
dene kan gribe godt fast om sprederne, er ne
derste ende af disse beviklet med plastic-bånd. 
Det bevirker, at spændebåndene ikke glider.

Sprederne er lavet af Rangoon Spanskrør. 
Man kunne bruge glasfiber, det ville blive dyrere. 
Men hvilke der end bruges, så må de behandles 
mod vind og vejr. Jeg gav mine spanskrør 4 lag 
epoxy harpiks over en 4-ugers periode, og så 4 
lag udendørs emaljelak. Disse spanskrør holdt 
9 år, inden de blev taget ned, og nogle af dem 
kunne godt være brugt igen.

Det skulle synes udmærket at beklæde spansk
rørene med glasfiber, men jeg har endnu ikke 
set nogen, der efter denne behandling har holdt 
mere end 4-5 år. Nogle har prøvet at bruge 
træstænger som spredere, men de har ikke 
været heldige, da træstænger ikke er bøjelige 
nok til at klare vind og vejr. De er alt for skrø
belige, og vil knække uden hensyn til, hvordan 
de er behandlet.

Selvfølgelig kunne man bruge metal-spredere, 
men når sprederne laves i ét stykke, vil længden 
fra centrum til spidsen være 12 fod og have 
resonans på 15 m, og de vil også formindske 
udstrålingen på de andre bånd. Vi kan komme 
dette problem til livs ved at bruge 2 sektioner 
metal med f.eks. teflon som isolation imellem 
dem, men pas på, at dette mellemstykke bliver 
vandtæt, og at metallet kan modstå trækket ved 
kraftig vind. Det er formålsløst at bruge tynd
vægget. blødt aluminium, det skal være special
legering. På grund af de mekaniske problemer 
i forbindelse med metal-spredere er jeg tilbøjelig 
til at foretrække spanskrør eller glasfiberstæn
ger.

Vi vil nu overveje, hvordan vi forbinder an
tennetråden til sprederne. Hvis vi binder tråden 
fast til sprederne uden at den kan glide, vil vi 
hurtigt få en knækket tråd på grund af metal
træthed. For at komme over dette problem har 
jeg brugt antenneæg, bundet til sprederne på 
en sådan måde, at tråden kan glide frit gennem

200 OZ JUNI 1973



isolatoren (fig. 5), og selv om Quaden ved kraf
tig vind kan se lidt mærkelig ud. vil den altid 
finde tilbage til sin pæne form. når vinden løjer 
af.

men til masten ca. 11 fod over jorden, kan vi 
løfte hvert element op på denne, efterhånden 
som de er færdige. Denne procedure må foregå 
forsigtigt, ellers kan vi knække sprederne, men

Som antennetråd bruger jeg 7/0,029 halv
hårdttrukken kobbertråd. Det er en god, solid 
tråd med god bøjelighed. Man kunne bruge 
kraftigere eller tyndere tråd, men brug ikke 
hårdttrukken eller stiv tråd! Hvis du vil vide 
hvorfor, prøv da at holde nogle forskelligt ud
glødede kobbertråde i hånden og bøj dem frem 
og tilbage. Du vil se. at de stiveste knækker først. 
Vælg selv trådtykkelse, men hvis du går til yder
ligheder og f.eks. bruger 36 gauge blødt kobber, 
kan du forvente, at tråden knækker i den første 
lette brise.

Konstruktionen
Når vi nu har alle bestanddele til Quaden, kan 

vi begynde at samle den. Det er på dette tidspunkt 
vanskelighederne begynder, idet de fleste prøver 
at samle alle elementer på en gang, hvilket vil 
kræve meget stor plads. I virkeligheden kan hele 
apparatet samles på en 17x17 fod plads. Vi samler 
altså et element ad gangen. Hvis vi binder bom-

hvis elementet løftes op ved hjælp af en let 
stang, der fæstnes til metal-krydset, er det let 
at anbringe det på plads (fig. 6) og bolte det 
fast. og når vi har det ønskede antal elementer 
på plads, begynder vi at tune antennen i denne 
højde.

"\
BEAMVn idth

2 ELEMENT 60”

3 ELEMENT UC 
U ELEMENT 27°

- :• ~ PATTERN (Mapr lobe)

Hvor mange elementer skal vi bruge? Lad os 
betragte udstrålingsmønstret ved forskelligt an
tal elementer, både i det horisontale og vertikale 
plan. Som du kan se i fig. 7, har en 2 el. Quad 
en strålingsbredde på 60 grader ved en udstrå
lingsvinkel på 17 grader (fig. 8) og 5,8 dB frem
ad-gain. Ved en 3 el. Quad er de tilsvarende tal 
44 grader, 12 grader og 9 dB. En 4 el. Quad har 
27 grader, 9 grader og 10,4 dB. En 5 el. Quad 
har 20 grader, 7,5 grader og 11,6 dB. (Husk:

2 element 17“ 

Radiation angle 3 element 12 

I 4 element 9°

HG 8 VERTICAL PAT TERN (Major lobe)
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Udstrålingsvinklen vil også være en funktion af 
højden overjorden. - Tekn. red. i VK) Disse tal 
kan måske hjælpe dig ved valg af antal ele
menter.

Tuning-stubbene i reflektor og direktor kan 
laves i forskellig form, som spoler eller konden
satorer. Ingen af dem er at foretrække på grund 
af deres vægt, dels på grund af at tillodnings
stederne har tendens til at forvitre i vind og vejr. 
Bedre er trådstubbe, der, når de er tunede og 
klippet af, ikke vil lide under vejrnedbrydning 
eller antennens bevægelser. Efter mange ekspe
rimenter fandt vi ud af, at vi opnåede en bedre 
elektrisk balance, hvis vi lagde halvdelen af 
stubben i toppen af elementet og halvdelen i 
bunden. Det er ikke nødvendigt at tune top
stubben, når man laver den på halvdelen af den 
forud beregnede stublængde. Ved prøver kan 
det fastslås, at udstrålingsvinklen er lavere ved 
deling af stubben, som nævnt, og det er en 
forbedring af antennen, det altid er værd at 
opnå.

Vi vil nu betragte antenne-elementet. Det har 
samme størrelse som reflektor og direktorerne, 
men det har ingen stubbe og er lavet i én læng
de, og når vi bruger gamma-matching, kan vi 
føde elementet, uanset hvilken impedans det 
har. Vi kan ligeledes ved gamma-matching føde 
de tre bånd med kun én fødeledning, uden 
nævneværdig tilbagevirkning mellem båndene 
og stadig opnå et SWR på de tre bånd. der er 
godt. Konstruktionen af en gamma-match er meget 
simpel. Fig. 9 viser ét bånds gamma-match. Læng
den af gamma-stangen, størrelsen af kondensatoren 
og spacing fra elementet afhænger af frekvensen, 
der bruges.

DRIVEN ELEMENT

FIG 9 ONE BAND GAMMA' MATCH

E!G 10 3 BAND GAMMA MATCH

Vi kan altså nøjes med én fødeledning, hvis 
vi anbringer den korrekt. Hvis vi placerer føde
ledningen halvvejs mellem 10 m og 20 m til
knytningspunkterne og forbinder gamma-kon
densatorerne med en 300 ohm open line, vil 
man finde, at hver af antennerne meget let kan 
tunes. En advarsel her: Forbind ikke gamma
kondensatorerne med coax, da dettes kapacitet 
er tilstrækkelig til at forhindre korrekt afstem
ning af gamma-kondensatorerne. Hvis nævnte 
300 ohm line laves som i fig. 10, kan kondensa
torerne og gamma-stænger støttes til et stykke 
3x1 tommer træ, der er fæstnet til bommen.

Den sikreste vej, fødeledningen kan gå fra 
antennen til senderen, er gennem hullet i »T«- 
stykket (fig. 3) og videre ned gennem røret. 
Antennen roterer med lethed 360 grader og 
mere, uden at fødeledningen lider overlast.

Tilbage er nu at give nogle mål.

Bomlængden.
De fleste bruger en element spacing på 8 fod. 

Det er måske nok til 10 m, men vil man have 15 
og 20 m med, vil en spacing på 11 fod og 6 tom
mer være meget bedre. Det resulterer i en bedre 
strålebredde og bedre fremad-gain. For 10 og 15 m 
vil en spacing som nævnt være lidt mere end 
optimum og gain derfor ganske lidt mindre, men 
et tab her på 0,3 dB er ikke noget at snakke om. 
Følgen af en større spacing er, at vi har formind
sket strålebredden med nogle få ekstra grader, og 
ifølge dette fået et gain på modtagestationen no
get større end forventet. Ved forsøg viste det sig. 
at der først ved en spacing på 0,5 bølgelængde 
opstod tab. og dette var kun på 0,5 dB.Ved den 
større spacing vil en 2 el. Quad have en stråle
bredde på 50 grader, sådan, at vi i virkeligheden 
har indhentet de 0,5 dB tab. Selvfølgelig, når vi 
går ud over 0,5 bølgelængde spacing. falder gain 
drastisk, og selv om strålebredden derved indsnæv- 
res, vil man ikke mere kunne indhente tabet. Da 
11 fod og 6 tommer er mindre end 0,5 bølgelængde 
spacing, fremkommer problemet ikke. og det er 
muligt at bruge denne spacing i en 3-bånds. 2, 3
eller 4 el. Quad og stadig opnå resultater, der lig
ger over gennemsnittet.

Sidelængden i elementerne varierer fra bog til 
bog. Personligt bruger jeg følgende mål:

20 m 16 fod og 9 tommer 
15 m 11 fod og 4 tommer 
10 m 8 fod og 7 tommer

Gamma-stænger:
20 m 38 tommer 
15 m 27 tommer 
10 m 18 tommer
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Gamma-kondensator:
20 m 100 pF
15 m 75 pF
10 m 50 pF

Refl/director stubs:
20 m Samme længde som gammastænger,
15 m den halve længde i toppen.
10 m den halve i bunden.

Til sidst nogle resultater med en 4 el. Quad, 
sammenlignet med en dipol, byggende på konstant 
testing gennem længere tid, dag og nat. og med 
hensyntagen til unøjagtige rapporter: Når antennen 
er tunet med omhu. giver den på DX-modtage- 
stationen 26 dB over en dipol, på afstande varie
rende fra 10.000 til 15.000 miles.

Resultater ved sammenligning med en 3 el. Yagi 
var (uden påstand om, at de er nøjagtige, da mod
parten ofte er for »hjælpsom«), at Quaden gav et 
12 dB bedre signal. Jeg mener, dette er et tegn på 
dens effektivitet.

Du synes, denne Quad er et monstrum. Jeg ken
der en, der er større. Mellem Sydamerika og Sve
rige bruges der i kommunikationen en Quad på
11 MFIz med en 254 fod bom, 25 elementer på en 
184 fod høj mast og 50 kW power. Jeg har bereg
net dens gain til 32 dB. en strålebredde på 5 gra
der og en udstrålingsvinkel på 3 grader!

Lidt for integreret 
(Kredsløb!)
Af OZ5NU, Niels Mortensen, 
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Det hele startede vel med, at jeg købte mig en 
lup, idet de små integrerede kredsløb kunne være 
lidt svære at følge og at lodde ordentligt på. Jeg 
kunne dog ikke både have loddekolben, tin og lup 
i hænderne på een gang, så det førte til, at jeg lavede 
det på tegningen viste apparat, som kun består af

en lup (en forstørrelse på en 8-10 gange er rigeligt) 
samt et stykke 1 mm al-plade. Aluminium’et skæres 
ud som vist og bukkes, og et hul bores hvori man 
sætter luppen, idet man skruer denne fra hinanden 
og holder godt fast om luppens ring under denne 
manøvre, at man ikke taber glasset!

Det er en god hjælp, når man skal lodde fint-man 
lodder direkte under luppen (og skulle dermed være 
sikret imod kold lodninger), og man holder f.eks. 
printet mellem venstre hånds lille og ringfinger, og 
loddetinnet mellem pege- og tommelfinger (her er 
altså noget, man kan bruge tommelfingeren til, hi!) 
med højre hånd holder man så loddekolben!

Yderligere har jeg en lille lommelup, som jeg bru
ger sammen med den anden lup, når jeg rigtig skal 
kondensere målet op - jeg har haft megen glæde 
af apparatet og brugen af sådant er jo heller ikke 
ukendt fra industrien!

På det færdige apparat kan man lime et stykke 
filt under for ikke at ridse skrivebordet, endelig kan 
man male det i en passende farve - den runde under
plade er glimrende til, at opfange »vildtfarende« tin 
med. så dette ikke lander på skrivebordet!
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CMOS
Af OZ5LP, Mogens Pelle, Birkhøjterrasserne 416 C, 3520 Farum

Der sker stadig nye ting på halvlederområdet. I 
sommeren 1972 var en af de store nyheder, at der 
fremkom digitale integrerede kredse byggende dels 
på et nyt princip, dels på halvledertyper, der ikke 
tidligere er blevet anvendt i denne forbindelse, nem
lig såkaldt komplementær-symmetriske metal-oxid 
halvledere. Nyheden var dog ikke så ny som rekla
mebrølet tydede på, idet specielt RCA har arbejdet 
meget med dette område, men først sidste sommer 
startede markedsføringen for alvor herhjemme og 
det er vist på høje tid, danske amatører får nærmere 
kendskab til disse kredse, derpå alle områder undta
gen ét er TTL langt overlegen. Blandt fordelene 
kan nævnes: Lavt strømforbrug (typisk 10 nanowatt 
pr. gate), bredt spændingsforsyningsområde (nor
malt valgfrit i området 3-15 V, men specialudgaver 
kan gå ned til 1,3 V), logisk 1 lig med den valgte 
forsyningsspænding, højt fan-out (typisk 100) og høj 
støjimmunitet (typisk 45% af den valgte forsy
ningsspænding). Som grundlag for den følgende arti
kel er brugt en artikel i EDN, 15. juni 1972, samt 
application notes fra RCA. Jeg har dog tilladt mig 
at benytte dette materiale meget frit og tilsætte per
sonlige erfaringer opnået under omfattende arbejde 
med disse kredse.

Første basiskobling
Den første basiskobling for CMOS er en inveter- 

kobling bestående af en P-kanal og en N-kanal insu- 
lated gate-MOS FET transistor, koblet over forsy
ningsspændingen. Se fig. 1. Dette par arbejder i 
push-pull med fælles gate. Kredsens lave strømfor
brug skyldes, at kun én af disse 2 transistorer er 
on et givet øjeblik, undtagen i det korte tidsrum,

Fig. 1.
Første grundkobling for CMOS består af en P og en N MOS
transistor med følles gate.

hvor kredsen skifter stilling, men selv under skifte
forløbet skyldes hovedparten af kredsens forbrug 
kapaciteter der skal op- og aflades.

På fig. 1b ses overføringsfunktionen for CMOS 
ved forskellige spændinger. Som det ses er skiftefor
løbet med 5 V spænding meget nær det teoretisk 
ønskelige, hvilket ikke er så mærkeligt, da man 
længe har vidst at den komplementære kobling ville 
give det bedste skifteforløb ved moderate hastighe
der.

V i n ,  INPUT VOLTAGE (Vdc)

(b) Typical dc Voltage and Current Transfer Characteristics

Fig. I b.
Nederst: Overføringsfunktionen for CMOS ved tre forskellige 
driftspændinger. Øverst konfigurationen for en2-input NOR-gate.

Overføringsfunktionen for TTL er ikke vist, men 
det bør retfærdigvis nævnes, at en del af årsagen 
til at denne kurve er betydelig dårligere, er ønsket 
om at opnå højest mulig hastighed.

Overføringsfunktionen giver de første fingerpeg 
om, hvorledes CMOS bedst anvendes. Ønsker man
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COS/MOS INPUT PROTECTION

Vqq PIN

Fig. 2.
Beskyttelseskredslob for en CMOS-indgang.

nemlig ladest mulig strømforbrug, må man sørge 
for at ens logiske niveauer er så tæt på nul og forsy
ningsspændingen som muligt. Det sidste klares 
nemt, hvilket vi skal vende tilbage til. Desuden bør 
kredsen ikke arbejde ved for høj hastighed og flan
kerne på de signaler, der skal bearbejdes, bør være 
så stejle som muligt.

Normalt søger CMOS-kredsen selv at hjælpe til 
med løsning af disse problemer, idet push-pull virk
ningen er selvforstærkende og vil søge at få kredsen 
til at skifte hårdt hele vejen op til positiv forsy
ningsspænding eller til nul (bortset fra millivolt). 
Den høje indgangsimpedans (typisk 1010 ohm) og 
den lave udgangsimpedans (typisk mindre end 1000 
ohm) virker også forbedrende.

Men der kan blive problemer når CMOS drives 
fra andre typer logik end TTL. Disse skifter ikke 
helt til forsyningsspændingerne, og de kan derfor 
holde en CMOS-gate på et uheldigt punkt. Dette 
er det ikke sikkert man opdager, idet CMOS-gaten 
på grund af sin høje støjimmunitet ofte vil fortsætte 
med at fungere som forventet. Et andet praktisk 
problem er flydende indgange. I forbindelse med 
TTL kan man i visse tilfælde (selvom det må frarå
des) efterlade en ubrugt indgang flydende. Ved 
CMOS kan man aldrig tillade sig dette og det kan 
endda blive nødvendigt at forbinde indgange på 
overskydende gate i en kreds til nul eller plus for 
at sikre korrekt funktion. Kredsenes output er næ
sten idiotsikrede, da inverterparret har en ret effek
tiv strømbegrænsende evne. Det anbefales ikke af 
fabrikanterne, men benyttes ofte i praksis at kort
slutte udgange under fejlsøgning. Også indgangene 
er der gjort meget for at beskytte ved hjælp af et

diodekompleks. Se fig. 2. Dette er gjort så effektivt, 
at en indgang kan tåle op til 10 mA uden skade.

Anden basiskobling
P- og N-kanalparret kan også anbringes i parallel 
som vist på fig. 3. Dette giver den anden af de 2 
mulige koblinger, nemlig den såkaldte transmission 
switch eller gate. Dette er en forbløffende kreds, 
for den kan behandle såvel analoge som digitale 
signaler og signalerne kan passere i begge retninger.

Ved anden grundkøbling er de 2 MOS-transistorer koblet i parallel 
over signallinien.

Som vist på fig. 3 er source og drain på de 2 
halvledere forbundet sammen og strømforsynes af 
signalet. Kontrolsignalet til gatene drejes modsat 
hinanden i modsætning til inverterparret, hvor de 
forsynes i fase. Denne drejning udføres normalt af 
et indbygget inverterpar. Ved hjælp heraf opnås at 
begge halvledere er enten on eller off, hvorved der 
opnås en relævirkning.
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Fig. 4.
Kredsløb der gør et elkanals oscilloskop lil et firekanals. De neder- DC-forspændingfor at adskille signalerne på oscilloskopets billed
sle 4016 åbner og lakker signalvejene, medens de øverste giver skærm. De viste typenumre er fra RCA.

Fordelen ved at have halvledere med modsat pola
ritet er, at signalsvinget ikke begrænses af forspæn
dinger (som i en transistor) og kan svinge over hele 
det område, dererangivet afforsyningsspændingen. 
Da source og drain på disse MOS-halvledere kan 
erstatte hinanden, betyder det ikke noget, hvilken 
vej signalet går.

Den praktiske anvendelse
Om dette er der egentlig ikke meget at sige, idet 

CMOS-kredsene anvendes som andre typer integre
rede kredse. Dog betyder det høje fan-out og den 
store støjsikkerhed ofte en væsentlig forenkling i 
større kredsløb. Der er faktisk kun en ting, der kræ
ver særlig påpasselighed og det er, ironisk nok, be
skyttelsesdioderne på indgangen. Hvis en indgang 
forsynes fra en lavimpedanset generator, bør man 
ved hjælp af en seriemodstand sørge for, at strøm
men ikke kan overstige 10 mA. Dette system kan 
også (hvis man er tilstrækkelig fræk) benyttes til 
samtidig overføring af digitale og analoge data af 
den samme signallinie, uden at det er nødvendigt

med et filter til adskillelse af de to signaler, ligesom 
det kan benyttes til at give højere støjsikkerhed ved 
logisk 1.

Som eksempel på. hvorledes CMOS anvendes, 
er på fig. 4 vist et kredsløb, der gør et etkanals- 
oscilleskop til et firekanals. Man bør dog være op
mærksom på, at kredsløbet kun kan arbejde efter 
det såkaldte choppersystem. hvorderforst optegnes 
lidt af den første kurve, derefter lidt af næste o.s.v. 
Kredsløbet kan arbejde et stykke op i MHz området.

Til sidst et lille hjertesuk. Jeg har efterhånden 
haft en del artikler i OZ. Dette har medført at jeg 
ret ofte får breve fra amatører med anmodning om 
hjælp til løsning af problemer. Sådanne breve er 
altid velkomne, specielt hvis man er villig til at vente 
et par dage på svaret samt medsender svarporto. 
Men hvorfor er der aldrig nogen, der, når de har 
fået mit svar, gider meddele mig om det har hjulpet. 
Et sådant feed-båck øger nemlig mine muligheder 
for at lære af det forelagte problem, og modtages 
derfor gerne. ★
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En toneskiftgenerator
Toneskiftgenerator for 170 Hz skift

Det var hensigten at fremstille en god og billig 
AFSK-generator. der skulle kunne anvendes i en 
RTTY-terminal. hvortil der kun skal tilsluttes; 
hojttaler, mikrofon, fjernskriver og lysnet.

Toneskiftgeneratoren kan altså anvendes både til 
ESB - FM - AM - sendere, da tonerne frem
bringes som LF.

passende kapaciteter til at anbringe over spolen.
Forstemningskredsløbet består af en kondensa

torkombination i serie med kollektoremitterstræk- 
ningen på transistor T 2, og som så er koblet 
parallelt over den pågældende oscillators sving
ningskreds.

Dette kredsløb virker på folgende måde: Under 
kontinuert drift af oscillatoren vil der ved ensret-

Toneskiftgenerator. 
2125Hz 2295Hz

Generatorens virkemåde
Emitterfølgeroscillatoren virker som tilbagekob

let forstærker, hvor tilbagekoblingen kommer i 
stand via udtaget på spolen.

Kredsene er indstillet til SPACE: 2295 Hz og 
MARK: 2125 Hz, kreds 2 er dog kun en ekstra 
kapacitet, der indskydes over kreds 1.

Såfremt man ønsker at køre 850 Hz skift, må 
man ændre kondensatoren således, at frekvenserne 
2125 og 2975 Hz fremkommer, dette volder dog 
heller ingen problemer, men da langt den største 
del af amatortrafikken foregår med 170 Hz skift, 
har jeg fundet det rigtigt selv at fremstille genera
toren til dette.

Lavere frekvenser kan også anvendes, f.eks. 
1190 Hz og 1360 HZ. Såfremt andre frekvenser 
ønskes, er det eneste, man skal gøre, at finde

ning af en del af spændingen over svingnings
kredsen opstå en jævnspænding, der vil vokse, 
indtil spidsværdien af svingningerne er nået. Ens
retningen skyldes, at selv om transistoren er spær
ret. vil den altid kunne trække strøm i den mod
satte retning af retningen under normal drift, idet 
den i denne forbindelse så blot opfører sig som en 
diode. Når spidsværdien er nået, ophører strøm
men næsten, og den tilkoblede transistor ender 
blindt. Når basis på transistoren påtrykkes en po
sitiv. vil transistoren kunne trække strøm i begge 
retninger, og kondensatorkombinationen, bliver da 
indkoblet over svingningskredsen, og oscillatoren 
skifter da frekvens.

Inverteren T 1 er nødvendig, da MARK er den 
laveste frekvens. Når sendekontakten er lukket, 
skal der være positiv spænding på basis T 2. Denne
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spænding fremkommer på kollektören af T 1, der 
når sendekontakten er lukket, ligger på + 12 volt. 
idet T 1 da er kørt cut-off.

Emitterfølgeren T 4 er udført som traditionel op
stilling, idet dog basis får signal gennem R 10 på 
56 kohm. Oscillatoren bliver derfor ikke belastet 
væsentligt. Såfremt man ønsker større signal på 
udgangen af emitterfølgeren, kan R 10 dog gøres 
mindre. Udgangsspændingen tages over et trimme
potentiometer, og ved indstilling af dette opnås let 
et signal, der passer til mikrofonindgangen.

Bemærkninger: Der er ingen kritiske komponen
ter i opstillingen, og transistorerne er heller ikke 
kritiske, så man kan anvende de komponenter, 
man har for hånden.

Spoleformen, der her anvendes, er en Siemens 
skålkerne, men en anden form kan uden tvivl an

vendes. Spolen er viklet i en håndboremaskine, og 
tilledningerne er smeltet til med bivoks, således at 
de ligger fast.

På spolen er der 315 vindinger mellem 1 - 2, 
mellem 2- 3 945 vindinger, samlet vindingstal 1260.

Komponentliste:
Alle modstande Vs watt. 1. Trimmepotmeter 4,7 

kohm.
Kondensatorer, Styroflex 2,5%. 1. Ellyt 2 jiF. 16 

volt.
1. Skålkerne Siemens 1100 N 22, B 65561 AL = 250. 
1. Spoleform Siemens B 65562 Al.
I. Bespænding Siemens B 65665.
1. Afstemningskerne B 65569 (rod).
Tråd 0,1 mm.

E.D.R. Bornholms afd.

I kikkerten

Telematic manipulator til elbug

En elektronisk telegrafnøgle, også kaldet elbug, 
er et yndet byggeobjekt for amatører - der har i 
tidens løb været næsten utallige konstruktioner her 
i OZ. Det går jo også let, så længe der er tale om 
at proppe komponenter i et print, men så snart 
man når frem til den mekaniske del af nøglen, 
manipulatoren, falder de fleste fra. Nødløsninger i 
form af en kniv hugget ind i en træblok med to søm 
som kontakter hører vistnok ikke til sjældenheder
ne. Det kræver jo også en del mekanisk kunnen at 
frembringe noget selv, som kan vises frem.

For amatører, der ikke råder over et maskin
værksted og/eller nogen praktisk uddannelse i at 
bruge samme, er der nu redning at hente! Ingeniør
firmaet F. Nielsen, Jens Baggesensvej 6, Ålborg 
fremstiller og sælger for et ret amatørvenligt beløb 
(kr. 113,- + moms) en professionel manipulator - 
eller rettere tre typer, der hver er beregnet til sit 
formål. Model Ml er beregnet til indbygning, mo
del M2 har en tung bundplade, som gør, at den kan 
stå alene på bordet, og forbindelserne sker via tre 
klemskruer. Disse to har variabel afstand mellem 
håndtagene, mens M3, der som Ml er beregnet til 
indbygning, har fast armafstand, det er den til 
113 kr.

Det er sidstnævnte, vi har været præsenteret for, 
og som nok vil have størst interesse for amatører, 
da det er den billigste. Den variable armafstand 
kan man sagtens undvære i praksis, idet denne som

de øvrige har indstillelig kontaktafstand og -tryk. 
og det er jo dette, der har betydning. Ved om
hyggeligjustering, som amatøren selv bør foretage, 
kan opnås en meget fin og præcis gang. hvilket 
tillader hurtig og ubesværet sending (hvis man da 
ellers kan morse i forvejen - ellers er her en lejlig
hed til at få det lært!).

Den normale fremgangsmåde vil formentlig være, 
at M3’s grundplade af sort plexiglas klæbes fast på

noget tungt, f.eks. en jern- eller marmorblok med 
skridsikring under (3-M har nogle meget velegnede 
plastdupper til formålet). Et støvdæksel af klart 
plexiglas er måske ikke strengt nødvendigt, men 
meget praktisk, og så kan man jo sidde og glæde 
sig over de pænt forkromede messingdele og guld
kontakterne, mens man sender.

Fotoet viser model M2, så det er nok over
flødigt at fortælle, at de to arme arbejder uaf
hængigt af hinanden og dermed gør det muligt at 
benytte det fikse »squeeze-key«-princip.

aq

Telematic 
Model M2.
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Fasedrejningsnetværk til SSB-sender
Af 0Z6TM, Tom Merklin, Samsøvej 3, 3140 Ålsgårde

Hvis du vil lave en billig SSB-sender. så er fase
metoden velegnet. Metoden er vist i blokdiagram
met figur 1. Kort fortalt er virkemåden som folger; 
LF signalet fra mikrofonen forstærkes i forfor
stærkeren (pre-amp) og fores derefter til båndpas- 
filtret, der dæmper frekvenser udenfor gennem- 
gwigsområdet. Dette signal føres til et fasenetværk, 
der sørger for at faseforskellen mellem de to out
put. A og B. er 90°. Amplituden af A er lig med 
amplituden af B. Signal »A« føres til modulator 
mA, og signal B føres til modulator mB.

Signalet fra bærebølgeoscillatoren føres til et 
fasenetværk, der sørger for at de to output C og 
D har en faseforskel på 90°. Amplituden af Cer 
lig med amplituden af D. Signal »C« føres til mo
dulator mA og signal »D« føres til modulator mB.  

Output fra modulator mA og mB adderes. Dette 
medfører, at det ene sidebånd vil forsvinde, og det 
andet sidebånd bibeholdes.

Signalet fra bærebølgeoscillatoren bliver dæmpet 
kraftigt i modulatorerne mA og mB, tilbage bliver 
et SSB-signal. Sidebåndsskift foretages ved at om
bytte enten signal »A« og »B« eller »C« og »D«. 
På blokdiagrammet er vist sidebåndsskift ved »A« 
og »B«.

Den del af senderen, jeg vil beskrive her, er LF- 
fasenetværket. For at fasenetværket skal virke til
fredsstillende, så skal forholdet

eller mindre (fø og fn er henholdsvis øvre- og 
nedre grænsefrekvens netværket skal behandle).

Det er derfor nødvendigt, at der benyttes et LF- 
filter foran fasenetværket, f.eks. det. jeg tidligere 
har beskrevet i OZ (marts 73 p. 85 ff).

Fasenetværket skal have tilført et signal direkte 
(0°) og et i modfase (180°), dette sørger forstær
kerne Qi og Q2 for.

Den ikke-inverterende forstærker (Q2) er koblet 
som spændingsfølger og har spændingsforstærknin
gen Av = 1. Den inverterende forstærker (Q1), skal 
også have spændingsforstærkningen Av = 1.

R1 vælges. R1 = 2200 ohm ± 10%

R2:-R3 = Av • R1 = 1 • 2200 = 2200 ohm

R2 vælges. R: = 1500 ohm ± 10%

For at kunne justere forstærkningen således at 
spændingsforstærkningen for Qi bliver den samme 
som for Q2, skal R3 være et trimpot.

R3 = 2200 ohm ± 10%. 10 tum trimpot

R4 giver termisk stabilitet.

R4 vælges. R4 = 1000 ohm ± 10%

Blokdiagram for faseexciter

mikrofon forstærker bandpasfilter fasedrejnings side 
netværk bånds 

skift
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Fasedrejningsnetværk (A +B 90°) 
fn= 300 Hz f t =  3000Hz

input o-

Som båndgrænser for det LF-signal, som fasenet
værket skal være virksomt overfor, vælges fn = 
300 Hz og fø = 3000 Hz. Forholdet

Indenfor dette frekvensområde er det muligt at 
opnå minimum sidebåndsdæmpning på 40 dB, hvil
ket jeg mener er rimeligt.

Formler og konstanter er angivet i litt. 1. 
Middelfrekvensen beregnes,

fo = V fø-fn = V 300-3000 = 950 Hz

Af kurve 4-10 i litt. 1, aflæses konstanterne,

K = 0,288 
D = 2,834 
G = 3,950

Rs og Rs vælges, R5 = 5600 ohm ± 1 % 
R6 = 5600 ohm ± 1% Fasenetværket er nu beregnet. For ikke at belaste 

dette kobles output til to buffertrin. Q 3  og Q 4 .  
Buffertrinene vælges at være ikke-inverterende 
samt at have en lav forstærkning i forhold til 
open-loop gain. Derved opnås en høj indgangs
impedans.

R 1 1  og R 1 3  vælges, Ru = 1000ohm ± 10%
R13 = 1000 ohm ± 10%

R12 vælges, R12 = 33 kohm ± 10%
Ri4+Ris = R12 = 33000
R14 vælges. Ru = 22 kohm ± 10%
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Af kurve 4-10 i litt. 1, aflæses konstanterne,

K = 0,288 
D = 2,834 
G = 3,950



For at kunne kompensere for spredning på kom
ponenterne vælges Ris at være et trimpot,

R15 = 22 kohm ± 10%, 10 turn. trimpot.

Spændingsforstærkningen for de ikke-inverterende 
forstærkere er

For at netværket skal virke, skal Q1 og Q2 have 
samme forstærkning. Dette gøres ved at sætte sig
nal på input og trimme R 3  således, at amplituden 
på output fra Qi er lig med output fra Q2. Net
værket tilføres derefter en vekselspænding på input 
med frekvensen fo = 950 Hz, og R4 trimmes indtil 
amplituden på »A« er lig med amplituden på »B«.

Da netværket skal være temperaturstabilt, bor 
du vælge komponenterne med omtanke. Modstande 
af metalfilmtypen og kondensatorer af polyester
typen (f.eks. Miniwatt typ. C280) vil være vel
egnede. Som aktive elementer (Q1-Q4) har jeg be
nyttet en billig type operatorforstærker, μA 741.

Når jeg er færdig med forsøg med balancerede 
modulatorer og x-tal ose., vil jeg lave en beskri
velse. der viser hvordan du kan koble båndpasfil- 
ter. fasenetværk, bal. modulatorer og x-tal ose., til 
en færdig exciter. Exciterens udgangsfrekvens vil 
være 9 MHz.

Litteraturhenvisning
1) Single Sideband Principles and Circuits,

E. W. Pappenfus, Warren B. Bruene,
E. O. Schoenike.

2) Donald E. Norgaard, The Phase Shift 
Method of Single Sideband Signal Generation, 
Proc. IRE pp. 1718-1735, December 1956.

Komponentliste,
Q 1  = Q 4  = μA 741, Fairchild 
R1 = 2k2 ± 10%
R2 = lk5 ± 10%
R3 = 2k2 ± 10%, trimpot, 10 turn.
R4 = lk ± 10%
Rs = 5k6 ± 1%
Re = 5k6 ± 1%
R 7  = 2265 ohm ± 1%
Rs = 2265 ohm ± 1%
R9 = lk ± 1%
R 1 0  = lk ± 1%
R11 = lk ± 10%
R12 = 33k ± 10%
R13 = lk ± 10%
R14 = 22k ± 10%
R15 = 22k ± 10%, trimpot, 10 turn.
C1 = 59.7 nF ± 1%
C2 = 147.4 nF ± 1%
C 3  = 335 nF ± 1%
C4 = 15,1 nF ± 1%
C5 = 37,3 nF ± 1%
C6 = 84,8 nF ± 1%

Inden Hedebølgen
Af OZ5NU, Niels Mortensen, 
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj

Jeg har her, uden for vinduet, et termometer, me
get hurtigt virkende idet det virker efter et bimetal- 
princip - jeg kan således registrere, når en sky går 
for solen. Almindeligvis måler man temperaturen 
i celsiusgrader; skyggen, ikke mange bekymrer sig 
om hvad den er i solen!

Jeg havde en QSO forleden dag, hvor vi kom 
ind på at snakke krystalmikrofoner - grunden var 
vel nærmest den, at min gamle Ronette-kapsel, som 
jeg havde haft i næsten 20 år, virkede upåklageligt, 
ja så godt, at min ærede medamatør kunne hore 
mine undulater i baggrunden trods QRM og anden 
støj!

Makkeren havde været så uheldig at få ødelagt en 
ny og hypermoderne krystalmike - grunden fandt 
vi hurtigt ud af. den havde nemlig stået i solskin, 
og stærkt solskin såvelsom fugt tåler de folsomme 
krystal mikrofoner ikke!

Foruden at iagttage, at miken ikke får for megen

sol eller fugt kan man også forebygge dette samt 
støv ved at lave et hvidt overtræk til miken!

Jeg har også eksperimenteret lidt med de såkaldte 
S-lyde som kan snige sig ind i en sådan mikrofon, 
her hjælper gerne et tyndt overtræk over miken af 
skumnylon, samme modvirker også en hel del blæst
lyde (hvis miken bruges udendørs).

Noget nær det samme gør sig gældende ved bånd
optagere. idet solen dels gør spolerne skæve, dels 
går det også ud over evt. gummitræk, idet disse 
bliver klistrede og bløde og strækker sig i varmen 
med wow og hvad deraf følger. Grammofonplader 
slår sig også i direkte sol.

Ror bliver varme i sig selv, bedre er det således 
ikke at stille rørapparater lige i solen, når man i 
forvejen ved, at man f.eks. på en EL84 har så megen 
varmeafgivelse, at man kan spejle æg på røret - 
transistormodtagere har heller ikke godt af direkte 
sol - så ind i skyggen med sådanne sager, når det 
bliver rigtigt varmt.

Hvormeget mit termometer viser direkte i solen? 
Jo. da - du tror sikkert, det er løgn, men på de 
rigtig varme sommerdage er 55 grader celsius ikke 
unormalt!

Så derfor ... Vy 73
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Skriftlig teknisk prøve for radioamatører
15. maj 1973

1. a) Tegn principdiagram af et udgangstrin til en
SSB-sender.

b) Angiv en metode til kontrol af udgangs
trinets linearitet.

c) Hvad sker der, hvis lineariteten er dårlig?

2. a) En AM-sender med max. tilladt input (kate
gori B) moduleres 70% med en ren tone. 
Anodevirkningsgraden er 50%. Hvor stor er 
den afgivne effekt i ét sidebånd?

b) Hvor mange dB større er den afgivne effekt 
for en tonemoduleret SSB-sender med samme 
tilførte effekt og anodevirkningsgrad?

3. Tegn principdiagram af en fasemodulator og 
forklar virkemåden.

4. En halvbølgeantenne til 7 MHz midtpunktfødes 
med en 3A bølgelængde tang 70 ohms føde
ledning.
a) Tegn forløbet af strømmen langs antennen 

og langs fødeledningen.
b) Tegn tilsvarende strømforløbet, hvis det sam

me antenneanlæg benyttes på 14 MHz.

5. a) Hvad forstår man ved forbetoning på en
FM-sender og efterbetoning i en FM-mod- 
tager?

b) Hvilken fordel opnås sædvanligvis ved for- 
og efterbetoning?

c) Angiv simple RC-led til for- og efterbetoning 
i henholdsvis sender og modtager.

6. Et måleinstrument for vekselspænding er inddelt 
i 100 grader, og instrumentets udslag er propor
tionalt med spændingen. Instrumentet ønskes 
forsynet med en decibelskala, således at halvt 
udslag svarer til 0 dB.
Hvilke gradtal svarer til
a)
b)
c)
d)
e)

20 dB? 
10 dB? 
3 dB? 
3 dB? 
6 dB?

7. Angiv det karakteristiske forløb af et krystals 
impedans ved frekvenser omkring resonans og 
angiv henholdsvis serie- og parallelresonansen.

8. En tabsfri anodesvingningskreds med resonans
frekvensen 7 MHz belastes med en modstand

på 70 ohm over 2 vindinger på spolen, der har 
16 vindinger. Beregn kredsens godhed Q, når 
kredsens kapacitet er 200 pF, og selve røret 
giver en yderligere belastning af kredsen på 
5000 ohm.

9. a) Forklar hvorledes en TV-modtager kan blive 
forstyrret af en amatørsender, selv om den
nes harmoniske er effektivt dæmpet, 

b) Angiv foranstaltninger til afhjælpning af for
styrrelserne.

Besvarelse
1. a) Se fig. 1 a. der viser en senderpentode, 

som kører i klasse B med afstemt ind- og udgangs
kreds. Drosselspolen L4 sikrer, at der ikke kan 
komme højspænding på antennen, såfremt spærre
kondensatoren C skulle kortslutte.

F.g 1 b.

b) Lineariteten kan kontrolleres vha et oscillo
skop. hvis Y-indgang tilsluttes antennesignalet. Der 
er flere måder at klare X-afbøjningen på, her er 
benyttet skopets indbyggede timebase. synkronise
ret fra senderens LF. Det benyttede LF-signal 
består af to lige kraftige, sinusformede toner på 
f.eks. 1000 og 1700 Hz, et såkaldt to-tonesignal. 
Senderens udgangssignal ser da ud, som fig. 1 b 
viser, såfremt senderen arbejder korrekt, c) dårlig 
linearitet kan f.eks. vise sig ved »flat-topping«, 
hvor sinus-toppene er klippet mere eller mindre, 
hvilket altid vil ske ved overstyring. En anden 
linearitetsfejl. forårsaget af forkert gitterforspæn- 
ding. viser sig ved at det går ud over krydsningen

212 OZ JUNI 1973



mellem de to sinuskurver, der danner indhyllings- 
kurven. Man skal se et regulært X her og ikke 
f.eks. et vandret stykke, hvor signalet er nul. 
Metoden kræver nogen øvelse i at bedømme om 
et signal er sinusformet eller ej. Dårlig linearitet 
medfører, at der dannes nye sidebånd udenfor sig
nalet, dette giver forstyrrelser på nabokanalerne 
(splatter).

2. a) Max. tilladt input ved kategori B (B-licens) 
er 100 W (se »Bestemmelser om amatør-radiosta
tioner, I. marts 1971, Generaldir. for P&T«). 
Bærebølgeoutput er da her 0,5 ■ 100 = 50 W. 
Man husker, at 100% mod. kræver en LF-effekt 
på det halve af bærebølgens, og den totale side
båndseffekt er da også halvdelen af bærebolge- 
output. Begge sidebånd indeholder altså her 25 W 
tilsammen eller hvert 12,5 W. Nu går vi ned til 
70% mod. herved falder et sidebånds amplitude 
til 0,7 gange værdien ved 100%, og effekten falder 
til 0,72 = 0,5 gange de før beregnede 12,5 W, hvil
ket giver 6,25 W. der er svaret, b) Moduleres en 
SSB-sender med en ren sinustone, svarer det ud
sendte HF-signal til en ren, umoduleret bærebølge, 
input er 100 W og output er 50 W. Forholdet 
mellem disse 50 W og de før fundne 6,25 W er 
8 gange = 2 • 2 ■ 2. Hertil svarer 3 + 3 + 
3 = 9 dB, idet 2 gange i effekt svarer til 3 dB.

3. Se fig. 3 a QI får signal fra en krystaloscilla
tor (ikke tegnet), spolen L og kapacitetsdioden D 
(+ diverse spredningskapaciteter) er afstemt til 
dennes frekvens, og signalet går videre til en be- 
grænser-forstærker, som fjerner amplitudemodula
tion. Når der tilføres en LF-modulationsspænding 
vmod, ændrer D’s kapacitet sig i takt hermed, og 
kredsens resonansfrekvens fres flytter sig op og 
ned. I det tidsrum, hvor fasedrejningen fra QI til

Q2 således forøges, vil man mærke en tilsynela
dende forøgelse af signalfrekvensen på udgangen, 
og på samme måde vil en formindskelse af fasen 
mellem ud- og indgangsspændingerne mærkes som 
en nedsættelse af frekvensen. Man kan sige. at 
man skiftevis skubber på svingningerne, så de bli
ver hurtigere og holder igen, så de sakker agterud. 
Udgangssignalet bliver hermed frekvensmoduleret 
med vmod. Ved egentlig frekvensmodulation kan 
man opnå en stationær frekvensændring, dette går 
naturligvis ikke her, da man kun har ± 90° at 
råde over. Med samme amplitude af vmod vil en 
høj LF kunne fremskynde signalet mere end en 
lav, hvilket giver et større frekvenssving, dette er 
karakteristisk for fasemodulation.

7 MHz.

% *

4 .  a) Se fig. 4. På 7 MHz er der tilpasning 
mellem antenne og fodeledning. hvorfor strømmen 
vil være konstant langs linien, b) På 14 MHz er 
antennen højimpedant i fodepunktet (lav strøm, høj 
spænding). Typisk værdi omkring 2000 ohm, i 
øvrigt afhængig af tråddimension, omgivelsers ind
flydelse. højde over jorden. Fødelinien er her et 
helt antal halve bølgelængder, hvorfor antennens 
impedans gentages nede ved senderen uanset føde
liniens karakteristiske impedans.

5. a) For- og efterbetoning er formning af LF- 
frekvensgangen som vist på fig. 5 a. Til FM- 
radiofoni vælges normalt ca. 2 kHz som overgangs
frekvens (3 dB- eller knækfrekvens). I samme sy
stem skal naturligvis bruges samme knækfrekvens, 
da de to kurver til slut skal kompensere hinanden 
og resultere i en retlinet frekvensgang, b) Da 
frekvenser over et par kHz i tale og musik fore
kommer med væsentlig svagere amplituder end i 
det lave område, kan man uden risiko for over
styring øge styrken af høje frekvenser, som man 
gør det ved forbetoning. Fordelen herved kommer 
frem i modtageren, hvor diskantafskæringen (efter-
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betoningen), som retablerer systemets rette fre
kvensgang, samtidig skærer kraftigt ned på støjen. 
Da støjeffekten stort set er proportional med den 
absolutte båndbredde i Hz, ligger næsten al støjen 
i det høje register, og der er derfor tale om en 
særdeles mærkbar støjreduktion, c) Se fig. 5 b. Ved

7. Fig. 7 a viser forløbet af et krystals reaktans. 
Fig. 7 b er sammes ækvivalentdiagram. Seriereso
nansen fs fås når L og Cs er i resonans. Dette sva
rer til max. transmission, som vist fig. 7 c og d. 
Parallelresonansen er dér, hvor L har resonans med 
Cs i serie med Cp. Da Cp typisk er 250 gange 
større end Cs, ligger de to resonansfrekvenser ret 
tæt sammen. Ved serieresonans er krystallets im
pedans næsten lig med modstanden R, typisk 10 
ohm ved HF op til nogle kiloohm under 500 kHz. 
Ved parallelresonans transformeres R til en høj 
parallelmodstand, størrelsesorden 10 til 100 kohm. 
Begge modstande kan i princippet måles med en 
opstilling som fig. 7 d.

Pig. 5 b

forbetoning er der en praktisk grænse for, hvor 
meget man kan lade forstærkningen stige, således 
at der må indlægges en øvre knækfrekvens, på 
figuren 32 gange over den nedre. Ved efterbetoning 
lader man blot kurven fortsætte nedad med de 6 
dB pr. oktav. Ved forbetoningen fås nedre knæk
frekvens ved passende valg af R1 og Cl. Forskel
len i forstærkning ved meget lave og meget hoje 
frekvenser fastlægges ved

8. Den resulterende kreds er vist i fig. 8. Det er 
unødvendigt at udregne spolens selvinduktion, vi 
går direkte til beregning af kondensatorens reak
tans:

Med for- og efterbetoning på 75 gs (mikrosekun
der) (bruges i radiofoni) fås R1 ■ C1 = R 3  • C2 

= 75 ■ 10-6, hvoraf man får knækfrekvens 2120 
Hz. Med eksempelvis C = 0,1 μF bliver Ri = 
Ri = 7500 ohm. Øvre knæk fås da med en omtrent
lig værdi af R2 = 250 ohm.

Fig. 6

6. Se fig. 6, hvor løsningen er givet i form af en
skalategning. Man bør huske, at 20 dB svarer til
spændingsforhold 10 gange, 10 dB til 3,16 gange
og 3 dB til 1,4 gange. Et godt holdepunkt er også 
6 dB svarer til 2 gange.

Fig 8
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Denne modstand skal paralleltorbindes med de 
5000 ohm, som røret belaster med, så den resulte
rende dæmpemodstand bliver:

Antennemodstandens 70 ohm transformeres op af 
den autotransformer, spolen udgør, idet vi regner 
med, at alle vindinger kobler ideelt til hinanden:



9. a) I: Ved direkte indstråling eller via lysnet
ledninger etc. til ensretning i LF-delen. II: Ved 
TX-signalets overstyring af RX-indgangen med blo
kering og krydsmodulation til følge. III: Ved dan
nelse af harmoniske af senderens signal udenfor 
TX og RX, f.eks. i defekte antenner, korroderede 
nedløbsrør etc.

b) I: Flytning af antenner, filtre i tilslutnings
ledninger til RX, afkoblinger i RX (LF-forstærker). 
II: Flytning af antenner, valg af mere hensigts
mæssige antennetyper (både TX og RX), indsæt
ning af højpasfilter i RX antennekabel. III: Repa
ration af de defekte dele, flytning af antenner 
længere fra hinanden, især flytning af TX-antenne. 
valg af mere hensigtsmæssig TX antennetype med 
ikke-strålende nedføring.

Kommentarer
Ovenstående besvarelse gør ikke krav på at 

dække alt - der kan svares rigtigt på mange andre 
måder i flere af spørgsmålene.

Sværhedsgraden forekommer at være lidt lavere 
end sædvanligt. Et spørgsmål, der dog sikkert har 
voldt kvaler, er nr. 3, hvor man skal forklare 
fasemodulatorens virkning, ligeledes nr. 5 om for- 
og efterbetoning. Endvidere er det troligt, at nr. 7 
ang. impedansen af et kvartskrystal har voldt en 
del problemer. Resten skulle A-amatøren gerne 
kunne klare, da det er dagligdags teknik, når man 
har været aktiv i nogen tid - A-prøven er jo ikke 
for begyndere. For at bestå skal man besvare 2/3 
korrekt, har man gjort det, ved man faktisk noget 
om radioteknik og elektronik og har fortjent sin 
A-licens. 7aq

Multivibrator
Af Hans Schacht Sørensen, Kastelsvej 24, 2100 København Ø

Man kan lave sig en god multivibrator ved at kryd
skoble to monostabile TTL-kredse SN74121N.

Der kan, ved at ændre styrespænding og konden
satorværdier, opnås frekvenser mellem lA Hz og 
9 MHz med en amplitude på 3.5-4 volt. Pulsforhol
det kan justeres, eller man kan lade det være sym
metrisk. Resultatet er en firkantgenerator med sær
deles god stabilitet, - eller en spændingsstyret oscil
lator (VCO). Styrespændingen til VCO’en kan ligge 
mellem l og 6 volt, selvom jeg har haft en lignende 
opstilling kørende i over et døgn, hvor jeg lod styre
spændingen runde de 30 volt, uden at det gik ud 
over stabiliteten. Jeg tør dog ikke anbefale dette, 
da jeg ikke ved, om det er generelt.

Hvis man kun har brug for symmetriske pulser, 
skal Cl og C2 være lige store, og styrespændingen 
tilføres via et fælles potentiometer. Ønsker man de
rimod at kunne variere on/off-forholdet, anvendes 
to separate potentiometre og/eller ulige kondensato
rer. De to potentiometre indvirker lidt på hinanden, 
så man skal justere lidt.

Selvom forsyningsspændingen varieres mellem 
3,5 volt og 5.5 volt. ændres frekvensen ikke mere 
end 1-1,5%. Ved konstant spænding er stabiliteten 
bedre end 0,05% gennem hele frekvensområdet.

Hvis man ønsker at bruge opstillingen som VCO, 
tilslutter man styrespændingen på potentiometeret. 
Det kan ikke anbefales at bruge kredsenes forsy
ningsspænding til styrespænding, da dette får indfly
delse på stabiliteten. Man bør have en særlig forsy
ning til dette formål.

For at frekvensen skal ændre sig lineært med sty
respændingen, som f.eks. i analog-digital omsætte
re, bør man bruge kondensatorer på mindst 10 pF. 
Hvis man bare skal bruge nogle langsomme firkan
ter, kan kredsløbet køre med over 250 μF.
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Pladebukning
Af 0Z9ZI, Steen Gruby, Høgevej 1, 3660 Stenløse

Jeg har opdaget, at det værste, man kan sige til 
selv den mest do it yourself-mindede radioamatør 
er mekanisk arbejde, og i særdeleshed pladebuk
ning. Jeg håber med denne lille fidus at anspore 
flere til selv at lave deres egne kasser, og dermed 
opnå et mere personligt design i stedet for at 
anvende en eller anden forhåndenværende kiste af 
tvivlsom oprindelse.

Filen er vistnok verdens ældste redskab til metal
forarbejdning, men selv i dag er den lige aktuel 
(hvem har,i vore dage ikke været på fileskole), og 
den kan bruges til meget andet end dens oprinde
lige formål. Se nu bare her. Man tager en 8" flad
fil og slår håndtaget af anglen, sådan hedder den 
spids, hvorpå det normalt sidder, varmer denne op 
med en flamme til den er godt rød, og bukker den 
i en vinkel på 90° i forhold til den flade side. 
Derefter varmes spidsen igen til kirsebærrødme, 
og dyppes i en spand olie, hvori den røres rundt 
til den er kold (under 100°). Nu er spidsen hærdet, 
og lige så hård som resten af filen.

Nu kommer den mest vanskelige proces nemlig 
at slibe skæret på spidsen, men det fremgår bedst 
af skitsen.

Det skal være skarpt således at det kan tage en 
god kraftig spån i både aluminium og messing. Nu 
mærkes den plade op, der skal bukkes, alle større 
huller skæres først, skala, S-meter osv., men mere 
herom senere.

Når bukningerne mærkes op, skal der for hvert

over 90°el ca 110°

bukkelinie

buk adderes en halv pladetykkelse til hvert mål 
for at slutresultatet skal blive på mål (indenfor 0,2 
mm er let at opnå med lidt omhyggelighed). Når 
der er bukkeklart tages en lang stållineal (f.eks. en 
klinge fra en maskinsav) og langs denne føres skæ
reværktøjet således, at dettes spids træffer lige 
midt i bukkelinien. Bliv ved med at trække værk
tøjet over pladen, til dette har skåret et spor ca. 
halvt gennem denne for aluminium, og ca. 3/4 for 
messing, det skal jo alligevel loddes bagefter. Når 
dette er gjort spændes pladen fast på en bordkant 
med to skruetvinger, og bukkes let med hænderne. 
Bukket bliver mere skarpt end med nogen maskine. 
Ja, det er meget godt, vil nogle sige. men pladen 
er jo svækket, og den vil knække ved bukning.

Selvfølgelig er pladen svækket, men der er jo 
ingen, der står og hopper på deres HF-transceiver, 
og kassen holder let til en tur på gulvet (gør ind
holdet?) og nej! Pladen knækker i k ke ,  hvis skæret 
på værktøjet er over 90° f.eks. 110°. men er det 
90° eller under er der garanti for. at den knækker.

Mere om de store huller
Der er mange metoder, en hel række huller, en 

hammer og en fil, en nipler og andet, men en god 
gammeldags løvsav med en middel grov klinge, og 
sprit som smøremiddel i aluminium leverer et fan
tastisk flot resultat, det er blot nødvendigt at 
fjerne graden med en fil, så er al efterforarbejdning 
foretaget.
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Field Day på VHF
Enhver VHF amatør er bekendt med. at antenner 

og højden af disse over jorden er uhyre vigtigt for 
opnåelse af lange forbindelser. Det er her »Field 
Day« kommer ind i billedet. Der arrangeres hvert 
år en del contester på VHF og UHF. En contest 
går simpelthen ud på at kore så mange og så lange 
kontakter som muligt indenfor et bestemt tidsrum. 
Testerne begynder som regel lørdag eftermiddag og 
slutter 24 timer senere, det er således muligt at klare 
både opsætningen og nedtagningen i løbet af en 
weekend. Få fat i et par kammerater, saml grejet 
sammen, find onske-QTH'en og så afsted. Jeg skal 
forsøge at skrive et par ord om formålet og de 
praktiske ting. der er forbundet med at tage på 
»Field Day«.

QTH og antenner
Det første problem der melder sig er: Hvor skal 

vi køre fra? De fleste amatører har en eller anden 
QTH i kikkerten og sandsynligvis tit tænkt: Her 
må jeg prøve at køre fra engang. Generelt må stedet 
ligge så højt og frit som muligt, specielt det sidste 
er vigtigt. Et meget højt punkt behøver nødvendigvis 
ikke at være den ideelle QTH. Hvis stedet er omgi
vet af en del punkter der er næsten lige så høje, 
evt. med masser af træer og andre effektsugende 
ting. er det ikke lige sagen. Vælg derfor et sted, 
der selvfølgelig er højt, men hvor terrænet flader 
jævnt ud til alle sider. Hvis du er afhængig af lysnet
tet, må afstanden til stikkontakten helst ikke over
skride 200 m., da forsyningskabelet så skal være 
forfærdeligt svært.

Det næste spørgsmål der melder sig: Hvilken an
tenne skal vi placere på toppen? Til contestbrug 
gælder det om at anvende en antenne, der har en 
bred horisontal udstråling, dels for at nedsætte dre- 
jeriet til et minimum, dels for at blive hørt så mange 
steder som muligt. Hvis man samtidig gerne vil have 
et godt gain, er det kun stakkede antenner, der kan 
komme på tale. For at få den brede udstråling, skal

Antennen efterses før opsætning.

Så primitivt kan det gøres, OZ9SWlp september 1958.

antennerne stakkes over hinanden, og hver antenne 
må helst ikke være på mere end 6 elementer. Man 
kan f.eks. anvende 2x5 eller 4x5 elementer. En 
anden antenne der er velegnet til formålet er måtte
antennen f.eks. på 16-32 elementer, hvis ellers man 
kan klare de praktiske problemer med opsætningen 
af en sådan kolos. Antennerne monteres lettest i 
et drejeligt stålror med barduner, men teleskop og 
små gittermaster med rotor er selvfølgelig nummer 
et. Antennen skal helst mindst 10 m op, forat indfly
delsen fra jorden ikke skal være for stor.

Stationen
Grejet skal være perfekt, for selv om vi altid siger, 

at vi kun tager på test for at nyde naturen og have 
det lidt skægt sammen med gutterne, var det jo rart 
om placeringen ikke var for langt nede i rækken. 
Konkurrencen er for det meste knaldhård, så statio
nen skal virke perfekt i alle 24 timer og kunne det 
hele. Det bedste er en transceiver der kan køre SSB. 
FM og CW, og med mulighed for at køre splitfre- 
kvens. Der er som regel sjældent tid til at tune sende
ren ind på frekvensen, før fyren er gået. Det er 
også en fordel at være QRV på 70 cm. da aktiviteten 
på dette bånd er stærkt stigende og pointsystemet 
i testerne præmierer forbindelser på dette bånd. An
vend altid en god, gennemprøvet station til »Field 
Day«, så du ikke møder problemer når testen skal 
begynde eller break down når det går bedst. Prøv 
ligeledes at forsyne stationen med underspænding, 
hvad man nemt kan blive udsat for på en fremmed 
QTH. Husk også at få alle dimser med hjemmefra, 
det er ret så ærgeligt når stationen skal testes, at 
mikrofonen mangler.

Husly og proviant
Vi har i årenes lob prøvet mange forskellige for

mer for testindkvartering, ligefra telt, campingvogn, 
ladet på en lastvogn til bondemandens lade. Det 
er i princippet underordnet hvad der vælges, blot 
man sorger for at temperaturen kan holdes, specielt 
i de kolige morgentimer. Sidder man og småfryser
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samtidig med at øjnene hænger nede på kinderne, 
mister man gnisten til at køre. Brug ikke el ovn, 
det giver for store tab på ledningen, en lille gasvar
mer er bedre til at undgå inputtab.

Søvn får man som regel ikke meget af på sådan 
en tur, så det gælder om at få noget godt at spise 
og drikke. Uden mad og drikke duer testen ikke, 
er vort valgsprog. En god madkurv, nogle øller og 
en flaske klar helsevand, er en god hjælp ud på 
de små timer.

Contest teknik
En 24 timers non stop contest er en særdeles an

strengende affære, så det må tilrådes, såvidt det 
er muligt, at være mindst 3-4 mand om jobbet. Fire 
er en god løsning, så kan der hele tiden være 2 
friske hoveder ved stationen, medens frivagten kan 
lave kaffe, sove eller evt. gå en tur. Det kan selvføl
gelig også lade sig gøre med kun én stationspasser 
ad gangen, men det er en fordel at være to, én der 
passer stationen og én der fører loggen, og endelig 
sker det jo også, at svage stationer skal hentes ud 
af suset, og så virker fire ører nu engang bedre end 
to. Hvordan selve testen skal køres, afhænger 
enormt meget af forholdene. Efterhånden afvikles 
de fleste QSO’er med SSB i området omkring 
145,400 MHz, men CW området i den lave ende 
af båndet må jævnligt afsøges, specielt i nattetimer
ne, da mange øst-europæiske stationer kører CW. 
Endelig er der stadigvæk mange FM stationer i om
rådet 144,150-145,000 MHz. En ting man skal være 
meget opmærksom på er aurora, det kan komme 
meget pludselig og ikke mindst, forsvinde ligeså 
pludselig igen, så er man ikke vågen, kan man miste 
mange gode DX forbindelser. Når der køres test, 
gælder det om at få lavet så mange QSO’er på så 
kort tid som muligt, og det vil sige, man selv skal 
kalde op, fremfor at opsøge kaldende stationer, idet 
det normalt tager for lang tid. SSB forbindelser af
vikles altid på samme frekvens, og man bør undgå 
at køre lige omkring 145,400 MHz, da der tit er

En kop kaffe før hjemturen.

Stationen reddes efter en vinter field day.

en voldsom QRM fra andre stationer i dette område, 
særligt hvis antennen er rettet mod DL land. Hvis 
man f.eks. placerer sig i nærheden af 145,300 MHz 
hvor frekvensen er fri, er muligheden for at blive 
hørt langt væk større. Ved FM trafik i den låve 
ende af båndet, må man huske altid at lytte på sin 
egen frekvens, før resten af båndet afsøges, idet 
langt den største del af amatørstationerne er VFO 
styret. Hvis der køres i toholds skift, er det en stor 
fordel, at føre en ekstra log, hvor stationerne er 
opført i alfabetisk orden, så kan den anden part 
hurtigt konstatere, om en station er kørt og derved 
undgå dubletter.

Testarrangementer
Hvert år køres der seks contester på VHF-UHF, 

der fordeler sig på følgende måneder: Marts, maj, 
juli, september, oktober og december. Testerne i 
marts, maj og juli er combitester d.v.s. både 144, 
432 og 1296 MHz, oktobertesten er kun 432 og 1296 
MHz, medens september og decembertesten er på 
144 MHz. De to bedste contester for field day er 
henholdsvis juli og september, hvor aktiviteten i 
hele Europa er størst, og vejret sandsynligvis nogen
lunde godt til en telttur. De forskellige tester bliver 
omtalt her i OZ under VHF rubrikken, og skulle 
der være nogle spørgsmål til ovenstående er du vel
kommen til at kontakte undertegnede. God test og 
på genhør.

OZ9SW
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INFORMATION
Honorarer til OZ-forfattere

Foruden oplysning om person-nummer, vil jeg 
også meget gerne have oplysning om evt. giro num
mer, da dette sidste letter og billiggør fremsendelsen 
af honoraret. Jeg er p.t. ved at opbygge et »karto
tek« over »bagmændene« til artiklerne, så er du 
én gang registreret her, er det ikke nødvendigt påny 
at fremsende oplysning om personnummer og giro
kontonummer.

OZ7XG

Ferielukning
Bogholderiet er lukket på grund af ferie i tiden 

16. juli-28. juli 1973.

HB-møde i Fredericia den 28. april 1973
Fraværende med afbud: 5KD og 90G.
Det beklagedes, at OZ-CCA-testen, på trods af 

HB’s beslutning for et år siden om at denne test 
ikke mere gennemføres, var annonceret i udenland
ske amatørblade. Sekretæren havde i de tilfælde, 
hvor han havde været opmærksom på forholdet, 
skrevet til de respektive lande - herunder sendt en 
skrivelse til samtlige medlemsorganisationer under 
Region I.

Det besluttedes, at foreningens arbejde i handi
capsager fremover deles i to arbejdsområder: 1) den 
økonomiske (indsamling af støtte), som varetages 
af bestyrelsen for EDR’s Hjælpefond. 2) det prakti
ske arbejde med hjælp til de enkelte handicappede, 
som måtte ønske det. Dette arbejde varetages som 
hidtil af et handicapudvalg under ledelse af OZ1TD.

Fremover vil der efter indstilling fra kursusudval
get kun blive arrangeret »afpudsningskurser« i for
årsperioden, idet tilslutningen i efterårsperioden de 
sidste to år havde vist sig alt for ringe.

Arbejdet med den nye begynderbog skrider godt 
fremad.

Repeaterlicensindehaverne har på to møder for
handlet sig frem til et resultat, som HB tilsluttede 
sig. Fra alle HB-medlemmerne lød der tak til 7XG 
for hans arbejde i den forbindelse. Møderesultateme 
omfatter et forslag om, at EDR’s VHF-udvalg, når 
der drøftes repeaterspørgsmål, indkalder to repea- 
terlicensindehavere valgt af og blandt disse (5EL 
og 5TG) til deltagelse i disse drøftelser. Dette blev 
tiltrådt af HB.

Der er udarbejdet en liste over foreningens inven
tar. Ifølge formanden for første gang i foreningens 
historie, og han takkede for det udførte arbejde. 
Noget af inventaret kan udlånes til afdelingerne. En 
liste over dette vil blive udarbejdet og tilstillet afde
lingerne.

På grundlag af en meget fin redegørelse om Region 
1 (bringes i OZ) - udarbejdet af 2NU - traf HB 
enstemmig beslutning om, at EDR forbliver medlem 
af Region I.

En årsoversigt over foreningens regnskab viste, 
at der nu er kontrol med økonomien, og at der i 
år vil være overskud på regnskabet.

Det på mødet den tredie februar nedsatte udvalg 
havde i marts udsendt et forslag til budget.

Forslaget indeholdt en ændret form for honorering 
af stof til OZ og en principiel ændring af formen 
for dækning af udgifter til telefon og porto i forbin
delse med foreningsarbejde for HB-medlemmer og 
udvalgsmedlemmer. Dette sidste førte til en lang 
debat, hvor to medlemmer holdt på den gamle ord
ning (formanden fri telefon inclusive afgifter og pri
vate samtaler) og de øvrige fandt, at princippet i 
det forelagte forslag var bedre. Trods lang debat 
fremsattes ikke forslag til ændring af de beløb, der 
var afsat i det udsendte forslag, og man gik over 
til afstemning, hvor to stemte for »den gamle ord
ning«, medens tre stemte for det udsendte forslag. 
En stemte blank.

Det vedtoges, at generalforsamlingen 1973 skal 
finde sted den 23. september i Odense.

Man vedtog at undersøge og drøfte muligheden 
for en ændring af ekspeditionsform og -tid for diplo
mer, idet der var enighed om, at dette var meget 
påkrævet.

Sekretæren

Udførligt og af HB godkendt referat kan rekvire
res ved indsendelse af frankeret svarkuvert til EDR, 
Box 79, 1003 K.

OZ4JA

VALG! VALG! VALG!
I henhold til foreningens vedtægter § 12 skal der 

i år vælges
Formand for EDR

Desuden skal der vælges medlemmer til hovedbe
styrelsen, og efter vedtægterne skal der vælges 1 
medlem i hver af kredsene 1, 2, 4 og 5.

Da OZ9OG rejser til Grønland for en tid, skal 
der ekstraordinært vælges et medlem i kreds 5 - 
så denne kreds skal altså i år vælge to medlemmer.

Forslag til formand og/eller bestyrelsesmedlem
mer indsendes til fungerende formand i anbefalet 
brev og må være fungerende formand i hænde senest 
den 20. juli sammen med en skriftlig tilkendegivelse
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fra den foreslåede kandidat om, at vedkommende 
er villig til at modtage valg i overensstemmelse med 
forslaget.

HUSK:
man ændrer ikke foreningens ledelse på generalfor
samlingen! Det første skridt er opstilling af kandida
ter, og dette skridt klares ikke tilfredsstillende ved 
bare at sige: »det er der nok en anden der gør«.

Derfor
har du et forslag? 
er vedkommende indforstået?

så skal jeg blot gentage: Det skal være OZ5WK. 
i hænde senest den 20. juli 1973.

Sekretæren

Jeg ved, hvad jeg vil ... nu mangler jeg bare at 
vide, hvordan i alverden jeg skulle have gjort det!

Ekstraordinært HB-møde i Fredericia den 19. maj
Grunden til mødet var OZ3Y’s nedlæggelse af 

hvervet som formand for EDR - og dermed udtræ
den af HB.

5WK beklagede det skete og udtalte en tak til 
OZ3Y for mange års uegennyttigt arbejde i fore
ningens interesse.

Efter en kort drøftelse besluttedes det:
at næstformanden - 5WK - fungerer som for

mand,
at 4WR overtager hvervet som EDR’s kasserer, 

og
at forretningsudvalget i perioden frem til general

forsamlingen i september består af næstformand, 
sekretær, kasserer og bogholder.

Under hensyntagen til vedtægter for EDR’s hjæl
pefond nedlagde 4WR hvervet som kasserer i besty
relsen for fondet. Dette hverv valgtes 5GF til.

OZ9OG oplyste, at han nu udtræder af HB, idet 
han i løbet af juni måned tiltræder en stilling på 
Grønland. Det konstateredes, at der af den grund 
må vælges ekstraordinært et medlem i denne kreds 
i år - altså i alt to medlemmer til HB fra kreds 
5.

5WK takkede 90G for samarbejdet i den forløbne 
tid og ønskede ham alt godt i det nye job.

Sekretæren

Udførligt - af HB godkendt referat kan rekvireres 
ved indsendelse af frankeret svarkuvert til EDR, 
Box 79, 1003 K.

OZ4JA

Undskyld
Ved en beklagelig fejltagelse har trykkeriet byttet 

om på siderne 159 og 195. Fejlen er opstået i film
montagen, som foregår spejlvendt, og da de to side
tal indeholder de samme cifre, og de skal placeres 
på samme montage, ja, så er uheldet indtruffet. Vi 
undskylder meget.

Vy 73 de OZ4WR, John Hansen I/S

Amatør-nyhedstjeneste
Informationstjenesten over den sønderjyske repe- 

ater kan også dække mere end interne oplysninger 
gældende for medlemmerne i kreds 6, se nærmere 
under VHF-amatøren.

Ekspedition til Øst-Grønland
Schweitzer Alpen Club, sektion Thurgau rejser 

fra den 7. juli til den 4. august 1973 en tur til et 
område nær Angmagssalik. hvor man vil foretage 
nogle bjergbestigninger på gletscherne.

Man har brug for en radioamatør med dansk li
cens. der er villig til at deltage. Radioamatøren behø
ver ikke at have rutine i bjergbestigning, det har 
alle de andre deltagere.

Er der en dansk radioamatør, der har lyst til at 
være med på særdeles gunstige vilkår, bedes han 
omgående rette henvendelse til Hans Wiesmann, 
Oberwiesenstr. 26, CH 8500 Frauenfeld, eller evt. 
pr. radio kontakte HB9AOT. Wolfgang Fahlteich.

RTTY aktivitet
Det kan ofte være svært at finde fællesprojekter, 

medlemmerne i en lokalafdeling kan samles om.
Vi mener at RTTY er sagen, og det er derfor 

jeg skriver til afdelingerne på SARTG’s vegne.
Både på Bornholm og i Randers, har man arbejdet
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med RTTY på foreningsbasis, med udmærkede re
sultater.

Den 18. og 19. august 1973 afholdes den specielle 
SARTG World Wide RTTY test (regler følger i juli 
OZ), og i den anledning har Randers afdelingen ud
sat en vandrepokal, som kan vindes af den bedst 
placerede danske klubstation.

Også på basis heraf foreslår vi, at foreningen tager 
RTTY på programmet.

Vi i SARTG kan, og vil gerne, hjælpe med tekni
ske råd, diagrammer o.l. Der kommer en artikel 
i OZ med diagram og printtegning af den kendte 
ST-5 RTTY converter, men ønsker du allerede nu, 
at købe print, eller få en liste (konponentliste) og 
diagrammer, da skriv til OZ4QQ Egon Sørensen, 
Skanørvej 2, 3700 Rønne.

Du kan også skrive til SARTG's danske group 
manager, nemlig: OZ2CJ C. J. Jensen. Mejsnersga- 
de 5, 8900 Randers.

OZ4FF

 SILENT KEY

OZ9JI
Det var med stor sorg og forfærdelse vi hørte, 

at Orla Skovgård Jensen, Thyregod, blev dræbt ved 
et ulykkestilfælde den 16. maj 1973. Orla blev kun 
23 år gammel. Han efterlader sig sin kone og en 
datter på 2 mdr.

Orla kom ind i radioamatørarbejdet for få år siden 
gennem JOTA. Han var patruljeassistent i KFUM 
Oksenbjerre og ved sin død var han leder af troppen. 
Han var sekretær i EDR Give afd. i et år. Licensen 
opnåede han for to år siden, men han nåede næsten 
ikke at gore brug af den, da han også har været 
soldat i mellemtiden. Alle som kendte ham vil huske 
ham for hans gode humør og hans hjælpsomhed i 
foreningsarbejdet, både i EDR og blandt KFUM 
spejderne.

Æret være hans minde.
OZ4CR - Jørn Christiansen, EDR Give afd.

OZ3FL
Det var med sorg vi modtog meddelelsen om Otto 

Havn Eriksens alt for tidlige bortgang.
Han var gennem mange år kasserer inden for 

EDR, og har gjort et stort arbejde indenfor fore
ningen. Trods sygdom i sine sidste leveår var han 
stadig aktiv radioamatør, og var altid parat med en 
hjælpende hånd i råd og dåd.

Vi er mange der skylder Otto og hans hustru en 
stor tak for gæstfrihed i hjemmet.

Æret være Ottos minde.
EDR, Svendborgafdeling, OZ9HX

TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER

Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,

Contest Manager OZ5GF

Diplom-manager: OZ5KD

E.D.R.s QSL-Central: OZ6HS

Red. DX-stof: OZ6MI

Red. VHF-stof. OZ9SW

Red. DR-stof: OZ-DR 1638

Red. Ræve-stof: OZ5WK

Red. RTTY-stof: OZ4FF

Red. spejder-stof: OZ8MZ

Red. mobil-stof OZ8IS

QSL-kort i småpakker
Under henvisning til vor notits i sidste »OZ« 

vedrorende QSL-kort, har foreningen i mellemtiden 
modtaget svar på vore henvendelser til General
direktoratet. der skriver:

»QSL-kort i småpakker
Under henvisning til Deres skrivelser af foran

stående datoer meddeles, at generaldirektoratet 
med virkning fra 4. maj d.å. vil tillade, at QSL- 
kort, der udveksles mellem radioamatører, kan 
sendes i småpakker i indlandet og fra Danmark og 
til udlandet.«

Denne afgørelse kan naturligvis kun hilses med 
tilfredshed - først og fremmest på grund af sagens 
økonomiske aspekter, men også fordi et forbud 
ville være ret uforståeligt for os, da man i andre 
lande for længst - på grundlag af verdenspost
konferencens beslutning herom i Tokio - har denne 
ordning.

Indløbne diplomer
Vi vil gerne benytte lejligheden til at genop

friske et gammelt påbud, der gælder alle diplom
modtagere, der har søgt et eller flere diplomer 
gennem Tr. Dept. Såfremt de har modtaget diplo
met direkte fra udstederne, da at meddele Tr. Dept. 
dette med oplysning om udstedelsesdato og nr. 
samt andre bemærkninger, om det er 1. OZ eller 
om der er specielle endorsements for 1 bånd eller 
sendetype.

Vedrørende diplomproceduren i øvrigt, henvises 
til »OZ« juni 1971 side 254. som venligst bedes 
fulgt.
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Satellite Communications Club
I sidste nr. fortalte vi om et nyt Satellite Award, 

og i dette nr. kan vi meddele, at såfremt man har 
været blandt de stationer, der har gennemført QSO 
via satellit dvs. OSCAR VI, kan man opnå med
lemsskab af Satellite Communicators Club.

Send en selvadresseret kuvert med returporto 
i IRC’s og med opgivelse af data for nævnte for
bindelser, og adresser det hele til AMSAT P. O. 
Box 27, Washington DC 20044 - USA. Du får da 
medlemscertifikat tilsendt. Desværre er der ikke 
opgivet dimension for kuvertens størrelse.

Ascensions Day
Såfremt der er stationer, der i perioden mellem 

27. maj og 2. juni i år har haft forbindelse med 
stationer med prefixet ZC80A til ZP80Q er det 
special-prefixer, der har været benyttet i anledning 
af Ascensions Day. Forbindelse med to sådanne 
special stationer vil blive belønnet med særligt 
QSL-kort.

S k pacemakers
S k pacemakers for hjertesyge kan i visse til

fælde indebære livsfare, såfremt de påvirkes af 
HF-signaler fra f.eks. en amatørradiostation. En 
artikel med advarsel herom har været publiceret i 
det amerikanske »QST«.

Nye norske licensbestemmelser
Traffic Department er kommet i besiddelse af 

et eksemplar af de nye norske licensbestemmelser 
og uddrag af disse har været bragt i bulletinudsen
delserne. Her skal vi på grundlag af skrivelse fra 
det norske Tr. Dept. gengive, at de norske myn
digheder nu tillader alle typer af konventionelle 
sendetyper, bortset fra A2-typen. RTTY-Slow 
SCAN TV - Repeaters (VHF) - 600 watts PEP 
input på enhver sendetype etc. er blandt de nye 
ting, der må fremhæves.

Desuden må anføres novicelicensen, der kræver 
en alder på 14 år. norsk statsborgerskab, max. 
power input 15 watt og kun CW - hastighed 40 tegn 
pr. min. Prefixet for novicer er LB. De norske 
prefixer er herefter følgende:
LA/LB/LG .............................................................  NORGE
•IW ............................................  Svalbard og Bjørnøya
JX .......................................................................  Jan Mayen
3Y Bouvet Island og norske områder i Antarktika. 
Vær venlig at bemærke, at prefixet LA/G ikke er 
gældende mere.

I. E. G. Konference
Den intern, elektroniske komité afholder møde i 

Miinchen fra 15. til 29. juni d.å. I denne periode 
vil der være en amatørstation QRV med kalde-

signalet DK0IEG. Dette for at konferencedelta
gerne kan komme til at se en amatørstation i 
funktion.

Bamberg fejrer 1000 år
I år fejrer Bamberg i Tyskland sin 1000-årige 

beståen. På grund heraf udsteder Ortsverband 
Bamberg et diplom, der for europæiske stationers 
vedkommende kræver forbindelser med 5 stationer 
i Ortsverband Bamberg. nærmere betegnet DOK 
B05 og Z15. Forbindelserne skal være opnået i 
perioden fra 1.1.1973 til 30.6.1974. Alle sendetyper 
må benyttes, samt alle amatørbånd. Hver Bamberg- 
station må kontaktes 1 gang pr. bånd.

Ved ansøgningen medsendes QSL-kort til de 
kontaktede stationer fra Bamberg, sammen med 
diplomgebyret 5 DM eller 10 IRC’s. Tr. Dept. 
behandler ansøgningen.

S PO-diplomet
Worked SPO-diplomet er udstedt af Bydgoszcz- 

sektionen af PZK - den polske amatørorganisation 
- og opnås ved kontakt med forskellige SPØ-sta- 
tioner. Europæiske stationer skal have haft forbin
delse med 3 sådanne SPØ-stationer. Prisen for 
diplomet er 7 IRC’s. Liste bekræftet af Tr. Dept. 
samt gebyret sendes til:

Polski Zwiazek Krotkofalowkow 
Zaezad Oddz. Wojewodzkiego 
P. O. Box 37 - Bydgoszcz - Poland.

Europa-Diplom-Æresrulle
Vi har tidligere her i »OZ« bragt listen over de 

stationer fra OZ. der lå over 200 points. Nedenfor 
bringer vi de resterende:

OZ8HC 177 points 
OZ3KE 143 points 
OZ1WL 138 points

RSGB’s 7 MHz Contest resultat 1972
Fra resultatlisten efter denne test har vi hentet 

følgende danske placeringer:

CW: Fone:

nr. 36 OZ2UA 620 P nr. 21 OZ4HW 440 P
nr. 41 OZ4H 540 P nr. 22 OZ9HO 425 P
nr. 49 OZ8HC 510 P nr. 28 OZ2UA 380 P
nr. 51 OZ4HW 500 P OZ3JR 380 P
nr. 116 OZ4DX 110 P nr. 38 OZ3KE 310 P

nr. 42 OZ8KU 280 P

JOTA 1973
Den 16. JOTA 1973 falder i år d. 20. og 21. okt. 

1973 - så begynd at spekulere lidt på forberedel
serne.
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Bulletin-udsendelserne
Når dette læses har bulletinudsendelse nr. 13 

fundet sted - og der har med udsendelsen d. 3. ds. 
fundet en udvidelse sted. idet »Bullen«, efter at 
være sendt på 3,7 MHz kl. 09.00 DNT, gentages 
på ca. 7,045 MHz kl. 10.30 DNT med indkald fra 
kl. 10.15 DNT.

Efter disse udsendelser på 7 MHz afholdes der 
med OZ2NU som kontrolstation en såkaldt amts
børs, hvor man blandt deltagerne kan udsøge sig 
stationer fra amter, som man mangler til sit 
OZCCA.

Det henstilles i ovrigt til alle, såvel HB - som 
afdelinger og menige medlemmer rundt om i landet, 
at indsende alle oplysninger og meddelelser, der 
kan være af almen interesse for alle medlemmer af 
EDR og eventuelt også for de lyttere vi har fra de 
andre skandinaviske lande. Materialet sendes til 
Tr. Dept. Box 335 - 9100 Ålborg mrk. »Bulletin«.

OZ-CCA-Contesten
Hundredevis af stationer kunne man høre den 

første week-end i maj kører OZ-CCA-contest trods 
det, at denne contest blev indstillet sidste år, og 
der ikke fra EDR’s side er udsendt nogen ind
bydelse i år. Foreningerne rundt om i verden vil 
få skrivelse herom fra EDR, ligesom det vil blive 
meddelt, at eventuelt fremsendte logs ikke vil 
blive kontrollerede.

OZ2NU

Aktivitetstest maj
CW Fone

OZ3ZR 150 OZ5EV 513 OZ4DZ 306
OZ4HW 150 OZ4XP 486 OZ4HW 217
OZ5MN 144 OZ8KU 477 OZ6IC 128
OZ5QZ 140 OZ3VSK 468 OZ4SO (112:
OZ5ME 138 OZ7XE 468 OZ7OU 50
OZ3IZ 115 OZ8LG 387 OZ9OI 30
OZ90I 95 OZ1BI 351 OZlTD/a 20
OZ4QX 80 OZ4EDR 333 OZ4DX 12
OZ8LG 28 OZ4TA 324 (checklog)
SWL
OZ-DR 1429 1080

Rettelse til resultater i april:
CW: OZ4HW = 175 var faldet ud.
Fone: OZ4HW = 459 rettet fra 495.
I resultaterne for første halvdel af testen er 

OZ4H faldet ud i CW: deltaget i 3 tester 237 point, 
i alt plads nr. 7.

Nye regler
Jeg efterlyste nye regler for aktivitetstesten og 

jeg takker for indsendte forslag fra 5EV, 7XE, 
3KE + andre med små bemærkninger.

Følgende regler regner jeg med skal være gæl
dende fra august 1973: Tidspunktet skal være den 
første søndag i hver måned. Testen skal så køre i 
5 måneder, hvoraf de fire bedste tæller i slutresul
tatet. Derefter kører testen i et år med undtagelse 
af januar og juli, de 8 bedste måneder tæller i det 
samlede resultat.
1) Der må kun arbejdes på frekvenserne 3,700 

MHz - 3.780 MHz på fone og kun på 3,510 
MHz - 3,580 MHz på CW. Der må ikke startes 
op på en frekvens før testens begyndelse, for 
at »holde« frekvensen.

2) Hver afdeling (fone og CW) er delt i 3 perioder. 
Samme station må kontaktes én gang i hver 
periode.

3) Perioderne
1: CW 08.30-09.00 Fone 10.00-10.30 
2: CW 09.00-09.30 Fone 10.30-11.00 
3: CW 09.30-10.00 Fone 11.00-11.30 
Mellem kl. 11.30 og 12.00 kan man diskutere 
testen og resultaterne fra sidste måned.

4) Der udveksles kode bestående af RS(T) + QSO 
nr. + amts nr. eller prefix for andet land. (Eks. 
58901/9).

5) Point: Hver QSO giver 2 point, fejl i nr. eller 
i rapport 1 point. QSO med klubstationer giver 
4 point. QSO med udenlandsk station giver 2 
point, men den udenlandske station skal findes 
i mindst 3 logs for at være »gyldig«.

6) Multiplier: Antallet af kontaktede amter + eget 
amt + andre skandinaviske prefikser. DL og 
lignende tæller ikke.
Resultat = QSO point x multiplier.

7) Logs skal indeholde følgende: Tid, call, mod
taget rapport, sendt rapport, multiplier + point, 
samt en tom kolonne. På forsiden skal stå call
og udregnet resultat. Der skal være klar mar

kering af de tre perioder.
8) Indsender en deltager ikke log, skal vedkom

mende findes i mindst 3 logs. Loggene skal 
være poststemplede senest den 15. i den måned, 
hvori testen holdes.

9: Efter afslutning af december-testen opgøres re
sultaterne for de 8 bedste måneder for alle 
deltagere og de fem bedste i hver afdeling får 
diplom. Hvis der kommer logs fra SM, LA og 
OH, vil der til bedste station i disse lande 
blive tildelt et diplom.

Indsigelser mod ovennævnte regler bedes sendt 
til OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 
Grenå, inden den 15. september 1973.

Reglerne vil blive brugt til den første test i 1974.
OZ8KU
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Det nye prefix A4, som er tildelt Sultanatet 
Oman, er ved en fejltagelse blevet byttet således, 
at f.eks. A4FE faktisk skulle have været A4XFE. 
Det andet prefix er tildelt lufttrafik.

A51PN Pradhan er meget aktiv CW i weekend 
og med SSB på alm. hverdage.

Af de QRG han bruger mest er 14,205 MHz
11.00-12.00 GMT.

Arne, YA1AH, har lovet at prøve AC3 igen i år, 
vi håber på bedre tider.

Eneste stn. i Sikkim er AC3PT og han sender 
ikke QSL.

Nu vi er ved de dårlige QSL’er, må jeg over for 
nye læsere gore opmærksom på, at jeg endnu ikke 
har hort om nogen, der har modtaget QSL fra 
Soma 8Q6AC. Damen har også kaldesignal som 
4S7YL. Der er flere rundt omkring som bare 
nøjes med at indkassere IRC og er i øvrigt ligeglade 
med at sende QSL, VK9RY ersåmænd ikke et hak 
bedre. Det er en ærlig sag, om man sender QSL 
eller ej. man skal bare ikke forlange at få tilsendt 
QSL direkte med IRC osv. og så bare lade som 
ingenting. Skal vi måske have en såkaldt sort 
liste? Det kunne jo spare lidt.

En glædelig nyhed er, at man nu kan finde AP2 
stn. igen. Rafiq, AP2MR. er tit at finde på 3,795 
MHz 01.00. Også 9U5 stn. er rapporteret igang 
igen.

I sidste OZ-DX omtalte jeg. at der var ikke 
nogen 9U5 stn. der måtte gå i luften, og en måned 
senere er de igang, jo OZ-DX virker skam. måske 
hører vi YI snart. Det ser ud til, at Portugisisk 
Timor er QRT for en tid. CR8AI og en anden 
CR8’er QSY til CT1.

SV1DB/A var fra Mt. Athos. Desværre tror jeg, 
at mange OZ ikke var klar over dette. Selv regnede 
jeg med, at det var sikkert, at de ville anvende 
SY 1 MA.

Til de der opnåede QSO går QSL via PO BOX 
1442 i Athen for SSB, CW QSL via DJ6SI: Baldur 
Drobnica, Alte str. 28, 5021 Widdersdorf/KLN. 
For de der overhovedet ikke opnåede QSO. ja så 
siges det. at der vil komme nogen igang til efter
året, vist nok eneste SV stn.

K5QHS har planer for en tur til Afrika her i 
juni - juli. Af stoppesteder kan nævnes: CR3. 
CR5, TL8, TN8, TT8, TZ. XT, 5T5, måske flere 
steder?

K5QHS, dr. Sanford, var for år tilbage på Swan 
isl. som K5QHS/KS4.

Efter at have ventet en hel del tid ser det nu ud 
til, at Canadian World - DX-pedition lægger ud i 
december. Det har været udskudt nogle gange, men 
det er jo også en stor sag. Prøv at tænke jer at 
aktivere de 40 mest ønskede lande - G3PRS, som 
også har et 9H call. har været igang som VS9DX i 
maj. Alle QSL til G3PRS. Ex ZD7KH er nu igang 
som MP4BJS, foreløbig kun på de højere bånd.

En stn. med call 7010B har været igang, såvidt 
jeg ved. er det en med tilknytning til Røde Kors, 
og så må vi tage til efterretning, at det ikke er 
amatør radio, der er dens hovedopgave, selv om 
de arbejder i vore bånd. Det er trods alt en sag om 
at lindre sult og sygdom for en masse mennesker 
på vor jord. Lad dem få arbejdsfred, hvis ikke de 
selv ønsker at deltage i alm. QSO'er.

Aldo, ET3ZU, skriver, at han har omkring 1000 
QSO’er fra sin ET3ZU/A, som folk ikke har ønsket 
at få QSL kort fra. Det gir ham jo ikke indtryk af, 
at der er et behov for en ny DX-pedition igen fra 
Abu Ail. Aldo har stadig VS9K. Kamaran isl. i 
erindring, men i øjeblikket er der ingen mulighed 
på grund af forholdene der.

En førhen kendt amatør i Burma oplyste på et 
DX møde i USA. at der var en lille mulighed for, 
at XZ igen kan gå i luften. Det afhænger af rege
ringens interesse for amatørsagen - vi venter og 
håber nogen har lejlighed til at tale dens sag.

Den 3. juni starter W6GQU og co. ud på en tur, 
der vil omfatte ZK1M, samt KP6 og evt. også 
VR3. Vi håber, at forholdene bliver bedre end 
sidst og at de forhåbentlig har lært noget om, at 
man kan ikke klare en pile-up til Europa fra nogle 
af de mest wanted lande på samme QRG. Info er 
lidt sent. men lyt 3680 kl. 20.00 z fredag aften, 
hvis der er noget sjældent i luften, aftaler vi ofte 
at modes hver aften for at lægge slagplan og disku
tere QRG. sked osv.

WB6VGI/VQ9 har været på Chagos, alle QSL til 
hans hjemme QTH.

TT8AC går QRT nu. QSL som man måtte 
mangle, kan hentes via DJ1LP: PO BOX 360 4812 
Brakwede W.G. TL8ET er en stn., som fornylig 
er hørt. QSL sendes til 6W8ET i Senegal. Det er 
også ham.

VR6TC. Tom, er QRV på 21,350 MHz 21.00 z. 
Hvilke dage det er, er der måske nogle der ved, 
pse info OZ-DX. Også 14 MHz kan han findes, der 
kender OZ3PO køreplanen. QSL sendes til Tom 
Christian, Box 1 Adamsville, Pitcairn isl.

ET3USA har skiftet QSL mgr. Fra 7. april 71 - 
19. jan. 72 sendes QSL via VE3IG. Fra 19. jan. 72 
og fremefter sendes QSL til W4NJF.

JTØAE, Pavel i Ulan Bator. har besværligheder 
med sin QSL mgr. OK1AQW, men i stedet kan 
man sende QSL til OK1IA1. Man kan også sende
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QS L til centraler i Mongoliet, men jeg tror OK1IAI 
er at foretrække.

XV5AC hørte jeg forleden dag på SEA net 
(14.320 MHz 12.00 z.) det er ikke meget vi har 
hørt til denne så aktive stn. Vi må gå ud fra, at de 
der ønskede en QSO og dermed QSL, har kontak
tet denne raritet, den kan ihvertfald ikke findes på 
nogle af de danske repeatere. HI.

VS5LH er også hort omkring denne tid, QRG 
14,300 MHz ellers intet om denne.

JA3GZN, som er QSL mgr. for flere JD, stn., 
har fået ny QTH: Po box 29, Amagasaki, 660 
Japan. 3B6CF. der er QRV fra Agalega. har nu 
fået sin TX i orden igen. Jacky vil QSY til andre 
bånd, hvis man beder ham om det. Til gengæld er 
han svær at finde, men det er jo ofte det sjove 
ved DX. Nu er der jo også en chance for de hung
rige CW folk. at de kan køre en ny en.

Efter hvad jeg har hørt, skulle der være stor 
mulighed for en DX-pedition til Juan Femandez til 
efteråret, call CEØZA. Flere rygter siger, at HK0 
Malpelo vil blive slettet af ARRL s DXCC liste 
allerede nu her i juni.

Hvis nogle læsere har modtaget QSL fra VK9ZB. 
bedes de info OZ-DX.

Der er i disse år en større og større skare af 
forskellige lande, der bruger mere eller mindre 
autoriserede prefix; som oftest er det et ønske fra 
amatørerne om at få lov til at bruge disse mærke
lige hiroglyffer for at tiltrække sig større opmærk
somhed på vore bånd. Af lande, som er helt fjollet 
med disse prefix, kan nævnes: Ungarn, Italien, 
Venezuela, Brazilien. Mexico samt flere.

Vi i OZ land er bekendt med at vores P&T. ikke 
skejer ud på nogle af de nævnte områder, men 
fastholder, at det kaldesignal man har fået tildelt 
det være sig OX, OY eller OZ, bruger man. Jeg 
kan hermed gøre opmærksom på. at OZ-DX ikke 
vil bruge tid og plads til at identificere disse mær
kelige prefixer.

Pacifik
KJ6BZ: 14,310 MHz 07.00 z. KM6DF: 14,290 

MHz 06.00 z. KS6DH: 14,225 MHz 06.00 z. 
VR1AA QRV igen fra sept. YJ8EE: 14,260-70 
MHz 07.30 z. ZK2BD: 14,265 MHz 06.00 z.

Asien
A4 + A6 stn. er vy QRV på alle bånd. AP2TU: 

14 MHz 18.00 z. DU1EJ: 7,080 MHz 17.00 z. 
Også 3,7 MHz hurtig QSL via centralen.

JT1AG: 14,180 MHz 12.00 z. UA0YT - 
UAØYAE er at finde på 14/21 MHz CW ZONE 
23. YK1AA: 14,270 MHz 08.00 z. YK1BG: 14 
MHz 01.00 z. AC2CN: 14,115 MHz 07.00 z???

Afrika
21 MHz CW: CR5AJ: 15.00 z. SU1MI: 15.00 z. 

TT8AF: 13.00 z. 5T5DY: 14.00 z. 7P8AB: 14.30 z.
FL8AG - HM: 14.105 MHz 17.00 z. TJ1BB: 

14.185 MHz 18.00 z. TR8VE - WR: 14,115 MHz
17.00 z. ZD7SD + XYL: 14,180 MHz 20.30 z. 
ZD8DO: 14,200 MHz 21.00 z. ZD9GE 7,060 - 80 
MHz 19-23.00 z. 5U7YK: 14.110 MHz 18.00 z. 
5U7AZ: 28,570 MHz 16-17.00 z.

N. & S. Amerika
C08RS: 14,180 MHz 21.00 z. FG7XT: 14,115 

MHz 19.30 z. FM7AN: 14.110 MHz 19.30 z. 
FYØAV: 14,120 MHz 20.00 z. HI8XFC: 14,160 
MHz 20.00 z. PJ2MI: 14,190 MHz 20.00 z. 
TG2VD: 14,175 MHz 20.30 z. VP5LD: 14.170 
MHz 20.00 z. 8P6CC: 14,200 MHz 21.00 z.

Jeg har stadigvæk EDR's CALL-BOOK i min 
varetægt. Jeg syntes, der er for få afjer der bruger 
dem. Send en liste over de QSL mgr. eller DX stn. 
du mangler adrs. på, samt en frankeret kuvert, 
resten klarer DX redaktøren.

Skal vi have nyt høved på OZ-DX? Vi er jo i en 
brydningstid, hvor alt skal være anderledes end 
det var for. Tegn et forslag, alle medlemmer af 
EDR kan deltage. Der er også en lille præmie, til 
den som vinder, næh. ikke en Mallorca rejse, men 
et gavekort hos EDR medlemsservice på et pejle- 
eller et andet af de kort, som sælges. Konkurren
cen slutter den 1. august 1973. Dommere: OZ 
4WR - OZ7XG - OZ6MI.

Det var slut for denne gang. De der drager på 
ferie, er der god ferie til, de der går hjemme og 
bikser med antenner, ja, de må ha’ det allerbedst.

Stof til OZ-DX inden d. 16. i måneden, til box 
73, 5800 Nyborg.

OZ6M1

Testindbydelse
Hermed indbydes alle VHF amatører i Finland, 

Norge. Sverige og Danmark til EDR’s julitest 1973.

Tidsrum:
Fra d. 7. juli kl. 16.00 GMT til d. 8. juli kl.

16.00 GMT.

Frekvensområder:
144-146 MHz og 432-138 MHz, samt 1296 MHz. 

Region I båndplanen skal overholdes, overtrædelse 
medfører diskvalifikation.

Der tillades een QSO med hver station på hvert 
bånd. Krydsbånds QSO er ikke tilladt. QSO over 
aktive repeatere er ikke tilladt.
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Points: 432 MHz:
144 MHz = 1 points pr. km. OZ1FF - 12
432 MHz = 5 points pr. km. OZ6TW - 6

1296 MHz = 25 points pr. km. OZ3TZ/a- 6
OZ7WG - 4

Kode: OZ5WK - 3
Der anvendes de sædvanlige kodegrupper, som 

f.eks. 59018 EP1Oh, hvilket betyder, at man hører 
modparten R5 S9, at det er afsenderens QSO nr. 
18, og at QTH er opgivet efter QTH locatorsyste- 
met.

Præmier:
Vinderen tildeles en præmie, og de 5 bedst pla

cerede vil modtage EDR's diplom.

Logs:
Deltagerne udregner selv deres points. De ud

fyldte og underskrevne logs sendes senest d. 1. 
august 1973 til:

Jørgen Brandi. OZ9SW 
Vorgod Østerby 
7400 Herning 
Danmark

Aktivitetstesten
5. runde i testen gav følgende placeringer:

144 MHz:
OZ1RH - 132 OZ5QF - 41
OZ7FF - 130 OZ5WF - 40
OZ8SL - 128 OZ5ZD - 39
OZ9PZ - 113 OZ7UV - 35
OZ1FF - 97 OZ6XR - 20
OZ8QD - 61 OZ9ZJ - 17
OZ8MV - 57 OZ8T - 10
OZ6HY - 54

144 MHz aktivitetstest den 1 
kl. 19.00-23.59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den I 
kl. 21.00-23,59 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 
respektive måned.

tirsdag i måneden 

onsdag i måneden 

15. i

Oscar 6
Der er stadigvæk lidt problemer med batterierne 

i satellitten, men AMSAT regner med, at de vil 
holde til oktober, som forudberegnet. Dagene som 
satellitten er »ON« er ændret til: Mandag, torsdag 
og lørdag. Hvis man hører den på andre, end de 
anførte dage. anmoder AMSAT venligst, at man 
ikke kalder den op, da batteriopladningen bliver 
forstyrret, og levetiden dermed nedsat.

Maj testen
Lidt om hvad der blev kørt i det sydlige udland: 

PA0EZ kørte 44 QSO'er på 70 cm med 37.000 p 
PA0JOU kørte 40 QSO’er på 70 cm med 37.000 p 
PA0JOU kørte 235 QSO'er på 2m med 57.000 p 
PA0APD kørte 221 QSO'er på 2m med 49.500 p 
F9FT kørte 251 QSO’er på 2m med 70.000 p

Igangværende danske repeaterstationer i 144 MHz- og 432 MHz-båndene pr. 1. maj 1973.

Repeater Position Ansvarsh. Ant.højde Power ca. Kanal (frekvenser) Tone ystem(er) sekvens-
tonesystem

call call metero.h. watt ERP R ind/ud enk.t. dobb.t. (antal toner)

OZ3REA Lyngby OZ8EH 65 18 145.350/145.850 1400/2200 7-t. (egl.4-t.)
OZ3REB Kbhvn.Ø. OZ4HZ 50 20 R6 145.150/750 1750 7-tone
OZ3REC Aarhus OZ5SB 90 60 145.350/145.850 2000
OZ3RED Lysnet OZ5PD 134 25 R6 145.150/750 1670/2200
OZ3REE Herning OZ90G 120 30 R10 145.250/850 1670/2200
OZ3REF Odense OZ7VS 42 15 R10 145.250/850 1530/2200
OZ3REI Knivsbjerg OZ2JT 140 25 144.150/145.750 1750
OZ3REJ Ringsted OZ7LX 110 7 R2 145.050/650 1750 7-tone
OZ3REK Esbjerg OZ1LN 40 25 R2 145.050/650 1750
OZ3REN Aalborg OZ5KD 70 20 R2 145.050/650 1750 eller 2200
OZ3REO Bornholm OZ8TV 150 25 R2 145.050/650 1750
OZ3REQ Aarhus OZ9MZ 120 13 435.150/433.650 2000
OZ3RET Hjørring OZ1AT 78 10 R10 145.250/850 1750
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Kreds 6 information
Hver mandag aften kl. 22.00 afholdes der en 

informationstjeneste, der udsendes på den sydjydske 
repeater på 145,750 MHz. Alle nyheder, der måtte 
have interesse for amatørerne i området bliver ud
sendt, bl.a. afdelingsnyt, VHF nyt. rævejagter. HF 
nyt og tester. Amatører, der måtte ønske at med
virke i udsendelsen, kan melde sig på repeateren, 
mandag kl. 22.00 eller kontakte ansvarshavende 
redaktør, som er OZ2TV.

Repeaternyt fra udlandet
G8AUU har meddelt følgende om kanal og re- 

peatertrafik i England: Der findes endnu kun een 
repeater. Kaldesignalet er GB3PI, og den kører på 
145,150/145.750MHz. 10WERPog 1700Hzopkald. 
QTH'en hedder Barkway og ligger 58 km N for

London. Englændernes opkaldsfrekvens er på 
144,480 MHz og følgende frekvenser anvendes 
til simplextrafik: 144,40- 144,80- 145,20 og 145,60 
MHz. Sidstnævnte vil dog snarest blive ændret til 
de af Reg. I anbefalede kanaler.

I Schweitz er der pr. 1. maj startet en repeater 
med følgende data: 145,050/145,650 MHz, 5 W 
ERP og 1750 Hz opkald. Kaldesignalet er HB9F.

DJ1XX meddeler, at man med meget stort flertal 
har vedtaget at overgå til 600 kHz kanalafstand på 
de tyske repeatere. Omstillingen skal være foreta
get inden efteråret 1975.

På Gaisberg ved Salzburg er der startet en ny 
lineær repeater med kaldesignalet OE2XSL. Ind
gangsmidtfrekvens: 432.0 MHz - udgangsmidtfre
kvens: 145.6 MHz. Båndbredde: ± 12,5 kHz. 
Antennen: 4 stakkede dipoler. Udgangseffekt:
20 W. OZ9SW

Søndag den 13. maj var Thomashus Kro nord 
for Haderslev mødested for det sønderjydske mo
biltest mesterskab. Inden testen havde arrangører
ne gjort sig en del tanker, og de mørkeste slog til: 
10 stationer var modt frem. Det er på to år en

tilbagegang på 7 stationer, og når vi så samtidig 
ved, at der alene i Sønderjylland findes over 60 
mobilstationer, så .

Nå til sagen: Som ventet var der ikke de helt 
store forskelle mellem VFO og kanalstationer. Del
tagelsen var meget jævnt fordelt: 5 VFO og 5 
kanalstationer. Men her er resultaterne, så døm 
selv!!

pilot obs. pointkrav standpladser godk. point

l. OZ8AJ _ OZ1YN 975 6 950 kanal
2. OZ8BX - OZ8YG 950 6 920 VFO
3. OZ6EG - OZ6TG 960 7 905 kanal
4. OZ4ER - OZ6UH 905 7 895 kanal
5. OZ2TV - OZ5SW 900 8 880 VFO
6. OZ8IN - OZ5GK 810 7 810 VFO
7. OZ1HO - OZ5EZ 620 5 745 kanal
8. OZ2QC - OZ5XF 710 3 680 kanal
9. OZ6WT - OZ9EX 635 5 635 VFO

10. OZ1NS _ Svend 565 7 545 VFO

Som det fremgår af listen var det i år 8AJ, som 
tog pokalen med hjem. Til lykke med den, Anton, 
og husk at pudse den godt. Et 15 W PA-trin, udsat 
af Greystone, gik ligeledes til førstepladsen, men 
dette videregav 8AJ til 8BX, som nu har bedre 
muligheder for at vinde pokalen tilbage næste år. 
Der var præmier til de tre forste pladser, både 
pilot og observatør, og diplomer til alle deltagerne. 
Til lykke allesammen og på gensyn næste år.

Vi havde i år prøvet at rette logs i fællesskab, 
men det var ingen succes, så vi går tilbage til den 
gamle måde igen.

En tak til vore to piger, der hjalp med start
kortene. til 1FF. som var kontrolstation og til 2JT, 
der var operator på basisstationen på Knivsbjerg 
(den sonderjydske repeater). Tak til alle og på 
gensyn i 1974.

OZ5GK
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RTTY amatøren

Resultater fra Alexander Volta RTTY DX-con- 
test 1972.

Top scores: Skandinaver:
l WA3IKK l 52.810 23 SM6AEN 30.381
2 W5VJP 106.848 34 SM3DKL 17.824
3 I5MPK 103.232 59 SK5AA 3.995
4 I1BAY 95.004 62 SM5BCF 3.060
5 DL2AK 86.485 66 OZ8GA 2.270
6 W1GKJ 76.275 83 SM3SV 50
7 W3KV 74.152 85 OZ8O 42
8 I6CGE 72.610
9 G3MWI 68.770

10 VP7NH 65.135

SWL top scores:
1 NL-697 Peter Boer 66.605
2 Paul Menadier, USA 42.735
3 HE9HXW W . Meier 35.112
4 Lee Reinolds, Engl. 11.648
5 BRS 27239 D . Raymond 6.020

Jeg vil snarest fremsende slutresultatet fra The 
Giant Contest '73. Forsinkelsen skyldes de mange 
strejker inden for det italienske postvæsen.

Vy 73 de Franco Fanti 
contest manager

Ny group manager i SM
SM0OY. Lars Nordgreen, Stackvägen 5, S- 

16355. Spånga er valgt til ny group manager for
S.A.R.T.G. i Sverige.

RTTY håndbog fra S.A.R.T.G.
Chefredaktören af SARTG RTTY NEWSMA- 

GAZINE. SM6AEN, arbejder ihærdigt med planer 
om at udgive en RTTY håndbog, i A4 losblads
system. - han har gjort sig følgende forberedende 
tanker om indholdet:

1. almindelig orientering:
Historie, kabeltrafik, hvordan begyndte ama
tør RTTY. litteraturhenvisninger, artikellister, 
klubber og foreninger, samt bulletiner.

2. Almindelig teori:
Om sendere, modtagere og hvad ellers behø
ves, samt VHF og HF.

3. Maskinteknik.
Maskintyper, smøring og vedligeholdelse, re
parationer, lyddæmpning, trimning og ombyg
ninger m. m.

4. Demodulatorer:
Lette og avancerede typer, beskrivelser og af
prøvninger.

5. FSK/AFSK.
Forskellige måder at løse nøgling på. Diagram
mer, beskrivelser, tips og råd.

6. Afstemningsindikering autostart, selec, call. 
Udrustning beskrevet.

7. Trafikteknik og DX.
Udarbejdelse af tapes, for strimmelsender, 
eller anvendelse af båndoptager - net og bulle
tintrafik m.m.

8. Tester og diplomer.
Skandinaviske og world wide. Tider og adres
ser.

9. Kommerciel trafik.
Presse og vejr.

10. Øvrigt.

Er du med på ideen, send mig da venligst nogle 
linier herom. - Er du endnu ikke medlem af 
SARTG. men ønsker at blive det, - da send 20,- 
kr.. som er det helårlige abonnement, til min 
adresse.

RTTY aktivitet fra Færøerne og Grønland
Vi er meget interesserede i at få RTTY aktivitet 

fra Grønland og Færoerne.
Ikke mindst af hensyn til SARTG World Wide 

RTTY testen i august måned, ville det være af stor 
betydning.

Har du brug for diagrammer, komponentlister 
eller print, da skriv til mig.

Vi vil også gerne være behjælpelig med frem
skaffelse af nodvendige dele.

Det skulle glæde os meget at hore OX og OY 
på RTTY.

VT, VT, NL, start
Herom skriver OZ1FC i RTTY bulletinen over 

repeateren OZ3REL:
Sendingen påbegyndes gennem at man slår start 

tangenten ned 10 gange, vogn tilbage 2 gange og
1 gang ny linie og 1 gang start.

Linieskift og vogn tilbage til udgangsposition 
sker gennem, at man slår vogn tilbage tangenten
2 gange og så I gang ny linie og en gang start. 

Årsagen er følgende:
Da tiden for vognens tilbagegang fra hojre til 

venstre normalt tager ca. 250 ms og er længere 
end den tid det tager at sende en tegnkombination 
(163 ms ved 45 baud), må således tegnet vogn 
tilbage ikke umiddelbart efterfølges af et tegn, der 
skal give aftryk på papiret, - af den årsag slår 
man dobbelt VT.

På maskiner, som har været længe i drift, plejer
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tiden for valsens tilbagegang at blive forlænget, 
idet den fjeder, som får vognen til at gå tilbage, 
efterhånden mister noget af sin trækkraft. Tilbage
gangstiden kan herigennem blive længere end 300 
ms.

Anledningen til, at hver ny sendingslinie skal 
indledes med en start (bogstavskift) er, at maski
nen mindst skal have en »bogstavstilbagegang« pr. 
linie - ved specielle dårlige radiofjernskriverforbin- 
delser er dette til stor hjælp.

Derfor ved al RTTY trafik, husk VT VT NL 
start.

QSL info
Det er lykkedes at fremskaffe adresser på de 

mere sjældne RTTY-DX'ere. Listen ser således 
ud:
CE3EX. Enrique Claude, Tenderini 127. Santiago. 

Chile.
CE3GK. P. Dragicevic, al Cantara 91, Santiago. 

Chile.
CO7RR. via P. O. Box 52, Camaguey, Cuba.
CO7AG. via P. O. Box 52, Camaguey, Cuba.
CO7CD, via P. O. Box 52, Camaguey, Cuba.
CT1DV, Edgar, Escola Alema. Lissabon, Portugal.
C31FQ, via DJ5PN, Paul Rainer.

Kriegerheim Str. 13, 56 Wuppertal 1, 
Vest-Tyskland.

C31FV. via DL2AK. Joe Thiele.
Katernberger Str. 13. 56, Wuppertal 1. 
Vest-Tyskland.

FM7AJ. Jean-Marie Pistre. Ortf Box 662, 
Fort-de-France. Martinique.

FR7AB. Roland Nativel. 9 Champ Fleuri.
St. Denis, Reunion isl.

HC7DL. Bernardo J. Diaz. P. O. Box 289, Quito, 
Ecuador.

H18XRM, Bob Meyer, P. O. Box 385,
Santo Domingo, Dominican Republic.

JA1ACB, Gin S. Naniwada. 3-4-8 Izumi, Hoya, 
Tokyo 188. Japan.

JA1BK, Kan Mizoguchi. 1-17 Yahara 2 Chome.
Nerima-ku, Tokyo, Japan.

JA1EUL, Akihito Toda, 20-4 Nagasaki 2-Cho-Me, 
Toshima-Ku, Tokyo, Japan.

KG4FK. via Chuck Greer. Box 39. FPO Norfolk, 
Va. 23.593, USA.

KG6SV. John Leekly, Box 168, Capitol Hiil, 
Saipan, Marianas isl.

KH6AG. Paul W. Blankmann, 98-823 Iliee st..
Aiea, Hawaii 96.701.

KZ5BH. Bill Hemingway, Box 724, Curundu, 
Panama, Canal Zone.

KZ5LF. Guy C. Shattuck, P. O. Box 444,
Albrook Afb, Canal Zone.

LU2ESB, Henri Coste, Florencio Varela 471, 
Beccar, bs.a., Argentina.

OH0NI, Sigurd Mansnerus, Skillnadsg. 37, 
Mariehamm, Åland. Finland.

SV1MO, Nick Valanos, Mavrothalassa, Serres, 
Grækenland.

T12CAH, Jose Herrere, P. O. Box 4073,
San Jose, Costa Rica.

TU2DD, via K2QHT, Arthur Freud.
Glamore Court, Smithtown. N.Y. 11.787, USA. 

VK2EG, Bill Sterer, 55 Pamei Chorks Road, 
French Forest 2086, Sydney, Australien. 

VK3KF, E. B. Fergson. 137 Cole St., Gardenvale, 
Vie. 3185, Australien.

VK9GG. via KL7GRF. John E. Fail, Box 1196.
Peterburg, Alaska 99833.

VO2AF, Bill, Box 98, Goose Bay, Lab., Canada. 
VP8ME, via WA5FWC, Gary Pannel, 2013 

2013 Melissa St., Arlington. Tex. 76010. 
VU25KV, K. Venkataraman. 34 Chowringhee, 

Calcutta. 700017, Indien.
XE1WU, Francisco Davo. P. O. Box 400.

Satilite City, Mexico.
XE1YJ. Pierre Wolf, P. O. Box 20-541,

Mexico 20 D.F., Mexico.
YA1OS. Bo Lindgren, c/o UNDP. P. O. Box5, 

Kabul. Afghanistan. QSL via SM5BGK,
Gary Wickström. Orrst. 36, S-15024 Rönninge, 
Sverige.

YJ8JS. James A. Stent, c/o Aeradio. Port Vila, 
New Hebrides.

ZE1CE. D. H. Evans. P. O. Box 300. Gatooma. 
Rhodesia.

9G1WW. Mr. and mrs. Emile Alline, Box 625, 
Tema, Ghana.

9G1YA. Mr. and mrs. Emile Alline. Box 625, 
Tema, Ghana.

EA8EN. Miguel Hernandez, Box 215, Tenerife, 
Canary Islands.

ZS1ANT. Queen Mary Land, Antarctica, 
via ZS6GE, P. H. Bowen, 34 Banket St., 
Waterkloof, Pretoria, TVL, Sydafrika.

M1L via IØBNZ, Bob Carigano. 221 Silvestri St., 
00164 Roma. Italien.

KS6DH, Gerald A. Johnson, Dept. of education, 
Pago Pago, 96920 American Samoa.

YB0AAO, via Ernst R. Schoenmann. D-5 30, 
Bartehel Str. 83, Vest-Tyskland.

HI8XRM. via Vince Buccellato,
Brinsmade Avenue, Bronx, N.Y. 10465, USA. 

VP9GE, Ed Kelly, Box 1555, Hamilton, Bermuda. 
YV5AS, Rainer Vietee. Op. O. Box 2285,

Caracas, Venezuela.
Skulle nogen være i besiddelse af yderligere op

lysninger om QSL adresser, vil jeg blive glad for 
underretning herom.

OZ4FF
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Et »hej« til alle læsere her i sommervarmen og 
et særligt »velkommen« til alle nye DR-amatører.

Denne gang fortsætter vi med endnu en artikel 
og kommer bl.a. ind på CW, samt andre modula
tionsarter. Men lad os først kikke på somnier- 
konkurrencen:
1) Gengiv folgende via Q-koden:

a) Modtager du mig dårligt?
b) Send langsommere!
c) Hvilken styrke har mine signaler?

2) Hvorfor skal man ikke afvikle lokale QSO's på 
frekvenserne 3500-3510 kHz og 3790-3800 kHz?

3) Nævn 5 lande hvis prefix (kaldesignalgruppe) 
indeholder O som første bogstav.

Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et stk. 
ITU World Wide Zone Kort og blandt øvrige ind
sendere (både rigtige og forkerte) trækkes lod om 
to logboger.

Dernæst svarene fra sidste nummer:
1) SWL = (Short Wave Listener) lytteramatør. 

SKED = aftale om QSO. PA = (Power Ampli
fier) senderens udgangstrin. 1NPT = (Input) 
senderens tilførte effekt. MNI TNX = mange 
tak. 55 = Vie! Erfolg (held og lykke). HPE 
CUAGN = Håber at høre dig igen. 73 = hilsen. 
HW? = hvordan (1 betydningen: »Hvordan mod
tager du mig?«) DSW = farvel (russisk oprin
delse).

2) Eksempel: November - India - Echo - Lima - 
Sierra. Victor - India - Bravo - Oskar - Romeo 
- Golf.

3) Når en europæisk station kalder »CQ-DX« be
tyder dette, at stationen ønsker forbindelse med 
en station udenfor det europæiske kontinent.

Og så over til månedens indlæg:
Den første gang man drejer hen over et amatør

bånd, hører man en del russere og italienere, til
syneladende uforståeligt og forvrænget tale. Men 
efter nogle minutters lytning bliver det russiske og 
italienske pludseligt til dansk, tysk eller engelsk, 
for når man har vænnet sig til højttalerens virvar 
af toner, pip og hyl, ja så er det faktisk muligt at 
læse fonesignaler.

På HF-båndene anvendes følgende modulations
arter: ESB (Enkelt Side Bånd), DSB (Dobbelt Side 
Bånd), AM (Amplitude Modulation), FM (Frekvens 
Modulation) og CW (Telegrafi). Kun AM kan mod
tages uden videre, mens der ved de andre modula

tionstyper må anvendes BFO (Ved CW, ESB, 
DSB) eller frekvensdetektor (ved FM). Før i tiden 
anvendtes AM (- til dels også DSB) ret meget, men 
efterhånden som amatørbåndene blev indskrænket 
og antallet af amatører samtidigt voksede, så op
stod der et behov for en modulationsart, der ikke 
optog så stort et frekvensområde som AM. ESB 
gik sin sejrsgang verden over, og i dag foregår over 
90% af amatørtrafikken på ESB eller CW.

Fonesignaler er yderst nemme at læse, idet man 
blot skal lære at indstille modtageren ordentlig og 
ellers blot kunne forstå det sprog, hvorpå samtalen 
foregår.

Imidlertid forholder det sig anderledes med CW. 
En forvildet sjæl har måske vovet sig ned i den 
lave ende af amatørbåndene, der hvor CW-opera- 
tørerne holder til, men er skyndsomst drejet videre 
hen over båndet, skræmt væk af et inferno af prik
ker og streger, som blev afsendt med en uhyggelig 
høj hastighed. Det kan være svært at se en sam
menhæng med det trykte morsealfabet og så disse 
mærkelige pip-pip, man hører. Mange lytteramatø
rer opgiver derfor, og holder sig til den ende af 
amatørbåndene hvor »mennesketalen« foregår.

Vil man gøre sig håb om at få en licens til HF- 
båndene, er det nødvendigt at lære CW for at 
kunne opnå en morseattest. I mange lokalafdelin
ger rundt om i landet foregår undervisning i CW, 
ligesom der blandt OZ's annoncer findes tilbud om 
morsekursus på bånd. Disse to måder er udmær
kede at lære CW på, men skal man kunne anvende 
CW perfekt, må disse to kursusformer suppleres 
med aflytning af CW-signaler på amatørbåndene. 
Kun på denne måde lærer man at læse telegrafi 
gennem QRN og QRM. ligesom man hurtigt lærer 
de utallige forkortelser, der anvendes blandt CW- 
operatører. Q-koden hører til de mest anvendte, 
da man kan udtrykke hele sætninger v.h.a. 3-4 
morsetegn, sammen med en mængde forkortelser 
for lange eller ofte anvendte ord i amatørkorre
spondancen.

Mange klubber og foreninger udsender regel
mæssigt morseøvelser på amatørbåndene og tem
poet er som regel afpasset således, at alle kan 
følge med, selv om erfaringerne udi CW ikke er 
store. Man kan derfor med held aflytte sådanne 
udsendelser og få optrænet en god speed.

Her slutter vi for denne gang, men i næste 
nummer vil jeg bringe endnu en kode, Z-koden, 
samt en liste over de stationer som udsender 
morseøvelser.

Stof, spørgsmål, svarene fra sommerkonkurren
cen, m. v. sendes til:

Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.
OZ9XM
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Det sønderjyske mesterskab blev af tidligere om
talte årsager ikke afholdt på Kristi Himmelfartsdag, 
men en almindelig sondag. Vejret var ikke det 
allerbedste, men jagten afvikledes med en præci
sion og planlægning, som vi siger Tønder afd. tak 
for.

En ting der undrede arrangørerne, var det »mag
re« deltagerantal, så dårlig en tilslutning har der 
aldrig været! Hvad skyldes dette? Der er flere 
muligheder, nemlig:

Jagten blev ikke afviklet på en Kristi Himmel
fartsdag?

Det var mors dag!
Det regnede!
Der var udlagt 1 x6 ræve! 

osv.
Uanset grunden, så er vi meget interesseret i at 

høre. hvorfor DU ikke kom, dermed har vi mulig

hed for at ændre jagten derhen, hvor den igen 
bliver årets første storjagt, som DU glæder dig til 
at deltage i!

Som toppen på kransekagen, blev mesterskabet 
for første gang vundet af en kvindelig jæger, lige
berettigelsen er nærmere end nogen sinde mine 
herrer! Vi glæder os over, at det blev INGRID og 
JEFF, der blev »Sønderjysk mester i rævejagt 
1973«, og ønsker hermed endnu engang hjertelig 
til lykke.

Tak til alle. og på gensyn i 1974 til SDJ. mester
skab.

P. d. s. a. v.
OZ5WK, Kalle

Store midtjyske rævejagt 1973
Herning afdelingen indbyder alle landets ræve

jægere til årets rævejagt
S. M. R. 1973 

som afholdes i week-enden den 4. og 5. august på 
HÆRVEJSKORTET.
Camping:

Give Campingplads, v/ Give Friluftsbad.
Kort:

A 2808 Kollemorten.
Sendetider:

Lørdag kl. 21.00-00.02.
Sondag kl. 09.00-12.02.

RESULTATLISTE 
for sønderjysk mesterskab i rævejagt 1973
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I 100 Ingrid Lind Jeffsen Tønder 6 2.54.41
2 96 OZ1YX Viggo Åbenrå 6 3.13.04
3 93 Helmut Christensen Ove Tønder 6 3.13.08
4 91 Axel Lykke Borg Egon Tonder 6 3.15.41
5 90 Per Sevelsted Ella Tønder 6 3.18.31
6 89 Sten Christensen Erik Kolding 5 2.54.29
7 88 OZ7YM OZ6GV Åbenrå 5 2.54.35
8 87 Jørgen Nielsen Kai Kolding 5 3.12.44
9 86 OZ6KV Jørn Herning 5 3.13.47

10 85 OZ6RI Broder Tønder 5 3.15.59
11 84 Carl G. Johansen Bent Tønder 5 3.30.29
12 83 Robert Storegård Heick Kolding 4 2.41.05
13 82 OZ2RD OZ1WQ Kolding 4 3.05.59
14 81 OZ3MI Erling Kolding 4 3.09.59
15 80 OZ8JD Vibeke Fyn 4 3.18.05
16 79 Gerhard Christensen Anders Tonder 4 3.31.46
17 78 OZ1LD Inge Fyn 3 2.11.15
18 77 Anders Andersen Søren Tønder 3 2.35.47
19 76 OZ5WK Hanne Åbenrå 2 2.04.27
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Startkort:
Købes på pladsen fra kl. 19.00. 20,00 kr. for 

begge jagter.
Instruktion:

Tvungen fremmode kl. 20.00 og kl. 08.00 på 
campingpladsen.
Tilmelding:

Af hensyn til præmieindkøb bedes du tilmelde 
dig senest den 25. juli på tlf. (07) 12 68 53 eller 
(07)12 98 42.

Kort:
Hvis kortet A2808 ønskes, skal det bestilles se

nest 14 dage forjagten.
Vy hest. 73 og vel mødt 

OZ9PZ og OZ2CV

Nordisk mesterskab i rævejagt 1973
Nordisk mesterskab i rævejagt arrangeres i år af 

NRRL.
Arrangementet finder sted lordag den 18. og son

dag den 19. august 1973 i nærheden af KONGS- 
VINGER.

I forbindelse med selve mesterskabsjagten, der 
afholdes om søndagen, arrangeres der lordag aften 
en mini-rævejagt. 1 denne jagt indlægges der en 
landskamp, hvor de 3 bedste deltagere fra hvert 
land tæller. Startgebyret er 10 norske kr. for det 
nordiske mesterskab, og 5 norske kr. for natjagten 
lørdag.

Lordag aften arrangeres der en sammenkomst 
med dans for deltagerne. Menuen består af »reker« 
og hvidvin, og det hele afholdes på den gamle 
Kongsvinger fæstning. Der opkræves et belob på 
5 norske kr. for deltagelse i festlighederne, samt 
10 norske kr. pr. kuvert.

Indkvarteringen er for enhver pengepung:
Hotel, enkeltværelse 48-64 norske kr.

dobbeltværelse 76-85 norske kr.
ekstra opredning 20 norske kr.

Campinghytte.

Indkvartering på Kongsvinger fæstning i 6 mands
rum. pr. person 5 norske kr. Der medbringes sove- 
pose/sengetøj.

Ved tilmelding til arrangementet bedes folgende 
opgivet:
1. Navn. adresse, kaldesignal.
2.- Fødselsdato.
3. Deltagelse i nordisk mesterskab.
4. Deltagelse i lordagens natjagt.
5. Antal deltagere til »rekefesten« lørdag aften.
6. Bestilling af overnatning.

Dette arrangement kan blive alle tiders familie
ferie! Var det ikke en idé? Efter som flere og

flere lokale afdelinger går ind for gåjagter, burde 
vi efterhånden kunne være med i nabolandenes 
konkurrencer, der som bekendt køres efter Region 
1 regler.

Tilmelding til ovennævnte mesterskab kan sendes 
til undertegnede eller direkte til

Kongsvingergruppen af NRRL 
postbox 28 
N-2201 Kongsvinger 

Absolut sidste tilmeldingsfrist er den
3. august 1973 

men vent ikke til den dag så er det glemt!
OZ5WK

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ4JA Jens-Karl Iversen. Rybjerg Alle 86. 
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

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

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej. 
Møde: Hver torsdag kl. 20. Morsekursus kl. 19.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen,
Drogdensgade 11 st. tv.. 2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. 73 29 97.

Som det ses af ovenstående, har vor formand skiftet 
adresse. Den ny adresse gælder fra ca. 15. juni.

Den 3. maj havde vi en meget interessant aften med fore
drag og lysbilleder om UFO'er. Det blev holdt af FUFOS, som 
gjorde det på en meget overbevisende og saglig måde. Der 
var mødt 24 medlemmer, som havde en meget hyggelig og 
lærerig aften. Tak til FUFOS.

Rævejagter:
Den 22. juni holdes en rævejagt, der tæller til sommerens 

mesterskab. I øvrigt er ræveprogrammet for sommeren æn
dret, således at de to sidste jagter, den 14. og 28. september 
bliver pointjagter, mens der tilsvarende har været afholdt to 
træningsjagter mere end beregnet i starten af perioden. Se 
i øvrigt OZ maj.

Fortsat god sommerferie.
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 Blavnfeldt, Ordrupvej 96,
2920 Charlottenlund. Tlf. OR 7425.
Kasserer: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 Kbh. F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.

Program:
Mandag den 18. juni: Opstillingsmøde. I aften finder vi ud 

af, hvem vi skal opstille som kandidater, både til landsfor
mand og til medlemmer af HB.

Hermed holder vi sommerferie og begynder igen den 13. 
august. Vi ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer
ferie! Vy 73 de OZ1SZ
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Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ5GF Leif Olsen. Bogfinkevej 7, 
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.

BORNHOLM
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubmøde.

Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4FF, Karsten Tranberg, tlf. (03) 95 31 11.

Vi har nu fået trykt en mængde QSL-kort til klubben. På 
bagsiden af kortet findes et foto af vort klubhus, samt regler 
for Bornholm-diplomet »BIA«.

Endvidere har vi fået trykt kort til vor sommerekspedition 
til Christians 0. Vi har foreløbig reserveret week-end'en den 
28.-29. juli til turen. Vi har fået et specielt call, der hedder 
OZ4CHR, og det vil kun blive brugt på vore »DX-PEDITIONS« 
til Christians 0. Er du interesseret i at komme med, må du 
hellere reservere dagene allerede nu.

Når yderligere oplysninger om turen foreligger, vil de blive 
bragt i »KONTAKT«.

Til ferierende amatører på Bornholm: Kig indenfor i vort 
klubhus på vore møder (tider, se ovenfor), I er velkomne.

Til vore mange licenser på Bornholm kan vi nu føje følgende 
fire nye: OZ2UZ, Gunnar Christensen, Rønne, OZ1WY, Mogens 
Rasmussen, Rønne, OZ2UX, Bent Kofoed Hansen, Rønne og 
OZ2QY, Hans Holm, Rønne. Vi ønsker til lykke med licensen 
og håber, at også I vil yde jert bidrag til, at »BIA« bliver kendt 
viden om.

Vy 73 de OZ4CF, Søren

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Fmd.: OZ1MM, Keld Madsen, 4160 Herlufmagle.
Kass.: Knud Pedersen, Solagervej 13, 4700 Næstved.
Kaffe og bartender: Kassererens XYL.

Vi havde generalforsamling i afd. d. 24. april, hvor der 
mødte 20 medlemmer op efter nogen tids forsinkelse.

Formanden OZ5LI åbnede GF og 1MM valgtes til dirigent.
Fmd. startede sin beretning med at mindes OZ3HQ, Hans 

Peter, som vi mistede ca. en uge før jul sidste år. 5LI takkede 
de der havde været med til at gøre en indsats ved ombygnin
gen af klublokalet, samt andre aktiviteter i afd. 5LI redegjorde 
endvidere for, at ombygningen ville komme til at koste ca, 
7000,- kr. og at man regnede med at kunne holde indvielses
fest om ca. en måned. Til sidst takkede 5LI for den tid, han 
havde været fmd.

Under kassererens beretning, viste der sig at være et un
derskud i øl- og kaffekassen på ca. 60,- kr., og desuden henlå 
et antal VTS, som ingen kendte noget til. Et salg af surplus
grej, viste sig at have givet et overskud på 150,- kr. Kass. 
nævnte endvidere flere andre poster under ombygningen og 
opresumerede de løbende udgifter i forbindelse med ombyg
ningen.

Under valget, valgtes 1 MM, Keld, i stedet for 5LI, som ikke 
ønskede at fortsætte.

Som kass. fortsætter Knud.
Som bestyrelsesmedl., valgtes 5FZ, Flemming, i stedet for 

8BO og 8VN, Vagn, i stedet for 9DT.
Som suppl. valgtes 5VO og 5TQ.
Under indkomne forslag behandledes en henvendelse fra 

W-T-klubben, om de evt. måtte låne vore lokaler. Dette af

stedkom en nærmest eksplosionsagtig diskussion. Men nej!, 
ethvert forsøg på våbenhvile parterne imellem, syntes håb
løst, men efter nogen tids fægtning frem og tilbage om »sand
kassebåndsmentaliteter«, enedes man om, at de to klubbers 
best. medl. kunne mødes og evt. opnå et forlig.

Under samme punkt mente 4ZH, Robert, at man burde se 
at få 2-meter-stationen køreklar. 9DT, lovede at rep. TX og 
RX, mens 8DV, 5VO og 4ZH ville opsætte en antenne.

Kass. XYL vil gerne komme og lave kaffe, samt passe øl- 
og kaffesalg, hvilket ingen forsøgte at forhindre hende i (op
vask Hl).

Dirigenten 1MM, takkede for »ro og orden«, og afsluttede 
GF.

Vy 73 de OZ9DT, Palle

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

RTTY foredraget 26. april blev ikke rigtig det, vi havde 
ventet, idet vi grundet manglende kapaciteter måtte holde os 
til den rent mekaniske og elektriske maskinfunktion v. OZ7YJ. 
Jørgen forsynede tilhørerne med tekniske facts og fiduser om 
maskiner på markedet. Henimod slutningen var der lejlighed 
til at stille spørgsmål, og alle fyrede løs på 7YJ, der også kom 
ind på, at han havde en smule reservedele så som motorer 
m.m., der kunne købes til fordel for handicappede amatører.

For tiden kniber det med at få lagt program, hvilket I nok 
har konstateret. Som man siger, vi går rundt i små cirkler - 
we are going round in circles - we should be known as the 
great wheels! - nå ikke?

Når dette læses, har vi holdt morseprøve og forhåbentlig er 
resultatet godt. Holdet der har det svimlende, formidable, 
enorme, fantastiske, uhørte deltagerantal af 3 skriver TRE er 
den erfaringsmæssige rest på 50% ved et kursus afslutning. 
De 662h% har licens i forvejen og skal kun have morse
attest for at få C licens. 33'/j% udtaler, at de ikke på noget 
tidspunkt efter prøven agter at vikle sig ind i CW QSO på 
båndene. Min personlige konklusion heraf må være: At der 
ikke mere er basis for at køre CW med medlemmerne. Det er 
jo den rene parodi, at een mand lader sig binde så lang tid 
af 3!!!

Ferietiden står for døren og traditionen tro holder vi som 
skolebørnene, hvilket udlægges som sidste mødedag 21. juni. 
Efter ferien starter vi 16. august. GOD FERIE.

Vy 73 de OZ40V, Ole

SORØ
Fmd.: OZ4NO, N. Nørregård Olsen, Bredahlsvej 3,
4180 Sorø. Tlf. (03) 63 16 76.

Ordinær generalforsamling afholdes i afdelingslokalet tors
dag den 28. juni 1973 kl. 20.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vy 73 de OZ4NO

ØSTBORNHOLM
Klubhus: »CQ«, Rosenørns Alle 2, Østermarie.
Fmd.: OZ4RA, Henning Rasmussen, Årsballe, 3700 Rønne. 
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, tlf. 99 71 77.

Først til lykke til de, der bestod P & T’s skrappe prøve. 
Vi håber at høre jer på båndene. Samtidig tak til de der i 
denne vinter har trukket det store læs ved undervisning m.m. 
i klubben.
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Forlydender om. at OZ5ZH har fået indrettet sommer-QTH 
på sin tagryg, har ved nærmere eftersyn vist sig at være 
rigtige, se blot billedet. (NB! Paraplyen giver fine DX’er i 
tørvejr).

Husk giro 808580.
Vy 73 de bestyrelsen

Hovedbestyrelsesmedl.:

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

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Oisen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84.

Med nogen overraskelse må undertegnede takke for »val
get« til formandsposten. Det kan lige oplyses, at bestyrelsen 
nu består af OZ1XR, OZ8HV, OZ9VO, OZ9YB og underteg
nede. Bestyrelsen konstituerer sig med det første og håber 
at have mere at oplyse i OZ juli.

Vy 73 de OZ9IO, Henning

Idet jeg takker for det forgangne år, vil jeg gerne ønske 
den nye bestyrelse held og lykke med det arbejde, der ligger 
foran den og samtidig håbe, at endnu flere menige medlem
mer vil tage del i det forefaldende arbejde.

Vy 73 de OZ6EQ, Ejner

SVENDBORG
Lokale: Møllergade 61.
Indgang fra perkeringspladsen, Dronningemaen.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen Birkebjerg Andersen,
Havnegade 22, 5900 Rudkøbing.

Vi mødes igen efter ferien den 29. august 1973. Fremover 
er der mødeaften hver onsdag.

God ferie og på gensyn.
Vy 73 de OZ9HX, Jørgen

Hovedbestyrelsesmedl.:

OZ5KD Knud Dantoft, Golfparken 111, 
9000 Ålborg. Tlf. (08) 12 10 74.

HURUP
Lokale: Lindalsminde gi. skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl.
Tlf. (07) 94 14 85.

Der blev afholdt generalforsamling, med godt fremmøde, 
torsdag den 26. april.

Efter at beretning og regnskab var forelagt og godkendt, 
var der valg til bestyrelsen, som herefter ser sådan ud: 
Formand: Svend Olaf Madsen.

Næstformand: Eskild Jeppesen.
Kasserer: Søren Erik Nielsen.

Sekretær: Jørgen Lund.
5. medlem: Poul Nielsen.

Vi har nu 29 medlemmer og vil i den nærmeste fremtid 
prøve forskellige arrangementer for at sætte lidt skub i for
eningen. I den forbindelse vil bestyrelsen være taknemmelig 
for forslag fra medlemmernes side.

Vy 73 de Jørgen Lund

VIBORG
Fmd.: OX8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32,
8800 Viborg, tlf. (06) 64 71 61

Rævejagt:
Onsdag den 20. juni. Onsdag den 4. juli. Onsdag den 18. juli.

Første udsendelse kl. 19.30, anden udsendelse kl. 19.50, 
derefter udsendelse hver 10. min. til kl. 21.00.

OZ5LD, Leo Dam

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

Program:
27/6: Lagkagefest, stort lotteri. Som afslutning på vinteren 

vil vi også gerne denne aften se vore handicappede amatører 
hos os. Angående afhentning i bil, så kontakt os på 2 m, så 
klarer vi let denne sag og husk, alle er velkomne.

DX
Så har vi fået monteret vor 14 AVQ + 2 m GP på taget. 

Kontakt DX-udvalget og aftal tid. Dette gælder også nye 
amatører.

OZ9ZF og OZ9RK

Rævejagt
Efter sommerferien:
6. august K. 20. august G. 3. september K. 17. september G. 
1. oktober K. 15. oktober G.
G = gåjagt: Start Hammershus. Kl. 19.00-20.30, sending hvert 

5. min.
K = Kørejagt: Kl. 19.00-21.00, sending hvert 10. min. 

Sommerferie
Holdes fra den 27. juni og vi starter op igen den 15. august. 
HUSK SOMMERLEJR I TRANUM - 7.-14. JULI 1973.

Vy 73 de OZ9UU, Carlo
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Hcvedbestyrelsesmedl.:

0Z90G Otto S. Nielsen. 
Brændgårdvej 33! tv.
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

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

Program:
Onsdag d. 20. juni: Sidste mode for sommerferien.
Onsdag d. 8. august: Forste mode efter sommerferien. 
Rævejagterne fortsætter efter programmet!

På generalforsamlingen d. 25. april var tre medlemmer af 
bestyrelsen på valg. Genvalgt blev OZ7LZ. Nyvalgt blev som 
kasserer OZ1OQ og OZ5OH. Generalforsamlingen takkede 
OZ8LL og OZ1EM for lang og tro tjeneste.

Bestyrelsen er nu fig :
Formand: OZ1LN. H. P. Kjærbro.
Kasserer: OZ1OQ. John Meyer.
Sekretær: OZ5OH. Ole Gram.
Best. medl.: OZ7LZ. Fritz Højgaard.
Best. medl.: OZ2ZJ. Borge Jacobsen.

Vy 73 de OZ5OH, Ole

GIVE & OMEGN
Lokale: Rådhuskælderen.
Fmd.: OZ4CR. Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.

Der er mode hver torsdag. Fra kl. 19 til ca. 20 er der begyn
derundervisning med ca. 10 deltagere, derefter klubaften.

Vi konstaterer med tilfredshed, at den seneste tid har bragt 
afdelingen en del nye medlemmer. Ud over undervisningen 
vil vi gå i gang med forskellige tekniske projekter.

Afdelingen afholder en weekend-lejr enten omkring den 
30. juni eller 7. juli. Nærmere oplysning om nøjagtigt tidspunkt 
og sted fås på klubmøderne.

Vi håber, at vi fremover må kunne udbygge samarbejdet 
med Herning yderligere.

Vy 73 de OZ4RJ, Svend Aage

HERNING
Lokaler: Møllegade 14, Herning.
Postbox 1403. Giro 5 41 96.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9OG, Otto S. Nielsen. Brændgårdsvej 33,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 50 18.

Så er det ved at være sommer og dermed starter udendørs
aktiviteterne for alvor.

Det kan allerede nu meddeles, at vi er blevet inviteret til at 
deltage i Give afd. week-end ophold, der igen i år formentlig 
vil blive afholdt på Hesselhus Campingplads i Funder bakker. 
Week-endlejren vil antagelig blive afholdt først i juli måned. 
Nærmere oplysning om tid, og pris vil blive opsat på afd. op
slagstavle i klublokalet. Det kan dog oplyses, at prisen vil 
blive yderst rimelig.

Aktivitetsmæssigt holder vi sommerferie, men vi mødes 
stadig hver onsdag sommeren igennem i Møllegade 14 til en 
hyggelig SNIK-SNAK om dit og dat over kaffen og teen. 
Holder du ferie i eller omkring Herning, er du altid velkommen 
i Møllegade 14'. Vi glæder os til at se mange udenbys 
amatører i sommer.

SMR
Rævene meddeler, at det er 4.-5. august, at der er Store

Midtjyske Rævejagt. Vi mangler stadig hjælpere, siger Poul 
Erik grædende. Ska' han græde hele sommeren? - Nej da
vel!

Det var alt for denne gang.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HORSENS
Lokale: Borgmesterbakken 13.
Fmd.: OZ3WB, Børge Winum, Vesterhøjsvej 25, Egebjerg. 
Tlf. (05) 65 60 33.
Giro: 8 28 62.

Månedens arrangement afholdes den 28. juni, det er OZ9HS 
Søren, der står for arrangementet og det afholdes på BOR
GERSKOLEN, Skolegade i fysiklokalet kl. 20.00.

Øvrige torsdage: Alm. klubaften kl. 20.00.
Vy 73 de OZ2SF

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, tlf. 52 87 38.

Vi afsluttede sæsonen med et godt besøgt møde den 10. 
maj.

Der bliver nu holdt sommerferie i afdelingen ind til videre. 
Alle medlemmerne ønskes en god sommer og på gensyn til 
efteråret.

Vy 73 de OZ5VV, Orla

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 den 16. maj afholdtes det sidste medlemsmøde 
inden sommerferien. Aktiviteten koncentrerer sig nu i et par 
måneder om mere private byggeprojekter og om rævejagt.

Der er truffet den aftale, at 4GY - når møderne genoptages 
- kommer med færdige printplader til afdelingsmodtageren, 
og at 7XN tager sig af borearbejdet. Derefter er det så menin
gen, at alle medlemmer skal deltage i monteringsarbejdet. 

Møderne genoptages onsdag d. 15. august.
Fortsat god sommerferie.

Vy 73 de OZ1ZN, Leif

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:

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

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

Vi holder sommerferie. Oplysninger om forskellige aktivite
ter i sommerperioden vil kunne findes på opslagstavlen i 
klubben eller hos bestyrelsen. God sommerferie!

Vy 73 de 5GK/Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, Guderup.
Kass.: OZ6HY, Hans Martin Nielsen, Kløvertoften 3,
6430 Nordborg. Tlf. (04) 45 62 00.
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Program:
Lørdag den 23. juni

Sankt Hans Fest
i det fri, hvis vejret tillader det, ellers inden døre. Vi håber, 
der er lyttet på »Amatør-nyt«, da vi i den skrevne stund ikke 
havde noget fastsat.

Ferie: Juli måned er der ferielukning i afdelingen.
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:
19. juni 1973 kl. 19.30: Klubaften. Sidste møde inden som

merpausen.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

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

Program:
Lørdag den 23. juni (Skt. Hansaften) mødes vi kl. 19 ved 

Busk’ sommerhus på Varnæsvej. Der vil være bålpølser og 
noget til at skylle pølserne ned med. Børn, XYL, YL er meget 
velkomne.

Til dem. der har vanskeligt ved at finde derud, vil en ræve
sender vise vejen. Den sender hvert 5. minut fra kl. 19.00
19.30.

Det månedlige medlemsmøde er fastsat til torsdag, den 28. 
juni kl. 19.30.

Vy 73 de OZ6IC

Rettelser til QTH listen
866 OZ2AK. A. Krøyer, Klyngestien 6, Oddense, 7861 Balling. 

9885 OZ8GB. Gunnar Berg, Edward Griegsgade 5' tv.,
2100 Kbhvn. Ø.

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 20 øre pr. ord. - Mindst 3 

kr. - Annoncerne sendes direkte til kassereren senest d. 20. 
i måneden bilagt betalingen i gængse grimærker. For sent 
indsendte annoncer heniagges til næste nummer af OZ.

Købes: Nettraf o 250 V- 0,3 A, 6,3 V - 5 A. Lille drejekondensa- 
tor 2x100 pF.

OZ4EP, E. Pedersen, Hovedvejen 20, 8361 Hasselager.

Sælges: Heathkit HW-16CWtransceiver80-40-15 m. Sender 
VFO medfølger ved kontant handel, 1.000,- kr.

OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl„ tlf. 
(03) 83 91 70. ~

HF grej 2 m FM grej

-GREYSTONE-
e l e c t r o n i c  a/s

telf. (04) 65 13 71

Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Næstformand:
OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.

Tlf. (04) 62 13 11.
Sekretær:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,

2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.

Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Strandvejen 9,

5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Forretningsudvalget består af OZ5WK, OZ4JA, OZ4WR 
og Grethe.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ90G.
Hjælpefond: OZ5KD, Golfparken 111, 9000 Ålborg.

Tlf. (08) 12 10 74.
VHF udvalg: OZ5KD, Golfparken 111, 9000 Ålborg.

Tlf. (08) 12 10 74 
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. 
OZ3WP, W. Panitzsch, Esplanaden 46,
1263 København K. Tlf. (01) 11 63 30, 
lokal 55 og (aften) (01) 14 27 56.

EDR's QSL bureau v/ OZ6HS, Harry Sørensen, 
Hovedgaden 51, Ingstrup, 9480 Løkken.
Tlf. (08) 88 44 11-6.

Funktionærer:
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.

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, OZ4WR.

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.

Materialet til annoncerne skal være OZ3BH i hænde 
senest den 20. i måneden.

Årskontingentet til EDR udgør 70,- kr. incl. tilsendelse 
af »OZ«. Ved indmeldelse betales desuden et indskud 
på 10,- kr. for tilsendelse af emblem m.v.

Udebliver »OZ« klages skriftligt til det lokale posthus. 
Giver klagen ikke resultat, reklameres til bogholderen, 
som da starter en officiel undersøgelse af sagen.

Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig kilde
angivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde sted 
med forfatternes udtrykkelige tilladelse.

Tryk: John Hansen Bogtryk, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

Afleveret til postvæsenet den 14. juni 1973.
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