Lineært 100 Watt PEP PA-trin
Af OZ1AM, Aksel H. Mathiesen, Stokkebjerg mark, 4450 Jyderup
Så er det endelig blevet muligt at bygge det PAtrin som alle transistorinteresserede amatører har
ventet på: Lineært, bredbåndsafstemt til alle ama
tørbånd, klasse AB 100 watt PEP, små dimensio
ner, kun 28 V, 7 A - værs’go og spis!
Philips
har
udviklet
en
enestående
transistor.
BLX 14, specielt beregnet til CW og SSB, som tå
ler total mistilpasning op til 70° celcius - og dermed
et uendeligt standbølgeforhold ved effekter op til
50 W pr. transistor, hvis kølingen er tilstrækkelig.
Ideerne til dette PA-trin er udviklet hos Philips la
boratorier i Holland af ingeniørerne J. Mulder og
A. H. Hilbers, og hovedkontoret i Holland har ven
ligst stillet de interne rapporter og målinger af trinet
til min disposition - sammen med to af de omtalte
transistorer. Disse rapporter danner grundlaget for
mine eksperimenter, og jeg er direktøren for Philips
i Eindhoven megen tak skyldig for denne gestus.
Siden engang i 1966. - hvor jeg under bygningen
af et oscilloskop strejfede højspændingen på 2000 V
og derefter svor en dyr ed på, at hvis jeg nogen
sinde kom mig efter den flyvetur på 6 meter uden
at få varige vinger på, så skulle der aldrig forefindes
højere spænding ved mit arbejdsbord end 50 volt.
- siden da har jeg udelukkende bygget med transi
storer og har haft mange vidunderlige timer i sel
skab med de små fidusmagere, som nok kan være
lunefulde, men på den anden side rummer en char
me, som rørkonstruktioner aldrig har haft for mig.
Kombinationen transistorer/rør må - ifølge sagens
natur - være et surrogat, som fremkomsten af BLX
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14 (og senere BLX 15, som endnu ikke er kommet
på markedet) må kunne gøre en ende på.
Der er grund til at opholde sig lidt ved tankkredskoblinger i transistor-PA-trin. Jeg husker bygningen
af min første SSB-exeiter med 1 watts udgangsef
fekt (beskrevet i OZ 1966/67, 1). Hele herligheden
står såmænd henne på en hylde endnu - jeg kan
ikke nænne at skille den ad, fordi den kostede så
utroligt mange penge. Tankkredsen var nemlig ud
formet efter gode gamle rørtraditioner - som et Pi
led (fig. la), og under eksperimenter med dette
kunne udgangstransistoren 2N3553 pludselig trække
en ødelæggende stor strøm. Hvis resonansforhol
dene ikke var i orden eller antennen faldt af. Det
sagde bare »fut« - til en pris af 45,- kr. (dengang).
Og det kostede mange »fut’er« af den simple grund,
at Pi-led er en uhensigtsmæssig kobling i forbin
delse med transistor-PA-trin.
En betydelig bedre transistorkobling er T-leddet
(fig. 1b), der oprindelig blev beskrevet som tank
kreds i »Funk-Technik« 1965, 2) og senere videre
udviklet af OZ1QM. Denne kobling har den egen
skab, at det ikke er muligt at drive strøm igennem
udgangstransistoren,
hvis
antennen
mangler,
eller
der ikke er resonans i tankkredsen. Dette er jo
netop særligt fordelagtige egenskaber at drive et
transistor-PA-trin under.
Det sidste nye indenfor impedanstilpasning - og
dermed konstruktion af tankkredse - er toroidtransformatorer. Med disse kan trinet udføres tilstrække
lig bredbåndet og uafstemt, og der kan ikke - som
i LC-kredse med variabel afstemning - forekomme
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skæve impedansforhold, med unormalt
træk og øjeblikkelig ødelæggelse af
til følge. I det her beskrevne PA-trin
ningsfuldeste komponenter (foruden de
2 toroidtransformatorer, som er viklet
4C6, der kan anvendes på frekvenser
MHz.

Beskrivelse af kredsløbet
Fig 2 viser kredsløbet i PA-trinet. Der benyttes 2
stk. BLX 14, som kobles i push-pull. Originalrap
porterne forudsætter, at transistorerne er matchede,
hvilket er af største betydning for undertrykkelsen
af 2.harmoniske.
Det
maksimale
intermodulations-forvrængningsniveau er - 30 dB, forstærkningen ved 100 watts
udgangseffekt er 17 ± 1 dB, virkningsgraden er
større end 55% og standbølgeforholdet overstiger
på intet bånd 1,4.

Fig. 1a

Fig. 1a: Pi-led.
Her er impedansen lav
frekvensen. Derfor stiger
for resonans.

stort strøm
transistorerne
er de betyd
to BLX 14)
på materialet
op til ca. 30

for alle andre frekvenser end resonans
strømmen i transistoren kraftigst uden

Indgangs- og udgangstransformatorerne T1 og T3
har et omsætningsforhold på hhv. 1:4 og 4:1 og om
danner signalet fra asymmetrisk til symmetrisk og
tilbage igen. De er viklet med 50 ohms coaxkabel
(som vist i fig. 6 og 8), og vindingstallene er angivet
i
komponentoversigten.
Variationeri
transistorernes
forstærkning
og
indgangsimpedans
kompenseres
i
det LCR-netværk, som findes mellem indgangs
transformeren og transistorernes basis.
Neutrodynstabiliseringen foregår på normal vis,
idet signalet føres gennem en kondensator pa 82 pF
og en modstand på 3,3 ohm fra den ene transistors
kollektor til den andens basis og omvendt. Disse to
modstande R6 og R7 i serie med neutrodynkon
densatorerne C10 og C11 forebygger sving i 100
MHz-området, hvis antennebelastningen falder bort.

F ig. 1 b

Fig. 1b: T-led
Her er impedansen høj for alle andre frekvenser end resonans
frekvensen. Her trækker transistoren kun strøm, når der er re
sonans på sendefrekvensen, og det forudsætter, at antennebelast
ningen er tilsluttet.

Fig.2

360

OZ OKTOBER 1973

Kollektorkoblingen
gennem
transformatoren
T2 ,
som er viklet på en ferritstang eller et ferritrør af
materialet 4B1, repræsenterer den tættest mulige
kobling (næsten 100%) imellem de to transistorers
kollektorer og blander signalerne symmetrisk. Den
ne kobling, samt neutrodynstabiliseringen, giver en
god undertrykkelse af 2den harmoniske. Af prak
tiske grunde (for at undgå midtpunktsudtag på T2 )
er der anbragt to afkoblingskondensatorer C12 og
C13 , som hver består af 3 parallelkoblede 100 nF
kondensatorer. Ferritdroslerne L7 og Ls fjerner pa-

Fig 3
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rallelresonans indenfor båndet ved at reducere kollektorkoblingens resonansfrekvens til lavere end 1
MHz.
Basisstrømregulator
Et særligt sikrings- og regulatorkredsløb er nød
vendigt for at undgå ændringer i udgangstransisto
rernes tomgangsstrom på grund af temperaturvaria
tioner. Kredsløbet ses i fig. 3.
»Føle«-transistoren T3 er termisk koblet til ud
gangstransistorernes køleblok, og regulatorens ud
gangsspænding bliver lig med summen af T3 ’s
basis/emitterspænding og spændingen over potentio
meteret (modstanden) R9 . I originalrapporterne er
der foreslået et potentiometer på 6,8 ohm. Selvom
det findes i Philips katalog, så kan det dog ikke le
veres her i landet. Der må advares imod at benytte
et større potentiometer, idet de to BLX 14 tilsam
men skal trække 140 mA i tomgang, og det gør de,
når modstanden R9 er 0,47 ohm. Jeg har derfor
erstattet potentiometeret med en fast modstand af
denne størrelse. Kondensatorerne C16, C17 og Cis
kobler af for HF.
Det er vigtigt, at T3 monteres så tæt op imod ud
gangstransistorerne som muligt, men husk at der
skal en glimmerskive og heat-sink compound imel
lem BD 135’s føleplade og køleblokken. Basisstrømregulatoren er udført på et særligt print, hvis
underside og overside er vist i fig. 4a og 4b. Prin
tets anbringelse på køleblokken er skitseret i fig. 5.
Den mekaniske opbygning af trinet omtales senere.
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komponent
som jord

på

aluminiumsblokken

og

Transformatorernes udførelse
T1 vikles på en toroidkerne af materialet 4C6 og
størrelsen er 23 x 14x7 mm. Der vikles med coaxka
bel RG-178/U, som vist i fig. 6a, og kabelenderne
forbindes som i fig. 6b og 6c. Kondensatoren C1
anbringes som vist på fotografiet.

Tr

3

og

4

Fig. 4 b. Basisregulator - oversiden af print med
placering. Dobbeltsidig printplade - denne side virker
plan.

Fig.
5.
Printpladernes
anbringelse
dennes anbringelse på kølefinnen.

Fig. 4 a.
monteres.

Basisregulator

-

undersiden

af

print

hvor

Fig. 6 a. Vikling af Ti.

6 b.

6 c.

T2 vikles på en ferritstang eller et ferritrør af
materialet 4B1. Længden er 50 mm og diameteren
7,7. (Hvis det er et rør, kan inderste diameter være
4,6 mm). Som vist i fig. 7 vikles der 6 vindinger
med snoet 0,7 mm emaljeret kobbertråd. For at få
vindingerne til at blive på plads, smøres transfor
matoren ind i Araldit og bages i 30 min ved 150 °C.
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T3 vikles på en toroidkerne af materialet 4C6 og
størrelsen er 36x23x 15 mm. Der vikles med coaxkabel RG-188/U som vist i fig. 8a, og kabelenderne
forbindes som i fig. 8b og 8c.

Fig. 8 a. Vikling af T3.

8 b.

8 c.
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Det har været forbundet med ikke så lidt besvær
at skaffe disse specielle coaxkabeltyper, - ikke
mindst RG-188/U. Begge kablerne er teflontyper
med forsølvet inderleder og skærm, og jeg tør ikke
anbefale mindre end dette på grund af mulig varme
udvikling og gennemslagsfare. Teflonkabler defor
merer heller ikke så let ved mekanisk påvirkning,
og navnlig sammenkoblingen af kabelenderne kræ
ver megen omhu og forsigtighed for at undgå kort
slutninger. RG-178/U leveres af firma Erik Wester
berg, Transformervej 23, 2730 Herlev. Der kan ikke
købes mindre end 10 meter, men jeg kan godt hjæl
pe evt. interesserede. RG-I88/U kan ikke skaffes i
Danmark, men blev leveret mig af firma Elfa A/B.
Sysslomansgatan 18, Box 12086, 102 23 Stockholm
12, 3 meter af dette fine kabel koster SKr: 23,90.
Spolernes udførelse
Viklingen af spolerne kræver megen omhu. Li og
L2 er på 27 nH og vikles med 0,7 mm emaljeret
kobbertråd på et 3,2 mm bor. Der vikles tæt og
tilledningerne skal have en længde på 3,2 mm fra
loddetinnets overflade. Vindingstal: 2½ vind.
L3 og L4 er på 40 nH og vikles med 0,7 mm emal
jeret kobbertråd på et 4,2 mm bor. Også her vikles
der tæt, og tilledningerne skal have en længde på
4,2
mm fra loddetinnets overflade. 1 begge tilfælde
måles der fra spolens centrum.
Print layout
Til printet (fig. 9) er der benyttet dobbeltsidig
glasfiberprintplade af størrelsen 200x 135x 1,6 mm.
Printet er fremstillet anderledes, end man normalt
ser det i OZ, idet undersiden, der ellers indeholder
det elektroniske kredsløb, lades blank (beskyttes
med printlak inden ætsningen) og fungerer som jord
plan. Selve printkredsløbet står så på oversiden, og
kun de komponenter, som skal forbindes til stel,
bores der hul til med et 1 mm bor. Hullerne til led
ningerne fra basisregulatoren må ikke være større
end højst nødvendigt. Husk at R9 fra basisregula
toren er anbragt på hovedprintet. Coaxstikkene i
indgang og udgang er monteret på et par alumini
umsvinkelstykker.
Ti og T3 er fastgjort til printpladen med gammel
dags flettet fiskeline (ellers risikerer man, at det
stive teflonkabel ruller sig af kernen, som en
sprængt urfjeder, og det er kun sjovt de første to
gange).
For at sikre tilstrækkelig god forbindelse mellem
transistorernes terminaler og printpladen har jeg
klippet 8 små regtangulære stykker 1 mm messing
plade, - en smule mindre end loddeterminalerne på
printet, og så loddet dem fast rundt i kanten. Der
bores et 1,5 mm hul i hver terminal, - heri slås der
2 mm gevind, og transistorerne fastgøres hver med
4 skruer.
Komponentplaceringen ses i fig. 10.
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Fig. 9. Hovedprint (se tekst). NB! Halv størrelse.

Fig. 10. Komponentplaceringen.

Da jeg bruger min transistor-transceiver til at
drive PA-trinet var det nødvendigt med relæer i ind
gang og udgang. Indgangsrelæet (Siemens kamrelæ)
er monteret på printets underside i øverste venstre
hjørne, således at loddeterminalerne vender opad.
Hvis trinet drives af en exciter, så er relæer over
flødige og er derfor ikke tegnet med i diagrammet.
Mekanisk udførelse
Kølefinnen er ganske stor (se fotografiet), og er
egentlig kun nødvendig i denne størrelse ved kon
tinuerlig drift. Til alm. SSB med VOX kan varmen
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knap nok spores. Der findes en kølefinne, som har
samme størrelse som printpladen (Philips type nr.
56231). Sådan een kunne jeg imidlertid ikke skaffe,
og derfor brugte jeg den afbildede, som ikke er helt
så smart, men fuldtud brugelig. Som det fremgår af
fig. 5 er een af kølelamellerne fjernet for at gøre
plads til basisregulatoren. Man skaffer en massiv
aluminiumsblok på 130x30x30 (OZ2UD har sådan
nogen), og den slibes helt glat på over- og under
side. Der bores to huller på 6,5 mm, som passer til
transistorernes studs og endelig fræses der en dyb
forsænkning på 17 mm - svarende til topnøgle nr.
OZ OKTOBER 1973
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11. Når jeg skriver frieses, så menes der dermed,
at bunden af hullet skal være plan, således at mø
trikken slutter tæt til hullets bund. Herved ledes
varmen fra transistorerne effektivt over i alumini
umsblokken. På undersiden af denne blok bores der
to huller i hver ende, og der slås passende kraftigt
gevind, således at den kan spændes godt fast til
selve kølefinnen. Alle berøringsflader mellem tran
sistorer, aluminiumsblok og kølefinne smøres med
heat-sink compound. Printpladen kan i hjørnerne
skrues fast til kølefinnen ved hjælp af afstandsstyk
ker. På samme måde fastgøres printpladen til alu
miniumsblokken. Det er vigtigt, at det mekaniske
arbejde med nedfældning af transistorerne i alumi
niumsblokken udføres omhyggeligt. Der må ikke
være grater i hullerne, - ej heller må hullerne skrå
forsænkes. Se den skematiske tegning i fig. 11.
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Justeringen
Justeringen af PA-trinet er særdeles enkel. Ind
gang og udgang belastes med 50 ohm. Et ampere
meter (måleområde 500 mA) skydes ind i strøm
forsyningsledningen, og der tændes for de 28 volt.
Tomgangsstrømmen
justeres
med
potentiometeret
R9 til i alt 140 mA (hvis der er fast modstand til
passes denne, hvis afvigelsen fra de 140 mA er væ
sentlig). For en sikkerheds skyld kontrolleres, at
det fordeler sig med 70 mA i hver transistor. Her
efter er trinet klar til drift.
Basisregulatoren bruger ca. 15 mA, og det maksi
male strømforbrug er ca. 6,5 A (højest ved 28
MHz). Den nødvendige styreeffekt er 2-3 W - helst
fra et drivertrin med T-filter (se fig. Ib). Det må
afgjort frarådes at drive trinet med et uafstemt dri
vertrin! Filtreringen i drivertrinets udgangskreds må
være effektiv.
Laboratoriemålinger
Følgende målinger er foretaget af Philips labora
torier. Jeg har selvsagt ikke en instrumentpark, som
tillader mig at kontrollere alle målinger, men en del
har jeg dog kontrolleret, og de svarer aldeles nøjaftigt til de nedenfor anførte resultater.
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Fig. 14 - Efficiency plotted against frequency

Fig. 15: - Efficiency plotted against output power
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Priser
Bortset fra en vis håndværksmæssig omhu er
dette PA-trin rørende enkelt at bygge. Hvad der
derimod ikke er slet så rørende, er prisen på BLX
14. I detailhandel er enkeltstyksprisen ca. 550,- kr.
med en anslået forhandleravance på 25% (heri incl.
moms). Under forudsætning af, at der findes 5 in
teresserede amatører i Danmark, vil jeg antagelig
kunne skaffe dem for omkring 325,- kr. stykket
(incl.
moms).
Resten
af
komponenterne
koster
næppe over 200,- kr., hvilket vil sige, at konstruk
tionen kan bygges for ca. 850,- kr., uden at jeg dog
vil gøres ansvarlig for dette beløb.

Kondensatorer:
C1:
10 pF
C2 :
270 pF
C3 , C4:
100 nF
Cs, C6:
330 pF
C7 :
100 nF
Cs, C9 :
2x 1,2 nF parallelt
C10 , C11: 82 pF
C12 , C13 : 3x100 nF parallelt
C14 , C15: 3x22 nF parallelt
C16 , C17 ,
C18:
100 nF

Strømforsyning
En virkelig stabil strømforsyning på 28 V og ca.
7 A er nødvendig. Ethvert fald i forsyningsspæn
dingen får uvægerligt forvrængning til følge. Et for
slag til en egnet strømforsyning vil komme i et se
nere nummer af OZ.

Transistorer:
TR1, TR2: BLX 14 (matchede)
TR3, TR 4 : BD 135

Komponentoversigt
Transformatorer, spoler og HF-drosler:
Ti: Philips toroidkerne 4C6, type 4322 020 91070
vikles med RG-178/U teflonisoleret coaxkabel
50 ohm. Viklinger: ni = 9 vind., m = n3 =
4,5 vind.
T2 :

T3 :

Li, L2 :

L3 , L4 :

L5, Lö,
L7, L8:

Ferritstang eller ferritrør af materialet 4
Bl med dimensionerne 50x7,7 (x4,6 mm)
vikles med 6 vind. snoet 0,7 mm emalje
ret kobbertråd (Philips type 4322 020
34320).
Philips toroidkerne 4 C6, type 4322 020
91090 vikles med RG 188/U teflonisoleret
coaxkabel 50 ohm. Viklinger: n1 = n2 =
3,5 vind., n3 = 7 vind.
27 nH, 2,5 vind. 0,7 mm emaljeret kobber
tråd, tæt viklet med inderdiameter 3,2
mm, tilledninger 3,2 mm.
40 nH, 2,5 vind. 0,7 mm emaljeret kobber
tråd, tæt viklet med inderdiameter 4,2
mm, tilledninger 4,2 mm.
Droslerne kan købes færdige. Ferritmateriale type FX 1898, 3 vind. 0,6 mm
emaljeret kobbertråd (se fotografi).

Modstande:
2,2 ohm
R1:
3x27 ohm parallelt
R2, R3:
R4, R5:
15 ohm
R6 , R7: 3,3 ohm
1,5 kohm
R8:
6,8 ohm 1 W trådv. potm. (se tekst)
R9:
2x120 ohm 5,5 W trådv. ± 10%, parallelt
R10:
150 ohm
R11:
Hvor intet andet er anført,
er alm. 14 watt tilstrækkeligt.
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Kølefinne:
Philips type 56231 eller tilsvarende.
Litteraturhenvisninger
1) Komplet ESB-exciter, 6. afsnit: Udgangstrinet,
af OZ1FB, Hans Poulsen, OZ Februar 1967.
2) »Sender-Endstufen mit Transistoren« af DL90D,
H. Hellbarth, »Funk-Technik«, nr. 24, 1965.
3)
»Transistorsforsingle-sidebandlinearamplifiers«,
Mullard Limited 1972.
4) »Tentative results of a 300 Watts PEP linear
power amplifier with two 402BLY's in the frequ
ency band of 1,6-28 MHz«, CAB-Elcoma, Eindhoven 1972.
Kommentar
OZ1AM nævner, at dæmpningen af 2den harmo
niske er stærkt afhængig af, at de to transistorer er
ens.
I den anledning kan tilføjes, at man efter PA-trin
af denne art altid bør benytte et afstemningsled,
selvom antennen fødes via et vel tilpasset coax
kabel, da antennen meget vel kan stråle udmærket
på andre frekvenser, end den, man vil sende på.
Ved de fleste antenner er afstemningsleddet i øv
rigt nødvendigt for at få belastet PA-trinet korrekt,
da man jo ellers ikke får al effekten ud i antennen.
TR

HR’s ønskedrøm:
At vide, der er teknisk
stof til næste OZ.
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AKTIV ANTENNE
(Radio Nederland)
OZ-DR 1675, Erik Jacobsen, Box 1022,
8700 Horsens

Mange SWL'er har meget dårlige muligheder for
at opsætte en almindelig udendørs antenne, men de
allerfleste vil have mulighed for at anbringe en lille
antenneforstærker med en ca. I meter lang stavan
tenne på skorstenen eller i vindueskarmen.
En sådan »aktiv antenne« kan simplest udføres
som vist på fig. I. Stavantennen skal sidde direkte
på kassen med antenneforstærkeren (som naturligvis
skal være vandtæt).

Fig 1

Diagrammet over forstærkeren ses i fig. 2. G er
en overbelastningsbeskytter (en speciel glimlampe).
Udgangen erlavimpedanset (ca. 60 ohm), og et coaxkabel på mellem 50 og 75 ohm kan derfor benyttes
(f.eks. RG-8/U, RG-11/U eller billigere).
Forstærkeren kan monteres som vist i fig. 3 på
printpladen i fig. 4, eller man kan sætte sig ned og
tegne et alm. trykt kredsløb.
Forstærkeren dækker hele KB-området og skulle
give nogenlunde samme resultat som en udendørs
antenne.
Hvis man sætter en væsentlig længere antenne
på, bliver forstærkeren overstyret, og der opstår
krydsmodulation.
AFTERNATIVER: Man kan bygge en strømfor
syning (forbrug ca. 4 mA), eller man kan bruge mod
tagerens strømforsyning (hvis man ved hvordan!).
Det er også muligt at bruge coax-kablet til DC vha
to drosselspoler.

coax
12V

Fig.3
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Fig. 4
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Disse alternativer kan du få mere at vide om ved
at skrive enten til undertegnede eller direkte til: Ra
dio
Nederland,
DX-Information
Service,
P.O.Box
222. Hilversum, Holland, og bede om »the datasheets about the active antenna«. Radio Nederland
vil også gerne være behjælpelig med tekniske
spørgsmål.
Undertegnede har ikke bygget den aktive antenne,

men Radio
grundigt.

Nederlands

teknikere

har

afprøvet

den

Specielle komponenter
G
Siemens B1-C90 nr. Q69-X101
T1 Af 106, AF124 eller AF139
T2 BF 115, BF184, BF185, BF225

CW træner
Af J. Frimand, Dalstrøget 105, 2860 Søborg
De fleste radioamatører begyndte deres karriere
med CW, telegrafi eller morse om man vil, og da
der stadig kommer begyndere til, skal disse starte
et eller andet sted, men hvor? CW naturligvis, for
det er jo kortbølge, det drejer sig om. Den, der
behersker CW, får dobbelt så meget fornøjelse af
sin modtager. At lære at tyde og aflæse CW samt
sende CW er kun et spørgsmål om lyst og interesse,
begge dele har du, men et par ord med på vejen
kan være nødvendigt.
Tre ting skal du være i besiddelse af for at lære
dette sprog: en modtager til HF-båndene eller en
hvilken som helst kortbølgemodtager, Vejen Til
Sendetilladelsen, der detaljeret fortæller, hvad CW
er for noget og hvordan det læres, og endelig skal
du have en morsetræner, som f.eks. den i artiklen
omtalte.
En morsetræner kan laves på utallige måder, her
er anvist een af dem, en fra VTS uhyre simpel
konstruktion, som enhver kan lave med eller uden
print. En multivibrator - et stykke legetøj, javel,
men den er praktisk talt uundværlig under CWoplæring, og benyttet sammen med en båndoptager
giver den udmærket støtte til bl.a. at læse sin egen
skrift, kontrol af hastigheden og meget andet, du
vil lære undervejs.
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Disse få ord er blot en førstehjælp, og der er en
snes sider mere om emnet i VTS, som du kan
rekvirere fra EDR's kasserer.
De to transistorer er af typen germanium PNP AC 128 eller AC 126 købes overalt, i øvrigt
kan enhver type transistorer anvendes til multivibra
tor, resten af komponenterne er ukritiske. Printteg
ningen er vist set fra komponentsiden med kompo
nentplacering og printbaner, det er uhyre nemt at
få det vendt. Sammenhold og kontroller diagram
og tegning ved monteringsarbejdet, så fungerer det
fra starten. Morsenoglen forbindes i serie med
og virker derfor som afbryder for batteriet.
R1 - lk. R2 - 22k, R3 - 22k, R4 - lk, Cl 22nF, C2 - 22nF, TI - T2 - AC 128 potm.
300 ohm - lk, et lille 9 V-batteri holder i et par år.
Udtag: A til batt. +, B til HT, C til potmeter
midtben, D til ene ende af nøglen. Potmeteret
ændrer tonen og styrken. Kontroller forbindelserne
og så god fornøjelse.
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Test af TEN TEC transceiveren
ARGONAUT model 505
Af OZ8VL, Ole Brandt, Knastebakken 289, 2750 Ballerup

ae*siv,rt’

Transceiveren stillet til rådighed af forhandleren:
OZ4SJ, Svend Aage Jensen, Frugthaven 37, 2500
Valby. Tlf. (01) 46 95 14. Leveringstid: Lagervare.
Pris: 2660,- kr.

Data for modtageren
1. Frekvensområder:
80, 40, 20 og 15 m områderne å 500 kFlz, samt 10
m området i ét bånd på 2 MHz. Plus 15 MHz.
2. Modulationsmåder:
Normalt- og modsat sidebånd (vælges automatisk),
samt CW.
3. Følsomhed:
80 m bedre end 1 μV for 10 dB SN/N, alle andre
bånd, incl. 15 MHz, bedre end 0,45 μV.
4. Båndbredde:
2,2 kHz ved 6 dB, 6,65 kHz ved 60 dB.
5. Spuriousdæmpning:
Fremgår af tabel 1.
6. Intermodulationsdæmpning:
Bedre end 64 dB (tre-signal-metoden, på samme
måde som i de foregående artikler).
7. AGC-karakterikstik:
Fremgår af fig. 2.
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8. Frekvensstabilitet:
Det første kvarter under 1120 Hz/time, herefter
bedre end 250 Hz/time (på dårligste bånd, se nær
mere under behandlingen af modtagerdata).
9. Specielle data:
Indbygget højttaler og RIT, som kan afbrydes.
Data for sender
1. Som modtager (frekvensområder).
2. Som modtager (modulationsmåder).
3. Input/output:
Et input til hele senderen på ca. 11 W gav følgende
output (P/load) på de forskellige bånd: 80 m: 4,5 W.
40 m: 4 W, 20 m: 3,4 W, 15 m: 3,4 W og 10 m: 3,4
W (nærmere behandlet i teksten).
4. Sidebåndsdæmpning ved 1 kHz: 37 dB.
Bærebølgedæmpning: 40 dB.
5. Som modtager (frekvensstabilitet).
6. Udgangsimpedans: nominelt 50 ohm.
7. Specielle data:
»Lineær« skala, hvor 5 kHz svarer til 8 mm, und
tagen på 10 m bandet, hvor 100 kHz svarer til ca.
5 mm. En omdrejning af skalahjulet svarer på 10 m
til ca. 75 kHz, mens der på de andre bånd er 20
kHz pr. omdrejning.
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Fig. 1

Blokdiagram af Argonaut transceiveren. Jeg har forsøgt at holde
modulopdelingen i blokdiagrammet. De enkelte »kasser« er altså
hvert et selvstændigt print. Her må man se bort fra RF amp.

Q1 .samt TX driver Q2 og QS, disse er opbygget omkring preselectoren, som er en »bro« med permabilitetsafstemning af de enkelte
kredse. Low pass-filteret er heller ikke lavet som modul.

Ovenstående data, som jeg har målt på spillen, bli
ver behandlet senere i teksten. Men lad os først se
lidt på, hvordan det hele er bygget op (se blokdia
gram fig. 1).
Modtageren er en enkeltsuper med 9 MHz mel
lemfrekvens. I senderen genereres SSB-signalet på
9 MHz, hvorefter det blandes med det samme osc.signal, som man bruger i modtageren.

efterfølgende
lavpasfilter,
hvis
afskæringsfrekvens
bliver skiftet af båndomskifteren.
Control board skifter både antenne og spændin
ger til spillen. Antennen skiftes i et reed-relæ, mens
spændingsskiftet er fuldelektronisk. Dette muliggør
fuld BK ved CW. Dette virker i øvrigt FB, selv om
man ikke er fri for AGC’ens hangtid.
SSB-exciter. Dette modul adskiller sig på flere
punkter fra det mere traditionelle. Diagrammet af
det er derfor medtaget som fig. 3, og virkemåden
er ridset op i figurteksten.
Local-osc. modulet giver den injektionsfrekvens,
man skal bruge til de forskellige bånd.
Ved at multiplicere VFO-frekvensen på nogle
områder opnår man. at VFO'en blot skal arbejde i
området mellem 5 og 7 MHz. De nøjagtige fre
kvenser ses i tabel 2.
En pudsig ting er her, at man ikke anvender 5
5,5
MHz til 80 m båndet, men i stedet 12,5-13
MHz. Det er for at få skalaen til at »gå samme vej«
på alle bånd.
Ser man bort fra 10 m området dækker hvert
bånd 500 kHz. Vha. permabilitetsafstemning har
man opnået, at lave disse områder næsten lineære

Modtageren
Signalet til modtageren
meteret og antenneskiftet
når HF-forstærkeren Q1.

må først passere SWR(control board), før det

Senderen
består af en filterexciter på 9 MHz og en blander.
SSB-signalet er nu på antennefrekvensen og kan
forstærkes i driveren og PA-trinnet. Herefter føres
signalet via et lavpasfilter, antennerelæet (på con
trol board) og SWR-meteret til antennen.
Specielle ting ved blokfunktionen
PA-trinnet er bredbåndsafstemt og virker inden
for området 1,5-30 MHz. Dette nødvendiggør det

Fig. 2.
AGC-karekteristik.

Fi,g. 2
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på trods af, at man ændrer det frekvensområde sel
ve VFO’en dækker. Fabrikken lover en linearitet
bedre end ± 5 kHz. En kontrol godtgjorde, at dette
overholdes med en yderst rimelig margin.
På 10 m dækker transceiveren 2 MHlz, så dette
område har man givet sin egen skala. Denne skala
har kun 100 kHz inddelinger, men da også denne
skala er tilnærmelsesvis lineær, er det let at inter
polere sig frem til en frekvens med en nøjagtighed
på ca. ± 10 kHz.
Offset tuning, eller RIT, som nogle gerne vil kal
de det, har man lavet vha. kapaciteten i en transi
stor. Man har lagt både emitter og basis på stel, på
kollektoren ændrer man så DC-spændingen og der
med junction-kapaciteten i transistoren. Da man jo
multiplicerer VFO-frekvensen på nogle bånd og
ikke på andre bliver indflydelsen af offset tune også
forskellig. På 20 m er den mindst; ca. ± 2 kHz,
mens den på de andre bånd selvfølgelig er lige så
mange gange større, som VFO-frekvensen bliver
multipliceret (se tabel 2).
Lidt om de målte modtagerdata
Ad punkt 1. Frekvensområder. Modtagning på 15
MHz, opnås ved at indstille på 21 MHz, hvorefter
preselectoren drejes ned mellem 40 og 80 m mær
kerne.
Som regel kan man her i OZ-land modtage en
russisk kalibreringsstation med kaldesignalet RWM,
og ikke, som mange tror, WWV. Det er nu også
lige meget, bare man kan modtage en kalibrerings
station. Der er størst chancer for at modtage statio
nen om dagen, og den kendes let ved at den, som
regel, sender tidssignaler (sekund- og V10 sekund
pulser mm). Beholder man preselectoren i dette om
råde, kan man modtage i båndet 15-16 MHz, altså
det dobbelte af, hvad der står på skalaen. Dette gi
ver OX-amatøren en ekstra lille facilitet (jeg selv er
også OX3VL). På 15,176 MHz sendes nemlig ra

Fig. 3.
Diagram
af
SSB generator modulet. I
modtagestilling, kommer
9 MHz-signalet ind ved »RX IF«, passerer x-tal filteret, og tages
ud ved »output«. BFO-signalet til produktdetekteren tages fra ose.
Ql ved »BFO«.
I sendestilling, kommer mike-signalet, via forstærkerne Q4 og
Q5, ind i den balancerede modulator, som er opbygget omkring
IC'en. 9 MHz-signalet til denne blander fås fra ose. Ql gennem
C8.
Ved sidebåndsskift, lægges + på »LSB«, og Q2 leder; herved
indskydes C2 i ose. afstemningen. C2 er justeret således, at ose.
nu ligger på filterets modsatte f anke. Et lignende kredsløb Q3-C3)
indskyder C3 i CW, men kun i sendestilling. Herved skaber man
den forskel, der er nødvendig mellem sender og modtager, for
at få en tone i højttaleren, selvom senderen er i nulstød med mod
parten. I CW og TUNE »stelles« det højre »CW punkt«, herved
»væltes« den balancerede blander.
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dioavis mm fra OZ, beregnet for OX. Man skal ba
re huske, at skalaen kun viser »det halve« i dette
område, og i dette tilfælde altså XX,088 MHz.
Jordbølgen fra dette kan i øvrigt også høres i hele
det storkøbenhavnske område.
Ad punkt 2. Modulationsmåder. I modtagestilling
er der ingen forskel mellem CW og »normal side
band«.
Ad punkt 3. Følsomhed. For alle bånd gælder
det, at preselectoren kan afstemmes alene vha. for
kredsens termiske støj, og så nytter det jo ikke no
get at lave mere forstærkning.
Ad punkt 4. Båndbredde. Jeg synes, det er me
get godt klaret med kun 4 x-taller på 9 MHz. Man
har dog også måttet »betale« med en ripple på 5 dB.
Ad punkt 5. Spuriousdæmpning. Udover målin
gerne i tabel 1 har jeg målt dæmpningen af spurious
i området 500-1500 kHz. Disse var på 10 m dæmpet
mere end 76,5 dB, mens alle de andre bånd var
bedre end de 80 dB, jeg maksimalt målte til. End
videre målte jeg dæmpningen af 15 MHz i 21 MHzbåndet, da jeg havde bemærket, at man kunne høre
nogle »bib« på 21 MHz, når dette bånd var dødt.
De 15 MHz dæmpet 66 dB.
Tabel 1 viser i øvrigt med al tydelighed, at man
burde have ofret en 9 MHz kreds til at spærre for
mellemfrekvensgennemslag, men det er nu en modi
fikation, det er til at bære at lave, hvis man har
kraftige 9 MHz-signaler ved sin QTH.
Ad punkt 6. Intermodulationsdæmpning. På 15
MHz-båndet var det nødvendigt at reducere HFforstærkningen for at undgå, at det hele blev en
pærevælling.
På
amatørbåndene
opstod
derimod
ikke sådanne kvaler.
Ad punkt 8. Frekvensstabilitet. Fordi driften nær
mer sig 250 Hz/time, er det ingen båndcykle, i prak
sis betyder det ikke noget. Disse data gælder for 40
og 10 m, hvor VFO frekvensen multipliceres 3 gan
ge. (Tabel 2). Selve VFO’en, og dermed 20 m, er
altså 3 gange bedre. Mens 80 og 15 m kun har 2/3
af den opgivne drift.

Lidt om de målte senderdata
Ad punkt 2. Modulationsmåder. Da jeg så at spil
len havde RIT, tænkte jeg: »Aha, de har også væ
ret nødt til at sætte RIT i for at få det rigtige offset
i CW!« Men der blev jeg snydt. Samtidig med sen
deren nøgles nemlig punktet CW på fig. 3. Dette
flytter senderen ca. 700 Hz væk fra modtageren, og
man har det naturlige offset i CW.
Ikke kun her, men også ved at lave elektronisk
omskiftning mellem RX og TX, har man understre
get, at CW ikke blot er noget, man har hæftet på.
Ad punkt 3. Input/output. Der skulle en lodde
kolbe til, før man kunne måle selve PA-trinnets
DC-input, derfor er det hele senderens input, der er
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Spejld. (dB)

MFgennemsl. (dB)

3,5
7
14
21
28

> 100
68,5
72,5
73
> 60

55,5
34
> 36
> 43
> 50

Spejlfrq. (MHz)

Bånd (MHz)

Tabel 1.
Forskellige spuriousdæmpninger i argonaut.

21,5
25
4
3
10

Tabel 2.
VFO- og injektions frekvenser.

Band
80
40
20
15
10

Basic
frequency
MHz
6.250-6.500
5.333-5.500
5.000-5.500
6.000-6.250
6.333-7.000

Multiple
X2
X3
X1
X2
X3

Injection
frequency
MHz
12.5-13.0
16.0-16.0
5.0- 5.5
12.0-12.5
19.0-21.0

opgivet. Jeg tror roligt, man kan gå ud fra, at fa
brikkens oplysninger om ca. 5 watt DC-input til PAtrinnet passer nogenlunde.
De opgivne effekter er med nedtrykket nøgle i
CW, samt peak effekten i SSB (klipning).
Man skal i øvrigt være påpasselig med at over
holde fabrikkens forskrifter mht. mic. gain, da der
ingen ALC er. Men gør man blot dette, er alt OK.
Ad punkt 4. Bærebølge- og sidebåndsdæmpning.
Sidebåndsdæmpningen synes måske lidt lille, men
det faktum, at fabrikken kun lover en dæmpning på
30 dB, siger en, at man ikke vil gøre spillen til mere
end den er.
Ad punkt 6. Udgangsimpedans. Udgangen er link
koblet, så der er ingen justeringsmuligheder her. Fa
brikken opgiver at spillen »køber« impedanser mel
lem 30 og 75 ohm. PA-trinnet kan også tåle både
åben og kortsluttet antenneudgang i kortere perio
der, uden der sker noget ved det.
Subjektive data
Til forskel fra det foregående; de data, der ikke
har været genstand for nogle målinger.
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Finish
Med en højde/bredde/dybde på ca. 11/36/17 cm,
er spillen jo en ideel kuffertmodel, som kan det
hele, og med effekt nok til at klare lidt vanskelige
antenneforhold, på hotelværelser eller lign. Det hele
er i øvrigt, som før beskrevet, opbygget i moduler,
disse sidder side om side inde i kassen. Der er ikke
megen plads til overs, men man kan dog komme til
det hele forholdsvis let.
I manualen findes i øvrigt vejledning i adskillelse
og samling, så det hele er lige til at gå til.
Manualen
Kun en ting manglede jeg i manualen, det var et
rigtigt funktionsblokdiagram. Fig. 1 måtte jeg selv
ridse op efter det diagram, der viser forbindelserne
mellem de enkelte moduler. Herefter har jeg kun ros
tilbage for bogen. Der står simpelt hen alt, hvad
man kan begære, inddelt i fire hovedafsnit: Intro
duktion, operation, justering og service.
Og til sidst, en gennemgang af hvert enkelt mo
dul i spillen. Det virker meget professionelt, og er
absolut i topklasse.
Forpladen
En af de første ting, man lægger mærke til, er at
der kun er én knap, der skal »peakes«, dette gør
bl.a. spillen velegnet til mobilbrug.
Der er altså ingen overflødige kontroller, snarere
tværdimod. På CW skal udstyringen indstilles til
hvert enkelt bånd, og i SSB har mic. gain en lig
nende funktion. Disse to kontroller sidder desværre
bagpå, så man er nødt til at række ind over spillen
for at indstille på dem.
Sende/modtage-omskiftning
Jeg har før i artiklen omtalt, at der er fuld BK
ved CW. VOX derimod er der ikke noget af, men
det kan nu ikke hidse mig op. Jeg har nemlig »tommelfingervox«. Det er nemlig kun et spørgsmål om
at slippe tasteknappen, hver gang man ikke siger
noget, hvilket man forbavsende hurtigt kan vænne
sig til.
TVI/BCI
Brugen af bredbånds PA-trin nedsætter selvfølge
lig ikke risikoen for sådanne forstyrrelser. Men med
denne forholdsvis ringe effekt skal man vist være
meget »heldig« for at opnå forstyrrelser. Jeg havde
i hvert fald ikke nogen.
On the air
Altid fine rapporter. Men jeg vil egentlig hellere
citere et par ting, jeg har modtaget under brugen
af stationen:
DJ8QQ - 3,5 MHz CW - 0925z.
- solid cpy ole nr copenhagen - excellent with 5
watts and the indoor ant. OZ OKTOBER 1973

OZ3IZ - 3,5 MHz CW - 1229z.
- jeg er ikke sikker men kører du med 5 watt9 G4BYJ - 14 MHz SSB - 2132z.
- very fine job with only 5 watts. Det var nogle af glæderne ved at køre QRP, men
man må også en gang imellem stå for sådan en:
SM6CTD - 3,5 MHz CW - 2250z.
- ok abt qrp rig there but qrm es ur signals are
vy weak, so qru nw. Modtageren havde en meget behagelig »tone«.
Det var meget let at indstille på SSB-stationer, og
heller ikke den dynamiske virkning af AGC’en kun
ne der klages over.

Konklusion
Jeg ser i denne station en yderst rimelig hjemme
station, og en VY FB skråstregs do. Det være sig
/A, /M eller /MM. Mulighederne er der, og den re
lativt beskedne pwr kan klares, selv fra et batteri.
Herudover skal så kun tilsluttes: Antenne, samt mi
krofon eller nøgle.
TEN TEC fabrikerer også et 50 W (output) tran
sistor PA-trin, samt en power supply, der er bereg
net til at trække både dette og ARGONAUT, men
herom i en senere artikel.

Tilføjelse til »Rævejægerens Folkevogn«
(April OZ, 1972, s. 135)
Af OZ9QW, Bent Nicolaisen, Møllegårdsparken 2, 8355 Ny-Solbjerg
Siden
nævnte
artikel
har
jeg
eksperimenteret
videre med den sjove lille modtager og efterhånden
fået den op på nær det perfekte.
Som det fremgår af diagrammet, er der ikke sket
store ændringer, men de, som er foretaget, har til
gengæld stor virkning.
Oscillatoren er x-talstyret på 1826,5 kHz = 1500
Hz beattone = LF-filterfrekvensen. Signalet føres
ud fra kollektor over en 2,5 mH drossel. T6’s
basis skal have forspænding via 100 k. LF og de
tektor er der ikke ændret ved. HF-delen opbygges
helt afskærmet i en støbt Al-kasse for sig selv
(det er i øvrigt også tilfældet for resten af mod
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tageren). Signalet går videre til detektorkredsen via
et særdeles simpelt, men meget effektivt x-talfilter
på 1825 kHz. Al QRM forsvinder (natjagt, ah!).
Det skarpe filter kan kortsluttes, hvis en rævesen
der ligger noget ved siden af 1825 kHz. I praksis
har jeg dog ikke været ude for det endnu. Et
balanceret filter er upraktisk til formålet.
Ti og T2 kan måske give en smule bedre resul
tat med BF167, ellers er der overalt brugt BC108
el. lign.
Til slut skal jeg blot nævne, at modtageren nu
kan fås som komplet byggesæt incl. x-tal’s, senseantenne, print, Al-kasser m.m. hos en af OZ’s
annoncører.
,LF
2LF
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QSL’ing i lyst og nød!
Af OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8, 4000 Roskilde

I det følgende vil jeg prøve at give nogle gene
relle og specielle oplysninger vedrørende QSL-kort,
deres afsendelse og sandsynligheden for også at
modtage et svar-QSL.
QSL betyder: Jeg bekræfter modtagelsen
Af senderamatører anvendes QSL-kortet til be
kræftelse
af
to-vejsforbindelser.
Lytteramatører
(DR = danish receiver) benytter kortene til at give
senderamatører rapport over modtagelsen af deres
signaler. Formålet med QSL’ingen er bl.a. at mod
tage helst lige så mange kort, som man selv sender.
Dette er bare langt fra tilfældet, men en del for
skellige forholdsregler kan øge besvarelsen betrag
teligt.
De modtagne QSL-kort anvendes forskelligt: De
er samleobjekter for opnåelse af diplomer, bevis
materiale for radioforbindelser og endelig er korte
nes mangfoldighed i udførelse i sig selv et objekt
for en samling.
QSL-kortets udformning
er så rigt varieret, at man er i frygtelig tvivl, når
man står over for at skulle bestemme, hvorledes
ens kort skal se ud. Skal det være personligt eller
upersonligt? Personlige kort udført i farver, med
fotografier, med tegninger og lignende giver en
bedre besvarelsesprocent end upersonlige standard
kort, som også kan være udført i farvetryk. Dog
giver selv det simpleste kort fra et sjældent land
en meget høj besvarelsesprocent.
Kortets
dimension
bør
være
postkortstørrelse,
dvs. minimum 140x90 mm og maximum 150x107
mm, jfr. Post- & Telegrafhåndbogen, idet formater
uden for disse må frankeres som breve. USA og
mange andre lande benytter 5½"x3½" (ca. 140x
90 mm) og deres kuverter har tilsvarende dimen
sioner. det vil sige, at man ikke kan bruge frem
sendte, selvadresserede kuverter til f.eks. format
A6 QSL-kort (150x107 mm). Yderligere må man
tænke på den samlede vægt af QSL-kort + SAE
+ lRC’er + kuverten, når der sendes luftpost.
QSL-kortet skal også helst kunne sendes som
postkort.
QSL-kort er dyre at fremstille i flerfarvetryk og
med tryk på begge sider. Samtidig er kort trykt
på begge sider besværlige at arbejde med, når de
skal udfyldes, idet man skal huske på, at der helst
skal være kaldesignal anført for modtageren på
begge sider af kortet ved forsendelse via QSL
bureau. Eget kaldesignal bør også være på samme
side som kortets QSO-data.
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QSL-kortet skal mindst oplyse:
Afsenderens kaldesignal. navn, adresse og land.
Modtagerens kaldesignal, tidspunkt i GMT (også
kaldet Z-tid), dag, måned (helst med bogstaver for
at undgå misforståelser ved forskellige skrivemå
der. I USA skrives månedens tal før dagens tal),
transmissionstype
(2xCW,
2xSSB,
etc.),
bånd
(MHz), rapport (RST) og endelig bør man signere
kortet (med f.eks. sit fornavn).
De modtagne kort skal opbevares på en nem og
overskuelig måde; derfor bør de være af næsten
ens dimensioner. Meget store kort bliver let beska
diget ved opbevaring og forsendelse.
QSL-kort sendes
via
QSL-bureau’er,
QSL-managers
eller
direkte.
Den første måde er den billigste (og den mest
langvarige), men da mange mindre lande ingen
QSL-bureau har, må man ty til at sende direkte
eller gennem en QSL-manager, hvis man vil have
QSL derfra. For at finde frem til en udenlandsk
radioamatørs
adresse
eller
QSL-manager
bruger
man
»The
Radio Amateur
Callbook
Magazine«
(føres af OZ1D, se annoncer i OZ). Callbook’en
(CB) udgives en gang årligt, og der kan fås 3 kvart
årlige supplementer. Adresserne i CB er, ligesom
i vor danske QTH liste, mindst et halvt år gamle
og i almindelighed 1 år, når CB udsendes om
kring december måned. CB består af 2 bind, et for
USA stationer og et for øvrige lande.
Endelig kan en masse oplysninger om QSLadresser og -managers findes i specielle amatør
blade som f.eks. det engelske »DX Newssheet«
(Geoff Watts, 62 Belmore Road. Norwich. NOR.
72-T, ENGLAND).
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D 12321

OX3CZ, Claus Lelund,
D A C Box L-36, 3970 Dundas.
A 11997 OX3HA, Henrik Anning Nielsen,
Blok J 501/21, 3920 Julianehåb.
AOX3HE, Holger Edward Carsten Ander;
3930 Grønnedal.
DOX3HS, Henning Ole Skou,
Børnehjemsvej 833, 3900 Godthåb.
DOX3JJ, Jørgen Ivert Johansen,
Telestationen, Box 602, 3900 Godthåb.
D 12159 OX3LA, Leif Elmann Andreasen,
Boks 24, 3920 Julianehåb.
A 4891
OX3LW, Leo Wolsing,
Telestationen, 3981 Kap Tobin.
A 12744 OX3MP, Morten Grosbøl Poulsen,
Gule skole, 3920 Julianehåb.
A 9023
OX3OG, Otto S. Nielsen,
D A C Box Y-17, 3970 Dundas.
A
OX3SP, Hans Peter Østrem, 3923 Nars:
A 13281 OX3XX, Steen Deden Bjerring, 3930 Gr
D
OX3YU, Ole Jensen, 3908 Færingehavn
A
OX4AA, Donald G. Kautz, 3910 Sdr. Str
A
OX4AB, Dale E. Mangels, 3910 Sdr. Str
OX5NA, William W. Busch,
AThule Airbase, 3970 Dundas.
OY3RJ, Regin Jdanesarson, 3860 Vestr
C
D
OZ1HZ, Svend Jørgensen, Ejsing, 7830
DOZ1QX, Eivind Ove Kåe Pedersen,
Gasværksvej 10 A, 4th., 1656 Københa\
D 10340 OZ1TM, Ulf Pierre Thomas,
Ryttervænget 3, 3650 Ølstykke.
OZ1UHS, 70 cm-klubben,
CLygten 29, 2400 København NV.
DOZ1VP, Flemming Aage Petersen,
Eremitageparken 319 st., 2800 Lyngby.
D 13244 OZ1WZ, Jens Erling Paulsen,
Rudmevej 62, 5750 Ringe.
DOZ1XI, Anna Kierkegaard,
Kornsgyden 71, 5350 Rynkeby.
DOZ1XZ, Kaj Olesen,
Malmbergsvej 125, 2850 Nærum.
D 13206 OZ1YD, Tommy Bech-Eriksen,
Gersagerparken 1652, 2670 Greve Stra
D 13202 OZ1YF, Poul Frederik Johansen,
Søndergade 9, 6200 Åbenrå.
DOZ2CD, Helmer Lund Hansen,
Absalonsgade 14, 1658 København V.
D 13190 OZ2EV, Jan Andreassen,
Korsgårdsvej 283, 2920 Charlottenlund
D 11608 OZ2QO, Sonning Liebst Andersen,
Hestens Bakke 12, 3000 Helsingør.
D 12975 OZ2QX, Carl Holger Jensen.
Rolighedsvej 5, 5750 Ringe.
DOZ2TX, Sven Helmer Hansen,
Arildsgård 8 st., 2700 Brønshøj.
D 13290 OZ2UQ, Birger Moslund Ulbrink,
Vængeleddet 2, 2700 Brønshøj.
C 12717 OZ2ZV, Leif Rask,
Kertemindevej 48, 5540 Ullerslev.
D 7866
OZ3CX, Kjeld Børager Jensen,
Porsager 43, 2620 Albertslund.
OZ3QT, Vibeke Merete Nobæk,
CRugkærgårdsvej 23 B, 2630 Tåstrup.
D 13023 OZ3QX, Rita Elise Pedersen,
Oluf Bagersgade 41, 5000 Odense.
DOZ3REX, Repeaterst. ansvh. OZ8HX,
Hasselholt, 7830 Vinderup.
DOZ3REY, Repeaterst. ansvh. OZ8JV.
Genner, 6200 Åbenrå.
D 13229 OZ3UG, Erik Jensen,
Uggerslevmosevej 11, 5484 Uggerslev.
COZ3WV, Tage Nobæk,
Rugkærgårdsvej 23 B, 2630 Tåstrup.
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OZ3YU, Aksel Schmieg Johansen,
Lykkevænget 6, Slukefter, 5461 Korup, Fyn.
OZ3ZQ, Marek Szwarcbart,
Blegdamsvej 74, vær. 203, 2100 København 0.
OZ4GE, Bent Petersen Bøhlers,
Poppelgade 8, 'tv., 2200 København N.
OZ4IU, Jørgen Peder Jensen,
Lundemosen 11, Hasmark, 5450 Otterup.
OZ4RS, Poul-Reichardt Nielsen,
Ørkildsgade 39, 5700 Svendborg.
OZ4UV, Søren Gunner Larsen,
Gadesvinget 24, 2670 Greve Strand.
OZ4UW, Helge Bondo Hauding,
Sdr. Boulevard 112 st., 5000 Odense.
OZ4UY, Knud Hansen, Ekkodalen 7, 5270 Næsby.

D 13314

OZ4WU, Jens Frederik Birket-Smith,
Majorvangen 11, 5270 Næsby.
D 13224 OZ4XU, Hanne Djernis,
Degnehøjvej 20, 5300 Kerteminde.
D 7426
OZ4XY, Heinz Peter Daugsch,
Mosevej 4, 3550 Slangerup.
C 12501 OZ4YT, Jens Terslin Kjær,
Hedeparken 1, 10A, 2750 Ballerup.
B 10609 OZ5CD, Victor Manuel Matos Teixeira,
Stenløsevej 22, 2700 Brønshøj.
D 12954 OZ5MO, Mogens Jepsen,
Rahbeksvej 19, 5000 Odense.
OZ5RBP, DDS, Sønderbro Division,
CEnglandsvej 202, 2300 København S.
OZ5UI, Peter Smidth,
DPetersminde, 5484 Uggerslev.
DOZ5XR, Jens Frishøj,
Cypres Alle 21, 2770 Kastrup.
DOZ6IP, Jan Erik Kjær,
Brønshøjvej 74 D, 2700 Brønshøj.
D 12505 OZ6IV, Henry Jørgensen,
Johannes Ewalds Vej 31, 8230 Åbyhøj.
D 13306 OZ6IW, Kennert Kjær Sørensen,
Vanløse Alle 12 st., 2720 Vanløse.
D 12867 OZ6XQ, Jan Andreasen, Maj Alle 11, 2730 Herlev.
OZ6YX, Ejler Lindblad Thomassen,
BAsevangsvej 144, 4550 Asnæs.
DOZ7IV, Helge Tietgen Lillevang,
Lundekærsvej 64. 5681 Bellinge.
DOZ7UQ, Robert Lindtner Lund,
Kastruplundgade 2 2 , 2770 Kastrup.
OZ7UY, Sven Lutzen,
CBehrendtsvej 21', 5500 Middelfart.
B 13263 OZ7UZ, Carl Vilhelm Knudsen Drejer,
Elbjergvej 41, Kattrup, 8732 Hovedgård.
D 13309 OZ7YA, Steen Allan Kristensen,
Hammersvej 3, 3480 Fredensborg.
D 12700 OZ7YI, John Carl Lassen,
Lunden, 8585 Giesborg.
AOZ7YQ, Torben Fossenius, c/o Ellen Jakobsen,
Enghave Plads 11, 1670 København V.
DOZ8IY, Carl Stein Poulsen.
Skolegade 7, 9550 Mariager.
DOZ8PU, Claus Lund Pallesen,
Vinderød Skov 19, 3300 Frederiksværk.
D
OZ8QI, Henning Ole Skou, Vesterby, 4944 Fejø.
DOZ8QU, Christian Christiansen Agerskov,
c/o Frode Sørensen,
Hedemarksvej 70 'tv., 2620 Albertslund.
D
OZ8XF, Torben Jensen,
Peter Bangsvej 1374, 2000 København F.
OZ9FD, Vagn Mogens Dallberg Pedersen,
D
Alexandragade 11, 5000 Odense.
D
OZ90OJ, Niels Frederik Sandholm Jensen,
Skyttehaven 2, lejl. 9 D, 2950 Vedbæk.
D 11634 OZ9PU, Poul Liljegren Karlskov Poulsen,
Bastkær 7, 2760 Måløv.
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0Z9TK, Kate Rita Balle,
Svaldergade 11, 3550 Slangerup.
D
OZ9VF, John H. Flolte, Vesterbro 58,5000 Odense.
D 12389 OZ9VJ, Per Olaf Joensen,
Sdr. Boulevard 47, 1720 København V.
B 13255 OZ9VX, John N. Engelsted,
Strandhuse 5, 5700 Svendborg.
D 13152 OZ9XO, Gunnar Egede Olsen,
Hovedgaden 52, 3630 Jægerspris.
D 12927 OZ9XT, Agner Thorsen,
Rødovrevej 333 B\ 2610 Rødovre.
D 12573 OZ9VC, Jørgen Jon Balle,
Svaldergade 11, 3550 Slangerup.
D 12617 OZ9ZC, OleConradsen, Elmevej4,3200 Helsinge.
D 12395 OZ9ZU, Nils Torp Aundal,
Lillebjergvej 31, 3390 Hundested.
Genudstedelser
A 6720 OZ1HM, Ole Hansen,
Fuglebæksvej, 3300 Frederiksværk.
B 5179 OZ1JF, Poul Johannes Foss,
Brislingvej 17, 3450 Allerød.
B 864 OZ2FB, Karl Kristian Julius Hansen,
Strynøgade 31, 2100 København 0.
B 12265 OZ3BO, Bendt Olesen,
Lodager 22, 2620 Albertslund.
B
OZ4ZP, Kim Skovbjerg Poulsen,
Dryadevej 13, 2650 Hvidovre.
A 8520 OZ6AV, Arne Kristian Poulsen,
Skarpæsvej 183, 9990 Skagen.
C 10618 OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22,6000 Kolding.
A
OZ9EVA, EDR, Skagen Afd„
Hans Baghsvej, 9990 Skagen.
A
OZ9GL, Gerhard Lohse,
Elborg Alle 44, 2792 Store-Magleby.
Inddragelser
A OX3KG, K. Gudbrandsen, Angissoq, 3922 Nanortalik.
A OZ1AS, A. E. Stiehler, Eskjær, 7870 Roslev.
A OZ6SS, S. Schack-Schou, Åvej 16, Karlstrup Strand,
2680 Solrød Strand.
B OZ7MV, E. M. V. Pedersen, Bremensgade 81',
2300 København S.
A OZ8OI, O. F. S. Nielsen, Boks 9, 7451 Sunds.

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med
spiral, pr. stk
5,50 kr.
10 stk
45,00 kr.
Contest Log. format A4
med heftning, pr. stk. ...
10,00kr.
10 stk
80.00 kr.
The Radio Amateur's World Map
(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i
Azimutalprojektion
pr. stk. .................................................................................... 16,50 kr.
10 stk
135.00 kr.
ITU World Wide Zone Kort med prefixer,
pr. stk.
13,80kr.
World Map for Radio Amateurs
(Verdenskort i 2 farver), format 80x60 cm i
Mercator-projektion
pr stk........................................................................................ 11.00 kr.
10 stk.......................................................................................... 88,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra
Midteuropa, format 61x61 cm ................................................ 11,00 kr.
10 stk.......................................................................................... 88,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund,
sort emblem og m. hvid inskription. Format
15x30 cm pr. stk..................................................................... 10,00 kr.
10 stk.......................................................................................... 80.00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl. sorte bogstaver på hvid bund. selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk.................................................................... 5.00 kr.
10 stk
40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen ........................................................... 27,50 kr.
Emblemer .................................................................................. 10.00 kr.
QSO-instruktionshefte ................................................................. 3.50 kr.
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.) ................................................... 4,50 kr.
QRA-kort .................................................................................... 20,00 kr.
QTH liste
5.75 kr
Diplombogen:
Nr. 1 ............................................................................................. 8.00 kr.
Nr. 2
11.00 kr.
Nr. 3
10.00 kr.
Ordner ......................................................................................... 9.00kr.
Register ....................................................................................... 3.00 kr.
EDR's bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger.
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 22 116. EDR
Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit.
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

AARHUSMØDET 1973
Søndag den 28. okt. kl. 10.00

Den kommer

2. JANUAR
1974
og det er ganske vist

IV

EDR Aarhus afdeling inviterer hermed alle amatører
til Aarhusmødet, der traditionen tro afholdes på Sabro
Kro 12 km fra Aarhus mod Viborg.
Der vil som sædvanlig være udstilling af grej som
de førende firmaer i branchen kommer og viser. Gå
heller ikke glip af den traditionelle auktion, hvor der
sikkert vil være alt muligt. Til de der tænker på at
komme med grej er det sådan, at man selv medbrin
ger grejet, da det er det nemmeste for os. Er dette
ikke muligt, er vi i stand til at opbevare det. I så
tilfælde ring til OZ5SB på (06) 15 36 51 bedst omkring
kl. 18, så finder vi ud af det.
Angående mad ligger priserne i år som følger:
Middag - 3 retter 25,-, 2 retter 21,-, platte fra 16,-,
børnemiddag ca. 10,-. For at lette ekspeditionen be
des man bestille straks ved ankomsten til kroen.
Angående foredraget kan oplyses, at vi prøver at få
en eller anden til at tale om frekvenssyntese til VHF
stationer, men der ligger intet fast endnu.
I håb om et godt fremmøde siger EDR Aarhusafdeling på gensyn søndag den 28. oktober.
OZ5SB

QSL-manageren sørger for at modtage og af
sende QSL-kort for en anden amatør, idet han har
dennes log eller han har regelmæssig forbindelse
med denne. Ved QSL’ing via QSL-manager eller
direkte, fremsendes QSL-kortet i en kuvert, som
også indeholder en selvadresseret svarkuvert (SAE)
og det til returforsendelsen nødvendige antal inter
nationale svarkuponer (IRC), som kan købes på
det lokale posthus for 1,50 kr. pr. stk.
Husk. at IRC'er skal stemples på udleverings
posthuset.
Almindelige breve (mindre end 20 gram) kræver
i de fleste tilfælde I stk. IRC, luftpost (ca. 5-13
gram) kræver mindst 2 stk. IRC. Hvis der er en
IRC for meget, går det som regel hurtigere med
besvarelsen! Sommetider får man dog overskyden
de IRC retur. Hvis man har det pågældende lands
frimærker og posttakster kan man vedlægge en
selvadresseret, frankeret svarkuvert (SASE).
QSL-kort, der sendes via QSL-manager bør ud
vendigt på kuverten i nederste venstre hjørne eller
i øverste venstre hjørne have en angivelse af kaldesignalet på den workede station, samt evt. dato.
måned, år, tid og bånd. Det letter sorteringen,
især for de mange QSL-managers, der har QSLservice for op til 20 forskellige stationer.
Ved anvendelsen af CB skal man være meget
omhyggelig med afskrivning af adresser. Mit job
som QSL-manager for ZD3Q gav følgende fejl
skrivninger med blanding af adresser eller helt
forkerte adresser: OZ3PN - OZ3PP - OZ3PQ OZ5PO. Alle disse kort fik jeg dog alligevel på
grund af amatørånden.
Der findes en amerikansk »QSL-Managers Di
rectory«, hvortil der udsendes kvartårlige supple
menter.
QSL-kort fra USA til den øvrige verden må
sendes direkte til den enkelte amatør eller til hans
QSL-bureau. idet ARRL ikke har udgående QSLservice, kun indgående. Der findes dog en del
private udgående QSL-bureauer, som mod en be
skeden betaling sender QSL-kort til andre landes
bureau’er og til QSL-managers.

Specielt tegnet QSL-kort fra AXØKW (ex OZ9KP).
virkelig eftertragtet og mange OZ'er fik QSO med Karl.
OZ OKTOBER 1973

Dette

kort

var

Vil du modtage QSL-kort. så send selv, hvis
ikke, så lad være med at love QSL i QSO’en eller
sig lige ud, at QSL ikke har din interesse.
Hvis du sender og modtager en del QSL-kort
direkte, så kast ikke kuverterne bort. De kan
vække glæde hos en frimærkesamler.

Dobbeltsidet QSL-kort i
Ivan havde mange OZ QSO’er.

trefarvet

tryk,

bagsiden

har

QSO-data.

Lidt erfaringer
Gennem årene er min QSL-besvarelse ca. 50%,
men heraf har QSL'ing direkte eller via manager
givet 85-90% besvarelse. Hertil må bemærkes, at
jeg altid sender QSL for den første QSO med en
station og i en del tilfælde også for QSO på hvert
nyt bånd til brug for diplomer som WAE, 5 bånds
DXCC m.fl.
Først og sidst: Udfyld dine QSL-kort helt kor
rekt, navnlig tidspunkt og dato (GMT), idet der er
mange QSL-kort med afvigelser på 1 time, I dag
eller I måned, endog forkert årstal. Grundlaget
herfor er en korrekt ført log og korrekt ur (GMT).
Til sidst lige nogle tal fra mit arbejde som QSLmanager for ZD3Q:
Antal indgåede direkte forsendelser
1.292
antal SAE + SASE
1.014
antal IRC'er
1.943
antal QSL-kort
3.664
OZ1LO og OZ5DX førte ca. 6.500 QSO'er i de
14 dage, de opholdt sig i Gambia. Dette giver 55%
ønske om QSL-kort direkte eller via bureau. Der
blev kun svaret på QSL-kort. dog blev der sendt
uopfordret QSL til alle OZ’ere via bureau.
Tænk på, hvilket arbejde et QSL-bureau har med
at sortere og forsende i titusindvis af kort til al
verdens lande, skriv derfor kaldesignalet på mod
tageren tydeligt (også på kortets bagside).
QSL-information
hvilket vil sige adresser og QSL-managers, kan
findes i OZ under OZ-DX. Supplerende oplysnin
ger kan i de fleste tilfælde også fås hos medlem
merne af »Danish DX Group«. Jeg håber læsningen
af dette kan virke gavnlig på din QSL-besvarelsesprocent.
God fornøjelse.
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OP-AMP kredsløb med
een strømforsyning ...
Af OZ9NY, Niels Jalling, Fortebakken 3,
8240 Risskov

Jeg har været til generalforsamling.
Alle der har prøvet at arbejde med OP-AMP’s
har sikkert været irriterede over, at der skal bruges
to strømforsyninger, dette kan undgås ved at etable
re et kunstigt nulpunkt. Fig 1 viser en normal, ikke
inverterende
forstærker
med
to
strømforsyninger.
Denne grundenhed går igen i fig. 2, der viser hvorle
des der skal kobles med én strømforsyning. Jeg har
lavet et midtpunkt på strømforsyningen ved hjælp
af to lige store modstande, dette midtpunkt er afkob
let til stel gennem en stor kondensator. OP-AMP'en
vil se dette midtpunkt som stel. mens signalet vil
bruge strømforsyningens stel. Den eneste ulempe
ved dette kredsløb er, at det kun kan bruges i rene
AC-opstillinger, så hvis man vil lave analogregnekoblinger skal man bruge to strømforsyninger.

Fig. 1. Normal OP-AMP kobling.

Fig. 2. Kobling med én spændingsforsyning.
en DC-spærreblok i serie med indgangen.
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Bemærk,

at

der

skal

Forsølvede spoler
Af OZ5NU, Niels Mortensen,
Hegnshusene 37, 2700 Brønshøj
Ved forsølvning af spoler m.v. har man flere valg
- man kan sende det, man vil have forsølvet, hen
på en dertil beregnet forsølvningsanstalt, og så er
man ude over alle problemer. Man kan også hjemmeforsølve, med dertil hørende strøm og kemikalier,
af hvilke sidstnævnte jeg ikke gerne vil have stående,
da disse er overmåde giftige. Endelig er der en yderst
nem metode, som jeg fik ideen til af en ven, og
som jeg først ikke troede på, men som dog har vist
sig udmærket virksom i praksis!
Man går ind til sin fotohandler og beder om noget
brugt fremkaldervæske - ja, han vil nok måbe lidt,
men det er rigtignok, det skal være brugt fremkalder
væske - endelig ikke nyt ubrugt!!
Dernæst gør man det, at de spoler etc. som man
gerne vil forsølve, dem renser man meget omhygge
ligt - det skal siges, at der selvfølgelig ikke må være
lak på spolerne, ejheller må man efter rensningen
røre dem med fingrene, så man må have fat i pincet
ten, med hvilken man sænker det ned i fremkalder
væsken - man lader det nu stå et par dage, og kan
man komme til det, så skvulper man væsken et par
gange eller tre om dagen.
Sagen er nemlig den, at det, der bundfælder sig
1 væsken, er det gode, man har brug for, derfor
omrystningen! Når man har ladet det stå sådan et
par dage, tager man tingene op og hvis det viser
sig at disse er sorte, så er sagen klar, spolen etc
er forsølvet, og man har nu kun tilbage at pudse
disse i Silvo, så de bliver pænt blanke!
Jeg er ikke fotoexpert, og skal ikke komme med
nogen større teknisk udredning, jeg skal blot bemær
ke, at det der sker når en film fremkaldes er, at
der fra filmen udfældes ovenomtalte sølv, og når
sådan et bad har været brugt et vist antal gange,
så er fremkalderen mættet så meget, at dels kan
fotohandleren ikke bruge det mere og dels kan vi
andre få gavn af det ved ovenomtalte forsølvnings
metode!
Så nu skulle du jo have mulighed for, at få dine
2 m spoler forsølvet på en billig måde!
OZ OKTOBER 1973

LITTERATUR - NYT
Wire Antennas, William I. Orr, W6SAI
Radio Publications, Inc., USA. I Danmark: A.
Flensborgs Boghandel (OZ1D), Ringsted. Pris Dkr.
36,50. 190 sider i format A5.
Antennen er jo uden diskussion amatørens vigtig
ste middel til at etablere forbindelser til andre amatø
rer. Uden en antenne er både sender og modtager
uden værdi, ja uden mening! Det er med antennen,
DX contests vindes eller tabes, og den, der ejer
en god antenne, vil altid have en fordel, selvom
han kun råder over lille sendeeffekt og en primitiv
modtager.
For den nye uerfarne amatør er antenneproblemet
nok særlig påtrængende - også fordi han ofte bor
i lejlighed og skal overvinde en masse restriktioner
for sine udfoldelser, såvel som praktiske hindringer.

INFORMATION
Resultatet af afstemningen til
EDR’s formands- og bestyrelsesvalg 1973

Formandsvalg:
OZ4JA Jens-Karl Iversen
Kreds I
OZ4JA Jens-Karl Iversen
OZ2WK Kurt Wennich Hansen
Kreds II
OZ4ET E. Thomsen
Kreds IV
OZ4X Erik Hansen
Kreds V
OZ4RU Rudolf Thomsen
OZ4RJ Svend A. Lauridsen
OZ9WN Willy Nielsen

386 stemmer valgt
(ikke optalt)
208 stemmer valgt
233 stemmer valgt
263 stemmer valgt
173 stemmer suppl.
196 stemmer valgt
200 stemmer valgt

Der var i alt rettidigt indkommet 645 stemmesedler,
hvoraf 48 var blanke og 16 ugyldige.
Sekretæren
OZ OKTOBER 1973

Men selvom man er så heldig frit at kunne vælge
QTH efter antenneforholdene, har man brug for vi
den om, hvordan man klarer antenneproblemerne
i praksis.
Den foreliggende antennebog, der er skrevet af
en af de mest erfarne radioamatører i USA, er netop
anlagt på praktiske løsninger. Der er kun medtaget
det allermest nødtørftigste af teorien, pladsen er
brugt til beskrivelse af en række praktiske trådanten
ner af den slags, alle amatører har brug for på HFbåndene, og tilkoblingen til stationen via antennetu
ner og standbølgemeter er ikke glemt.
Beskrivelser af retningsantenner indskrænker sig
til en 2-element quad til HF og en yagi til 2 m,
men sådanne er jo også behandlet udførligt i special
litteraturen og falder her ved siden af emnet.
Til gengæld har de for mange så vigtige »usynlige«
antenner fået god omtale med råd og vink om, hvor
dan man kan narre naboerne, så de ikke opdager,
man er radioamatør - og det er der nok mange,
der kan bruge!
7aq

HB-møde i Fredericia den 18. august 1973
P & T har meddelt, at gensidighedslicenseringen
er bragt i orden for en række angivne lande - se
OZ september 1973. OZ4GS valgtes som materiale
forvalter.
Revisionsfirmaet H Seier-Petersen havde tilsendt
det reviderede regnskab. Det blev godkendt og un
derskrevet af HB.
Der nedsattes et udvalg (4JA, 4WR og 7XG) til
varetagelse af de praktiske opgaver i forbindelse
med udgivelsen af den nye VTS.
Henvendelser fra afdelinger vedrørende vanske
ligheder med at få svar fra eller kontakt med fore
dragsmanageren blev behandlet med det resultat, at
HB søger at finde en ny foredragsmanager.
Et forslag om stramning af foreningens holdning
over for annoncorer med restancer blev enstemmigt
vedtaget.
De opstillede kandidater får mødereferater for
HB-året 1972/73, HB’s forretningsorden m.v. til
sendt, så de kan orientere sig på forhånd.
Vedtægter for lokalafdelingen i Graasten blev
godkendt uden kommentarer.
RTTY-gruppen ønskede gerne bladudveksling, så
redaktøren af SARTG-NEWS kunne modtage OZ.
Man besluttede at imødekomme ønsket.
De nyvalgte HB-medlemmer indbydes til at over
være sidste møde i nuværende HB.
Den nye HB indkaldes til konstituerende møde
den 22. september om aftenen.
Næste møde afholdes i Odense den 22. septem
ber kl. 15.00.
"
Sekretæren
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» Philips europæiske konkurrence for unge forskere
og opfindere 1974« og »Fysikernålen«
I flere år har der herhjemme været to konkurren
cer, der henvender sig til skoleelever, der interes
serer sig for naturvidenskab og teknik.
Philips har i år igen udskrevet en konkurrence
»for unge forskere og opfindere«. »Forskere og op
findere« er et vidt begreb, så vidt, at enhver, der
arbejder med teknik eller naturvidenskab kan del
tage. Man understreger netop, at man ikke behøver
at være en ny Einstein eller Edison for at deltage i
konkurrencen. Alle skoleelever kan sagtens være
med, blot de har en idé og er villige til at gøre en
indsats.

i Vesttyskland. Philips betaler rejsen og en uges op
hold. I Aachen fordeles studielegater på mere end
100.000 kr.
Konkurrencen er åben for alle unge mellem 12 år
og 21 år. Nærmere oplysninger om konkurrencen
fremgår af den konkurrenceavis, Philips har ud
sendt til alle skoler. Avisen kan vederlagsfrit rekvi
reres
hos
PHILIPS
SKOLE
SERVICE,
Prags
Boulevard 80. 2300 København S. Tlf. ASTA 2222.
I konkurrenceavisen fortælles også om det nye i,
at Philips kan formidle »eksperthjælp« og udlåne
måleapparater
og
andet
apparatur,
som
skønnes
nødvendigt for gennemførelsen af et projekt.
FYSIKERNÅLEN har nu eksisteret i 16 år. Den
er blevet til gennem et samarbejde mellem Dan
marks Fysiklærerforening og Familie Journalen.
Indsendte projekter kan af bedømmelsesudvalget
tildeles Fysikernålen i bronze, sølv eller guld. Det
kræver ikke de store præstationer at score bronze.
Bronze er imidlertid en god begyndelse. Guld er
derimod vanskeligt at opnå. Således tildeles der kun
6-10 guldnåle om året.
Guldnåletagerne inviteres af Familie Journalen på
en rejse. I tidens løb har man besøgt industrier og

Philips er jo en kendt elektronikvirksomhed, og
det kan foranledige, at mange unge mennesker tror,
at de skal indsende arbejder inden for dette områ
de. Det er imidlertid ikke tilfældet, idet konkurren
cen efterlyser arbejder om både tekniske og natur
videnskabelige forhold af enhver art.
Som eksempel herpå kan fortælles, at hovedpræ
mien et år blev vundet på en rapport om undersø
gelse af forureningen af en å. Et andet år blev ho
vedpræmien vundet på et studie af kragernes liv.
Alligevel er mange af de indsendte arbejder elek
tronikprojekter, og for at modvirke dette, har dom
merkomiteen besluttet at vælge »Miljø- og res
sourceproblemer« som hovedtema for den konkur
rence, der udskrives nu. Arbejdet med disse proble
mer tangerer både naturvidenskab og teknik, og det
drejer sig samtidig om problemer af stor vigtighed.
På den anden side udelukker valget af dette ho
vedtema naturligvis ikke arbejder, der omhandler
helt andre emner. Sådanne arbejder vil have samme
vinderchance.
Som præmier i konkurrencen uddeles to hoved
præmier på hver 3000 kr, to præmier på hver 2000
kr. og seks på hver 500 kr. Desuden belønnes en
række projekter med bogpræmier.
De to danske hovedpræmievindere deltager sam
men med vinderne fra de øvrige 15 deltagerlande i
den europæiske finale, der i år finder sted i Aachen
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Den 17 årige Freddy Jacobsen, OZ2FZ, fra Holstebro, ses her
med sit vinderprojekt, et »Zenervoltmeter«, der indbragte ham en
af hovedpræmierne på 3.000 kr + en rejse til London. Et »Zener
voltmeter« er et voltmeter med undertrykt nulpunkt, der muliggør
tydelig aflæsning af små spændingsændringer i f.eks. strømforsy
ningsanlæg.
OZ OKTOBER 1973

tekniske virksomheder i hele Europa. Fra Irland til
Sovjetunionen og fra Kiruna og Lofoten til Østrig,
Schweiz og Ungarn.
Fysikernåleturen gik i år til London, hvor man
deltog i »International Youth Science Fortnight.
Der var 8 drenge med på turen, og de tilbragte
15 interessante dage i London med et afvekslende
program med
teknik, videnskabelige forelæsninger
og »turisteri«.
Udover den individuelle konkurrence er der også
en løbende skolekonkurrence, hvor den skole, der
i årets løb har fået tildelt flest Fysikernåle, får en
præmie til en værdi af 1000 kr. Desuden inviteres
skolens fysiklærer med på årets Fysikernåletur.
Elever til og med 10. klassetrin (også l.G og 1.
HF) kan indsende projekter til bedømmelse. Projek
terne sendes til: Fysikernålen. Statens Pædagogiske
Forsøgscenter,
Ungdomsbyens
Skole,
Islevgård
Allé 5, 2610 Rodovre.
Philips og Fysikernålen har nu indledt et samar
bejde, således at projekter indsendt til Fysikernå
len, hvis det ønskes, videresendes til Philips kon
kurrence og omvendt.
Nyt fra Sydhavsøerne
Den 12. september 1973 startede et par all-round
amatører - OZ5GF og OZ2QF - et nyt salgs- og
produktionsfirma.
Det nye firma - OP ELECTRONIC, Bogfinke
vej 7, 4800 Nykøbing Fl. - er som start baseret på
en overtagelse af det kendte firma TELE-TRADINGS’s
produktion
af
amatørgrej,
eksempelvis
SWR-metre, strømforsyninger m.v.
Man stopper imidlertid ikke hermed, oplyser OPELECTRONIC. Vi er allerede langt fremme med
udviklingen af en række spændende specialproduk
ter til amatørmarkedet. Det er især ting, som ikke
findes på markedet, vi satser på. Ting, som man via
arbejdet som aktive amatører ved der er stort be
hov for. Herudover vil vi også senere føje en linie
til for de selvbyggere, som ønsker komponenter,
prints etc. til bl.a. OZ’s konstruktioner, slutter
man.
OZ ønsker OP-ELECTRONIC held og lykke
fremover.
Trebeh.

SILENT KEY
OZ6 Radio Niels svarer ikke mere. I 25 år har han
strålet HF ud fra Brenbjerg ved Øsby. I lange hyg
gelige QSO'er var det Niels’ største lyst at fortælle
om radioens barndom med honeycomb-spoler og
meget andet. Navnet Radio Niels havde han også
fra denne svundne tid, hvor han byggede radioer
OZ OKTOBER 1973

efter
Familie-Journalens
beskrivelser,
og
naboerne
spurgte: Hvordan går det med »æ radio Niels«?
Vi på 2 og 80 m vil savne Niels med hans humo
ristiske indlæg. Niels havde få måneder før sin død
den glæde at kunne fejre sin 70 års fødselsdag.
Tankerne går til familien på Brenbjerg, hvor savnet
er størst. Ære være hans minde.
OZ5PG

TRAFFIC-DEPARTMENT
BERETTER
Traffic manager:
OZ2NU P. O. BOX 335, 9100 Aalborg

Postgiro nr. 4 37 46 - (EDRs Traffic Department)
Telefon: (08) 18 03 50 efter kl. 17,30.

Vedr. DXCC-diplomansøgninger
Indtil videre påtager Traffic Department sig
ikke at være medlemmerne behjælpelig med
fremskaffelsen af DXCC, bortset fra, at Tr.
D. som sædvanligt vil være behjælpelig med
regler og skemaer for ansøgningerne. Selve
fremsendelsen af ansøgningen må den enkelte
selv tage sig af. Denne restriktion berører
ikke ansøgningen om WAC. Dette diplom
ekspederes som hidtil gennem Tr. D. der
også
kontrollerer
kortene,
som
returneres
omgående fra Tr. D.

Intruder-Watch
IARUs Region I Intruder Watch-gruppe har for
andet halvår 1972 konstateret 379 fremmede stati
oner i de eksklusive kortbølge-amatørbånd fordelt
således:
Sovjetunionen
217
Italien
3
2
Folkerep. Kina
41
Polen
Tyrkiet
24
2
Sverige
Albanien
2
20
Ungarn
Ægypten
9
USA
2
Grækenland
6
Madagaskar
1
Pakistan
6
1
Marokko
Saudi-Arabien
4
Storbritanien
1
Spanien
4
=
Iran
3
ikke ident. 31
Allerede på konferencen i 1966 indenfor REG. 1.
blev det pålagt de russiske delegerede at tage dette
spørgsmål op med de mange russiske stationer i
amatørbåndene. Radio Sports Federation er på de
følgende to konferencer i Bruxelles og Schevenin-
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gen stadig blevet gjort opmærksom på disse, over
for amatør-radio uvenlige, aktiviteter, men indtil
nu - uden at det har givet noget resultat.
The Swedish Preflxes Award
Et nyt diplom, der skulle være opnåeligt for dan
ske amatører er The Swedish Prefixes Award, der
udstedes for bekræftet liste over 10, 15, 20 eller 25
svenske
prefixer
(SK.SL.SM1-7).
Ansøgning
med
10 svenske kroner eller tilsvarende sendes til
SK5AL, Orrstigen 36, Ronninge. Diplomet er trykt
på træ-imitation.
Jerusalem-diplomet
Dette udstedes til amatører, som har haft bekræf
tet forbindelse med 7 amatørstationer i Israel,
hvoraf mindst 2 skal være lokaliserede i Jerusalem.
Alle sendetyper, og alle bånd må benyttes. Forbin
delserne skal være efter d. 15. maj 1948 - dagen
hvor staten Israel blev oprettet. Bekræftet logud
skrift sendes til 4X4SO, 21 Hapisgah Street-Jerusa
lem, Israel. Afgiften er 2 IRCs.
AGDX - Diplom for arbejdsfællesskabet DX
Diplomet udstedes af Assoziation Junger DXer in
Østerreich (ADXB-OE) for arbejdsfællesskabet DX
(AGDX).
Det kan opnås af enhver kortbølgelytter, modta
geramatør (SWL) eller licenseret radioamatør.
Man skal være i besiddelse af QSL-kort fra
mindst 25 radiolande. Diplomet kan udvides med
stickers for 50-75 og 100 lande, og efter de 100
med stickers for hver 10 nye lande. Navnene på
diplomindehavere for 100 eller flere lande offentlig
gøres i tidskriftet »Weltweit Høren«.
Alle bånd, alle sendetyper og alle radiotjenester
(Radiofoni - Amatører o.a.), adskilt eller blandede,
kan benyttes.
Ansøgningen skal indeholde en angivelse af under
hvilken af disse betegnelser, diplomet ønskes ud
stedt.
QSL behøver ikke at være vedlagt, såfremt an
søgningen er bekræftet af diplommanager (Tr.D.)
eller af to licenserede amatører - henholdsvis to
medlemmer af en lytterforening.
Udstederne forbeholder sig dog ret til at foretage
stikprøvekontrol.
Afgiften er 10 IRCs plus IRC for luftpost/anbefa
let. - Stickers udstedes gratis mod indsendelse af
selvadresseret kuvert + 1 IRC. Ansøgninger rettes til:
Diplommanager der ADXB-OE, Peter Ungerböck,
Probusgasse 4, A 2362 Gumpoldskirchen, Øster
reich.
Granite State Award
DX-stationer skal have
NH-stationer og mindst
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haft forbindelse
3 grevskaber.

med 15
Bekræftet

liste + 1 IRC. Forbindelserne skal være efter 1. jan.
1962.
Ansøgning til: Nashua Mike and Key Club, Box
94, Nashua, New Hampshire, USA.
YA-amatørlicenser inddraget
Ifølge den tyske »Amateur-Rundspruch« er alle
amatørlicenser i YA blevet inddraget og efter ube
kræftet forlydende også alle stationer. Det forven
tes ikke at amatørlicenser frigives under landets nu
værende styre.
Stationer, der har kvalificeret sig til diplomet fra
»The Camel-Drivers Club« kan dog stadig søge
dette gennem DK5AR W. Renner - 34 Gøttingen,
Friedenstrasse 25, W. Deutschland.
Reaktioner på de nye »ferielicenser«
Straks efter at P&T havde meddelt EDR de nye
bestemmelser for ferielicenser, tilsendte foreningen
de
implicerede
landes
amatørorganisationer
brev
herom, samt kopi af P&Ts engelske version af be
stemmelserne.
Inden redaktionens slutning er der allerede ind
løbet breve fra Region I, Schweiz, Canada, Norge
og Frankrig, der alle lykønsker EDR med det gode
resultat af forhandlingerne med P&T. Samtidig her
med lover man snarest at offentliggøre meddelelsen
i de respektive medlemsorganisationers tidskrifter.
OZ2NU
JAMBOREE-ON-YHE-AIR (JOTA)
afholdes for 16. gang i week-enden den 20/21. okto
ber, idet arrangementet overalt på jorden starter lør
dag kl. 00,01 og afsluttes søndag kl. 23,59 lokal tid,
og således følger solens vandring jorden rundt.
Når dette OZ udkommer er man vel de fleste ste
der færdig med planlægningen af JOTA, men der
kan vel være grund til at nævne, at formålet bl.a.
er. at spejderne skal forsøge at opnå kontakter med
andre spejdere, danske såvel som udenlandske.
JOTA er ikke en contest, hvor antallet af etablere
de kontakter er det afgørende. Det skulle gerne være
en afslappet week-end, hvor spejderne skal opleve
noget nyt og spændende, nemlig kontakt med kort
bølgebevægelsen, samtidig med, at de opnår danske
og udenlandske kontakter.
Der bør vel også nævnes, at P&T er indforstået
med, at spejderne udveksler kortfattede personlige
meddelelser som second operators.
De internationale spejderfrekvenser
fone
3740 kHz
CW 3590 kHz
7090 kHz
fone
CW 14090 kHz
fone 14290 kHz
CW 21140 kHz
fone 21360 kHz
CW 28190 kHz
fone 28990 kHz
fone 145,9 MHz
skal bruges som kaldefrekvenser, idet man derefter
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bør gå på anden frekvens for at afvikle QSO.
Vi må forudse, at der kan blive trængsel på bånde
ne på visse tidspunkter, idet der forventes ca. 7000
stationer med 150.000 deltagere over hele jorden.
Derfor - undskyld på forhånd, hvis vi breder os
lidt.
Husk
på,
at
det
er
kommende
EDRmedlemmer, der er bag højttalerne. Tag derfor godt
imod dem.
Skulle der være brug for last-minutes-oplysninger
er jeg QRV på telefonen i aftentimerne, og ellers
skulle der være en chamce for at få information over
spejdernettet lordag formiddag 09,30 GMT på 3740
kHz.
Arne Gotfredsen, OZ3AG
Peder Lykkesvej 231
2300 Kbhvn. S.
Telf. (01) 55 98 65

Aktivitetstest september
CW:
88 p
OZ3IZ
88 p
OZ6ZS
80 p
OZ4HW
80 p
OZ6SF
SWL:
312 p
OZ-DR 1429
252 p
OZ-DR 1704
256 p
OZ-DR 1650

Fone:
OZ4XP
OZ3IZ
OZ5EV
OZ8QL
OZ7XE
OZ8FU
OZ8KU
OZ4DZ
OZ4HW
OZ6BF

840 p
800 p
800 p
770 p
738 p
700 p
680 p
620 p
560 p
464 p

Ændring af testreglerne
På grundlag af det indsendte materiale vil jeg prø
ve at udarbejde nogle forslag. Interesserede bedes
venligst sende mig en selvadresseret, frankeret ku
vert, hvorefter jeg skal sende forslagene frem. Jeg
mener, det må være den bedste måde at få de helt
rigtige regler frem på. Reglerne skal være færdige
til den 1. januar 1974, så vent ikke for længe.
OZ8KU
All Asian DX-Contest
Af hensyn til eventuelle deltagere i dette års All
Asian DX-Contest, skal vi meddele at adressen for
indsendelse af logs er:
J.A.R.L. Contest Committee
Central Office Box 377 - Tokio - Japan.
Loggene skal sendes således at de er fremme senest
d. 30. november 1973. Fra den tilsvarende test sidste
år, har vi modtaget resultaterne, hvoraf vi skal næv
ne de danske:
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M 451 109 49159 P
OZ1LO
OZ7HT
M 229 60 13740 P
M 54 29 1566 P
OZ8HC
OZ4HW M 45 27 1215 P
OZ2NU
M 25 15
375 P
OZ4H
M 18 16
288 P
OZ8BN
M 12
9
108 P
OZ6PI
21 101 39 3939 P
21 23 11
OZ9OI
252 P
M = Multiband
OZ1LO - 7HT - 8HC samt 6PI vil modtage diplom.
OK DX Contest
Deltagerne i denne test må kontakte stationer fra
andre lande i.h.t. ARRLs landsliste. Kontakt med
stationer indenfor eget land tæller kun som multipli
kator. Contesten løber fra kl. 00.00 søndag d. 11.
november 1973 til kl. 24.00 GMT samme dag.
Bånd:
1,8 til 28 MHz.
Sendetyper:
CW og fone må benyttes. Kun forbindelser på
samme bånd og med samme sendetype godken
des.
Kode:
For fone udveksles et fire-cifret tal bestående af
RS plus nummer for ITU zone.
For CW udveksles et fem-cifret tal bestående af
RST plus nummer for ITU zone.
OZ er i zone 18. Se i øvrigt i QTH listen, der
oplyser ITU zone for de forskellige call.
Points:
For en komplet kontakt med en OK-station gives
3 points.
Med andre stationer gives kun 1 point.
Kontakt med stationer fra eget land giver 0 point.
Samme station må kun kontaktes 1 gang pr. bånd.
Multiplikator:
Summen af ITU-zoner på alle bånd - hver zone
kun 1 gang pr. bånd.
Klasser:
A Enkelt operator, alle bånd
B Enkelt operator, eet bånd
C Multi-operatorer, alle bånd
Enhver hjælp fra en anden person til føring af
log. aflytning af båndene, tuning af senderen etc.,
betragtes som multioperator-deltagelse. Klubsta
tioner kan kun deltage i klasse C.
Logs:
Der føres separat log for hvert bånd. Loggen skal
indeholde følgende data: Data & tid (GMT) - kon
taktet stn. - sendt og modtaget kode - points ITU zone.
På summeringsbladet anføres klasse, navn, kaldesignal, deltagerens adresse - bånd, antal QSO,
points,
multiplikatorer
samt
slutsum.
Endvidere
følgende underskrevne erklæring: »I declare here-
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by that my station was operated in accordance
with the rules of the contest as well as with the
regulations of amateur radio in my country and
that my report is correct and true«.
Placeringen af deltagerne vil blive opstillet for hver
klasse og separat for hvert land. Certifikater vil blive
udstedt til de bedst placerede.
For forbindelse med 100 OK-stationer kan opnås
Worked 100 OK-diplomet. For kontakt med alle
kontinenter fås »S6S«-diplomet, såfremt der ved
lægges loggen en skriftlig ansøgning herom - forud
sat at alle forbindelserne er opnået i contesten. QSL
kræves ikke. Loggene sendes til:
Central Radio Club
P.O.Box 69
113 27 PRAHA 1.
Czechoslovakia.
De må senest være poststemplede d. 31. december
1973.
På samme adresse kan formedeis 2 IRCs fås en
liste og kort over ITU-zonerne.
OZ2NU

For de der mener, at den egentlige årsag til at
ARRL stadigvæk ikke har godkendt QSL fra Mellish
Reef »VK9JW« ikke er offentliggjort, kan det oply
ses, at en af deltagerne, nemlig VK4KS har været
på besøg i Sverige, hvor han for en gruppe har frem
draget »sandheden«. Det kan læses i det svenske
QTC. aug. 1973.1 den omtale af sagen lover VK4KS,
at man i 1974 vil tage en tur til Mellish Reef, og
lover, at denne gang skal det gå ærligt til. Vi må
1 den forbindelse også håbe, at deltagerne bliver be
dre kvalificeret til den enorme pile-up.
I det tyske tidskrift »QRV« har DJ5RTA offentlig
gjort en redegørelse for sin plan omhandlende den
første
rigtige
DX-pedition
til
Clipperton,
F08C.
Tidspunktet er sat til dec. 1973. Varighed måske en
måned,
alt
efter
transportmuligheder.
Deltagerne
skal bestå aflæger, meteorologer, teknikere etc. Det
ser ret lovende ud. Der er taget mikrofotografier
af øen med landingsfaciliteter osv. Der mangler dog
2 væsentlige ting i planen, punkt 1. Et mikrofotografi
af sendetilladelsen, samt en tilladelse til at gå i land
uden at være klædt som meksikanske fiskere. Punkt
2. De nødvendige penge til at dække et sådant foreta
gende. Spændende bliver det og vi skal da ikke på
nogen måde stå i vejen for dem, men der har jo
været skrevet meget om øen, der står som nr. 1
på DXCC listens top. Fra samme kilde foreligger
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der nyheder om den anden munkestat, der er belig
gende i Sinai ørken. Det er Mt. Katharina man vil
prøve at få i luften i 1974. Det oplyses, at hvis de
nødvendige tilladelser fra Israel og den græsk
ortodokse kirke i Istanbul bliver givet, vil ARRL
godkende den som et DXCC land.
Oprt. er allerede fundet frem, nemlig folk fra 4X4
- SV - DL - VE - HB - YU, 2 ugers opr. fra 10
til 160 m.
K5QHS samt CE3ABZ og co. skulle have været
i gang fra Juan Fernandez isl. i disse dage, men
på grund af de ting der er sket i Chile, er denne
DX-pedition udsat til oktober. Der var opgivet nogle
mærkelige frekvenser. Degengives herfor en sikker
heds skyld: 3,805 - 3,815 - 7,205 - 14,205 MHz. 40
m fra 0300-1100, 80 m fra 0500-0600. Man vil lytte
op og ned for DX stn. QSL sendes til K5QHS direkte
med IRC og/eller SASE. QTH: Dr. Sanford Hutson,
Box 218 Broken Bow, 74728 Oklahoma, USA.
Ubekræftede rygter siger, at ET3ZU har forestå
ende planer om endnu en tur til øerne i Røde Havet.
Det drejer sig om Jabel et Tair. Der er også nævnt
en ø med navnet Zaguar med en eller anden form
for selvstyre. Mere er der ikke fremme i øjeblikket,
selve informationen er hentet i det tjekkiske ama
tørblad. Det er ret så svært at oversætte, når man
ikke kender sproget.
Hvis der er nogen OZ-DX læser som synes,
at det er ret indviklet at finde ud af, hvad der
er et DXCC land eller ikke er der her en over
sat status, som måske kan være lidt til hjælp.
Det er jo således, at man ikke kan undgå at nævne
DXCC diplomet en masse gange, det går igen og
igen hele tiden. Der er da sikkert også mange andre
større diplomer som kan nævnes, men der er ingen
der kan give mere aktivitet på vore HF bånd end
dette. Der er et DXCC som kræver 100 lande bekræf
tet med QSL. Disse QSO'er må være lavet med
CW-AM-SSB, efter behag, det kaldes mixed. Så er
der et, som udgår om et år. Det er for QSO’er lavet
på telefoni. Til disse to kan man få de såkaldte stic
kers, dvs. en mærkat der kan klæbes på diplomet
for hver ti nye lande. Der er særlige regler for, hvor
mange QSL man skal have for at søge om disse.
Der medfølger altid et sæt regler og en liste til brug
for ansøgning om nye godkendelser eller kredit. Det
andet store diplom er 5-bånds DXCC, som startede
med at godkende QSL efter 1. jan. 1969. Her gælder
det også 100 lande, men på hvert af båndene, fra
10-80 m. Måske kan man en dag få stickers til dette
diplom også. Nu er redegørelsen her ikke ment som
om der mangler informationer fra diplommanageren
eller tr. department, men blot den kendsgerning,
at de forsk. DXCC har skabt en meget stor aktivitet
på vore HF bånd. Hvad er der ikke lavet af DX
QSO’er på 3,5 MHz? Jeg tror det har været med
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til at sprede den kolossale tilgang af amatører ud
over et større område, således at der er plads til
alle. En anden ting det har medført er, at den forøge
de fritid folk har og vil få, kan bruges på amatørbån
dene. Hermed en oversættelse af de regler et DXCC
land omhandler, oversat af OZ9XM:
DXCC Land Status:
Ethvert landområde i verden kan placeres i en
eller flere af nedenstående kategorier.
Hvis det pågældende område kan anbringes i
mindst en af kategorierne, vil det blive betragtet
som et selvstændigt territorium, dvs. et land for
DXCC-listen.
1) Regering/administration: Et område, der styres af
en regering eller en særlig særskilt administration,
vil blive betragtet som et selvstændigt territorium.
2) Adskillelse ved vand: En ø eller en ø-gruppe, der
ikke styres af egen regering eller af særskilt admi
nistration, vil blive betragtet som et selvstændigt
territorium under følgende betingelser:
2a) Øer beliggende udenfor regerings- eller admini
strativt område må være geografisk adskilt med
minimum 225 miles åbent vand. Dette gælder dog
ikke ved øer, som er del af en ø-gruppe eller er
geografisk beliggende i nærheden af en ø-gruppe.

2b) Øer, der udgør en del af en ø-gruppe eller som
er geografisk placeret i nærheden af en ø-gruppe,
som har fælles regering eller administration, vil
blive betragtet som et selvstændigt territorium så
fremt der er mindst 500 miles åbent vand mellem
de to områder.
3) Adskillelse ved fremmed land: I fald et land, som
hører under punkt 1, har fælles regering eller admi
nistration men er adskilt af et fremmed landområ
de, vil dette land blive betragtet som to selvstændi
ge territorier, såfremt der er en fuldstændig adskil
lelse mellem de to områder på mindst 75 miles
af fremmed land. Denne 75 miles-grænse gælder
kun for landområder. I tilfælde af områder bestå
ende af en ø-række, vil der ikke være nogen mini
mumsgrænse i tilfælde af adskillelse ved fremmed
land.
Det var alt for denne gang. Er det helt umuligt
at presse et foto med relation til OZ-DX frem? Eller
er det dovenskab!
Stof inden d. 16. i måneden til box 73, 5800 Ny
borg.
OZ6MI

November1973
Solplettal:39

Generaldirektoratet for
post- og telegrafvæsenet
Forventet højeste brugbare frekvens (MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning:

Km:

Pejling:

Japan
New Zealand
Filipineme
Sydi. Australien
Sumatra
Indiske Ocean
Madagaskar
Syd Afrika
Middelhavet
Antarktis
Kanariske Oer
Argentina
Peru
Vestindien
New York
Vest Grønland
San Fransisco
Sydi. Stillehav
Hawaii

8.600
17.800
9.700
16.000
9.300
10.100
8.300
10.100
2.200
13.600
3.500
11.900
11.000
8.100
6.100
3.600
8.800
16.200
12.000

44,4
54,1
66,4
85,0
90,0
115,9
146,0
171,3
181,0
202,5
226,9
232,4
264,1
289,6
291,4
313,6
324,5
328,6
356,4
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tid/frekvens:
1
6,6
6,6
7,1
8,3
8,7
10,8
12,7
13,4
8,7
12,3
10,1
10,0
8,4
8,4
8,4
8,9
9,7
9,9
9,9

3
7,3
7,7
8,4
9,4
9,7
10,7
11,2
11,8
8,2
12,8
11,3
11,6
9,4
8,5
8,5
8,5
9,1
9,2
8,9

5
11,8
13,2
14.7
16,5
16,8
17,6
16,3
13,7
8,0
10,7
8,5
8,7
6,9
6,2
6,2
6,0
6.8
6,9
7,4

7
18,5
20,6
23,0
25.4
25,9
27,3
25,5
24,0
16,3
20,7
15,9
15,0
9,4
7,0
6,9
6,9
7,0
7,1
8,9

9
17,6
24,5
27,2
25,4
29,0
29,2
26.4
25,5
21,7
25,8
25,8
23,5
7,8
8,8
8,2
12,8
8,5
11.8
10,6

11
11,5
22,6
25,9
23,1
28,1
28,3
27,7
29,5
22,4
26,9
28,7
26,9
20,2
11,9
14,5
19,1
7,6
16,8
10,0

13
9,6
18,5
19,1
20,5
23,6
26,2
28,5
29,8
21,7
27,4
27,9
25,4
27,6
24,3
23.9
22,6
7,3
15,6
11,7

15
10,5
12,1
13,2
15,2
15,8
19,4
24,8
29,0
20,0
27,2
28,2
29.0
26,9
24,5
24,3
21,0
14,2
14.9
9,4

17
8,6
8,7
9,1
10,1
10,4
12,4
16,4
20,2
13,4
22,7
21,3
22,6
21,7
20,3
20,2
17,2
16,4
15,8
11,6

19
8,0
8,1
8,3
8,9
9,1
10.6
13,1
15,2
9,6
16,1
14,4
15,4
14,2
13,3
13,2
11,5
11,8
11,6
9,9

21
8,5
8,6
7,3
9,5
9,7
10,4
11,6
12,8
8,0
12,9
10,8
11,4
9,6
8,9
8,9
8,5
9,4
9,5
10,0

23
7,9
8,1
8,5
9,7
10,0
11,4
12,1
12,3
8,3
11,9
10,1
10,3
8,5
7,9
7,9
8,1
8,9
9,1
9,9
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OSCAR 6
Nedenstående
tabel
angiver
ækvatorpassagetider
for OSCAR 6. OSCAR 6 passerer horisonten 26-30
minutter efter ækvatorpassage om formiddagen og
8-10 minutter om aftenen.
Satelitten er on: Mandag, torsdag og lørdag.

Aktivitetstesten
9. runde i testen gav følgende placeringer:
144 HMz:
OZ8T 375
OZ7FF OZ6XR 174
OZ9SW OZ9ZJ OZ9PZ OZ4HW 171
73
OZ1WN OZ8QD 66
OZ7XN OZ8SL 58
OZ8OE OZ6HY 53
OZ1GO OZ9AU -

40
32
18
14
12
9
6
3

OZ5WK OZ9AU OZ1UHS -

10
6
6

432 HMz:
OZ3TZ/a OZ7WG -

13
12

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden
kl. 19.00-23.59 DNT.
432 HMz aktivitetstest den 1. ondag i måneden
kl. 21.00-23.59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i re
spektive måned.

Testresultat
Hermed følger resultatet af SSA’s Nordiske VHF
test maj 1973.
1. SM7FJE
2. OZ1OZ
3. OZ5KG/a
4. OZ7FF
5. OH0NC
6. SM5AII
7. SM5COI/5
8. SM7DTE
9. SM4AXY
10. SM5CUI
11. SM7BYU
12. OZ6HY
13. SM5DWF
14. SM6CWM
15. SM0FOB
16. SM5CNF
17. SM0EJY
18. OH1ZP
19. SM5FND
20. SM5FRH
21. SM5BKA
22. SM0BMG
23. SM1CIO
24. SM4FVD/4M
25. SM5QA
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3100
2355
2177
2176
1407
1344
1108
1041
926
858
758
727
664
643
633
613
593
579
575
467
461
432
385
343
314

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
50.

OZ8T
SM2DXH
SM1EJM
SM5FCS
SM5EVZ
OZ6TW
OH3IH
SM6FBQ
OZ5WK
OH0NI
SKØPC/Ø
SMØEZZ/5
SK5AA
SM7FGB
OZ9FR
OH2CW
OZ9ZJ
SM0DXG
OH2BHU
SM5DSN
OZ2GU
SM4FJB
SM0EIX
SM0FLT
OH0NJ

302
291
275
271
237
223
217
215
212
167
157
141
130
110
100
92
90
84
65
53
51
40
20
20
10

Dag
15/10 ma
18/10 to
20/10 lø
20/10 lø
22/10 ma
25/10 to
27/10 lø
27/10 lø
29/10 ma
1/11 to
3/11 lø
3/11 lø
5/11 ma
8/11 to
10/11 lø
10/11 lø
12/11 ma
15/11 to
17/11 lø
17/11 lø
19/11 ma
22/11 to
24/11 lø
24/11 lø
26/11 ma
29/11 to
1/12 lø
1/12 lø
3/12 ma
6/12 to
8/12 lø
8/12 lø
10/12 ma
13/12 to
15/12 lø
15/12 lø
17/12 ma

Omgang
4571
4609
4628
4633
4659
4696
4715
4721
4746
4784
4803
4808
4834
4871
4891
4896
4922
4959
4979
4986
5009
5047
5066
5072
5097
5135
5154
5159
5185
5222
5242
5247
5272
5310
5329
5336
5360

GMT
1710
1800
0625
1600
1749
1644
0509
1639
1634
1724
0549
1524
1713
1608
0628
1603
1753
1648
0708
2033
1637
1727
0552
1722
1717
1807
0632
1607
1757
1651
0711
1646
1641
1731
0556
1921
1721

°W
304
316
143
286
314
298
124
296
295
307
134
277
305
289
144
287
315
298
153
355
296
308
134
307
306
318
144
288
316
299
154
298
297
309
135
337
307

OSCAR 7
Amsat meddeler at Oscar 7 nu næsten er færdig, og
kommer til at indeholde to translatorer, en 70 cm
til 2 m og en 2 m til 10 m. 70 cm translatoren er
fremstillet af DJ4ZC, og kører med et output på 15
W. Input 432,125 - 432,175 MHz, output 145,925 145,975 MHz. Beaconfrekvens 145,980 MHz. 2 til
10 m translatorens data er endnu ikke helt fastlagt,
men effekten bliver sandsynligvis 5 W og 1 W. In
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putfrekvensen ligger heller ikke helt fast, men fore
løbig 145,850 - 145,950 MHz. Output 29,400 - 29,500
MHz. Beacons 29,5 og 435,1 MHz.
Amsat oplyser at levetiden vil blive omkring 3 år.
Opsendelsen vil sandsynligvis foregå først i det nye
år.
Septembertesten
Testen var præget af dårlige forhold, men ret stor
aktivitet, specielt fra DL land. Her i OZ var flere
gruppestationer
draget
i
marken
bl.a.
OZ5TE,
OZ9OT, OZ8HX. OZ6ARC og OZ6MB. De bedste
logs viser ca. 300 QSO’er og omkring 100.000
points. Følgende lande blev kørt: SM, LA, DL,
DM, PA, ON. F, OK, G og GW.
Hollænderne var som sædvanlig store pointsslugere, f. eks.:
PA0ZAZ/a = 315 QSO’s og 105.014 p
PA0JOU = 356 QSO’s og 105.000 p
PA0MS = 285 QSO’s og 83.000 p
Det må i denne forbindelse noteres, at SSB på 2
m bliver mere og mere populær, jeg vil forsigtigt
skyde pa at omkring 95% af samtlige forbindelser i
testen blev afviklet med SSB.
Resultatlisten kommer i november OZ.

OZ7IGY
Den 19. september 1973 blev den danske beacon
flyttet til den korrekte frekvens: 145,987 MHz.
Ved samme lejlighed blev senderen støvet af og
man fandt ud af, at 70 cm antennen er defekt.
Nyt VH F/UHF diplom
»UKW-Europa-Diplom«
(VHF/UHF-EuropeAward).
UKW-EUD udgives af DARC i Tyskland.
UKW-EUD-regler:
§ 1. UKW-EUD i klasserne III, II og I kan er
hverves af enhver licenseret radioamatør i ver
den.
§ 2. Alle forbindelser efter den 1. januar 1972 med
europæiske lande kan medtælles.
DXCC listen henviser til gældende lande.
DM må medtages som et specielt land.
§ 3. Til hver klasse af UKW-EUD forlanges for
bindelser. med et antal europæiske lande, over
længst mulige distancer. Points for lande og QRB
er adskildt.
ajEthvert opnået land må kun medtælles een
gang. For opnåelse af QRB points, må alle
VHF/UHF bånd medregnes.
b)QRB points: Amatørens eget QTH felt tæller
et points. Ethvert omkringliggende felt tæller
to points. Hver yderligere QTH storfeltring
tæller et points mere. For de højere frekvens
bånd, er følgende mulliplikatorer gyldige:
OZ OKTOBER 1973

432 HMz - multiplikator 2, 1296 MHz - multi
plikator 3, osv.
c) UKW-EUD forlanger for klasse:
III mindst 10 lande og 90 QRB-p = Total 100 p
II mindst 20 lande og 130 QRB-p = Total 150 p
I mindst 25 lande og 175 QRB-p = Total 200 p
§ 4. Alle modulationsarter er tilladt. Udvekslede
rapporter skal være min. R3. (Undtaget er EME
og MS forbindelser).
§ 5. QSL kort skal indsendes sammen med ansøg
ningen.
§ 6. Licensbestemmelserne skal overholdes.
§ 7. Forbindelserne skal være kørt fra samme QTH
locator, og med det samme call.
§ 8. Kun QSO’er med faste og portable landstatio
ner må medtælles. Forbindelser via passive re
flektorer (månen, bjerge, polarlys, meteorer etc.)
er tilladt.
§ 9. Gebyret for hver klasse er DM 5,- Udlændinge
må desuden betale DM1,50 i IRC’s til returnering
af QSL kort.
§ 10. Til ansøgningen kræves ikke en speciel for
mular. Ansøgningen må indeholde følgende:
For ansøgeren: Navn, call, adresse og forsikring
om, at reglerne er overholdt (underskrift).
For bekræftelse: Call, dato, tid i GMT, modula
tionsart, QTH locator og udmålte QRB points.
§ 11. Alle ansøgninger sendes til:
DARC.
Diplom
manager,
Albert
Leinemann,
DL9AR. Rolandstr. 62, D-3167 Burgdorf. W.
Germany.
Eksempel på udregning af en forbindelse: Ansøge
ren bor i felt EO. Forbindelse med en DL station i
felt DK på 144 MHz og en DL station i felt DK på
432 MHz. Resultat: 1 landspoints plus 5 QRB points
på 144 MHz plus 5 QRB points multipliceret med 2
på 432 MHz = 1+5+10 = 16 points.
OZ9SW

RTTY amatøren
SARTG aktivitetstest - august
1 OZ4FF 13 p 7 OZ8GA 6 p
SM6AEN
13 p
OZ9JB
6p
3 SM5EEY
11 p
SM4CMG 6p
4 SL5AR 10 p 10 OZ4EDR 4 p
SM0OY
10 p
OZ4SO
4p
6 SM6EDH
9p
Check-log: SKØRY - opr. Lennart, SM5BTG
Herudover deltog OZ6OB, OZ1FC.
I alt 12 logs. Et godt resultat, men hvor bliver
alle LA og OH stationerne af? Vi ses i oktober
runden, onsdag den 31. oktober efter »Bullen« fra
SKØRY.
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WSRY diplomet
Worked Scandinavian RTTY’s award er uddelt
som følger:
Nr. 42 - WA0TAS, nr. 43 - BRS-27.239 (1.
SWL), nr. 44 - W9OEQ, nr. 45 - I5CW.
OZ4FF

Sommerkonkurrencen er nu en overstået sag.
men da der har været en ret stor tilslutning er det
ikke umuligt, at konkurrencen optages igen til næste
sommer. Her er de sidste svar:
1) (a) Det nederste sidebånd. (b) & (c) Det øverste
sidebånd.
2)(a) FL8 (b) 0X5 (c) KV4 (d) 4U.
3) DU2DU DU2DU de 0Z6XX OZ6XX k. Herpå
kommer
DU2DU
igen:
OZ6XX
OZ6XX
de
DU2DU DU2DU = Tnx fer call dr om = Ur signs
hr 569 569 569 QRM = QTH is Davao Davao
Davao es name Bill Bill Bill = My rig is 100 wtts
to beam = pse QSL my QSL sure via buro =
OZ6xx de DU2DU kn DU2DU de OZ6XX = OK
dr Bill = Vy tnx fer rprt, ur rst 589 589 589 =
Name is Ole Ole Ole es QTH Roedovre Roedovre Roedovre = Rig 50 wtts to dipole es rx 6 tubes
= My QSL OK via buro = Nw QRU, gd DX es
vy 73, hpe cuagn sn = DU2DU de OZ6XX kn.
OZ6XX de DU2DU = Tnx ufb QSO dr Ole, vy
73 es gd luck = OZ6XX de DU2DU sk.

Udlån af modtagere?
Om nogle måneder starter Danmarks Radio en
voksenundervisningsserie beregnet for aspiranter til
licensprøven. Der vil blive trængsel på de kursus,
som starter eller allerede er startet rundt om i lokal
afdelinger og aftenskoler. Og man vil nok ikke
kunne gøre regningen op, uden EDR kommer ind i
billedet. Der vil ganske givet blive en øget med
lemstilgang.
Men hvad så når teknikken er indlært? Amatør
radio er ikke bare formler, diagrammer og radio
teknik. Til amatørradio hører også forkortelser, rap
portering, kendskab til udbredelsesforhold og lign.
under ét kaldet operationsteknik. Selvfølgelig kan
man starte op på 2 meter med en D-licens uden
særligt kendskab til operationsteknik, men ønsker
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man at komme videre op af stigen og opnå en C, B
eller måske A-licens, må man kende lidt til den tra
fik, der finder sted uden for repeatere og kanaler.
Som lytteramatør opnår man kendskab til den
operationsteknik,
der
anvendes
på
HF-båndene.
Derfor er det en god idé, når man samtidig med at
teknikken indlæres, lytter til QSO’erne på amatør
båndene. (Se artiklen i maj-nummeret).
Imidlertid kan man ikke forvente, at en person,
som intet kender til amatørradio udover f.eks. vok
senundervisningsserien, skal investere en ret klæk
kelig sum penge i en modtager. Et forsøg på selv at
bygge en modtager, strander måske p.g.a. mang
lende erfaring i monteringsteknik og trimning - for
øvrigt er det jo heller ikke helt billigt at bygge en
modtager. En del penge skal investeres i kompo
nenter og måleinstrumenter, såfremt sådanne ikke
kan lånes. En brugt modtager i den lavere prisklas
se er jo desværre næsten umulig at opdrive i dag.
Det ville sikkert være en god idé, om EDR star
tede et udlån af modtagere til nybegyndere. Når
der er mulighed for at låne en modtager hjem i
shacket i en måneds tid, ville det nok være nem
mere at få et lille indblik i operationsteknikken og
den specielle kommunikation, der afvikles på ama
tørbåndene. Måske kunne det også stimulere én og
anden til at stile mod en C eller B-licens.
Så kunne du tænke dig at låne en modtager hjem
i en måneds tid, har du her mulighed for at gøre dit
til, at planen måske bliver ført ud i virkelighed. Blot
skriv til OZ9XM og oplys, at du er interesseret i en
sådan ordning.

Aktivitetstesten
På grund af flere uheldige sammentræf har der
ikke under denne spalte været omtale af aktivitets
testen, der jo også er åben for lytteramatører. Der
imod har der været udsendt duplikeret materiale til
de DR-amatører, som er optegnet i QTH-listen,
samt i OZ februar.
Jeg skal endnu engang opfordre alle lytteramatø
rer til at deltage i testen, der afholdes den første
sondag i hver måned på 80 meter. Nærmere oplys
ninger fås ved henvendelse til OZ9XM.
Slow Morse
1 juli-nummeret var der offentliggjort en kort liste
over nogle af de engelske stationer, der foretager
slow
morse
udsendelser.
Efter
henvendelse
til
RSGB's Slow Morse Practice Transmissions Or
ganizer har jeg modtaget en liste over de 93 udsen
delser, der foretages over ugens syv dage. Desværre
foregår hovedparten af udsendelserne på 1,8 - 70 144 og 432 MHz, og disse udsendelser vil normalt
ikke kunne modtages i Danmark. Derfor er der kun
opgivet de stationer, der sender på HF-båndene.
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Call:
Søndag:
Kl. 10.30 G3YZZ

MHz: QTH:

Fredag:
Kl. 20.30 G3RAF

3,590 Somerset

3,590 Berks
Lørdag:
Kl. 12.00 G3ZZQ
Kl. 15.00 CC2FMV

Mandag:
Kl. 20.00 GC2FMV 3.600 Jersey
Kl. 20.30 G3RAF 3,590 Somerset
Tirsdag:
Kl. 20.30 G3RAF
Kl. 21.00 GM3PIP
Kl. 21.45 GM2CRY
Onsdag:
Kl. 20.00 G3YPZ
Kl. 20.30 G3RAF

3.590 Somerset
3.590 Aberdeen
3.590 Fife

28,700 Essex
3,590 Somerset

Torsdag:
Kl. 19.30 GW3VBP
Kl. 20.30 G3RAF

3.590 Glam
3.590 Somerset

DM kortes i år på Sjælland med deltagelse af 10
kvalificerede hold. Desværre opstod der under jag
ten forskellige forhold der gjorde, at man måtte
nedsætte et udvalg, ifølge reglementet for rævejag
ter 1. afsnit § 6.
Udvalget enedes om, at EDR's ræveudvalg måtte

28,350 Lancs
3.600 Jersey

Alle udsendelser foregår på klart engelsk og alle
stationer modtager gerne rapporter fra danske lyt
teramatører.
»Hvad du ønsker, skal du få . . .«
Har du et emne, du gerne vil have behandlet i
SWL-spalten, så oplys mig venligst derom. Gennem
det sidste årstid har der været behandlet mange
emner under spalten - men mangler du viden på
et operationsmæssigt område, så pse info me. TU!
Stof og spørgsmål som sædvanlig til: OZ9XM,
Karsten Meyer, Odensevej 54, 5500 Middelfart.
OZ9XM

afgøre
jagtens
gyldighed
udfra
de
foreliggende
skriftlige
redegørelser,
hvorfor
DM
resultatlisten
må tages med forbehold.
Resultat
af
ræveudvalgets
afgørelse
foreligger
endnu ikke, men kan forhåbentlig foreligge til
offentliggørelse i næste OZ.
Meddelelse om en evt. omkøring af DM jagten
vil tilgå alle kvalificerede jægere direkte.
Jævnfør kommentarerne til resultatlisten for DM,
så er også resultatlisten for rævejagtsfinalen med
forbehold!
OZ5WK, Kalle

RESULTATLISTE
for danmarksmesterskab i rævejagt 1973

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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293
289
285
280
278
277
277
276
275
259

OZ8NJ
OZ8FG
Helmut Christensen Ove
Steen Christensen
OZ1NB
OZ8OM
OZ9HS
Jørgen Nielsen
OZ1YX
OZ9SF

OZ8TU
OZ9ZW
Erik
Mølck
Poul
Thysen
Kaj
Viggo
Topholm

Helsingør
Helsingør
Tønder
Kolding
København
Helsingør
Stenløse
Kolding
Åbenrå
Slangerup
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RESULTATLISTE
for rævejagtsfinalen 1973

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

100
96
93
91
90
89
88
87
86
85
84

OZ8NJ
Steen Christensen
OZ8FG
OZ1NB
OZ1YX
Helmuth Christensen
OZ8OM
Jørgen Nielsen
OZ9HS
OZ8YA
OZ9SF

OZ8TU
Erik
OZ9ZW
Mølck
Viggo
Ove
Poul
Kaj
Thysen
OZ2FN
Topholm

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ2WK Kurt Wennich Hansen,
Kornvænget 25, 2750 Ballerup.
Tlf. (01) 97 47 65.
OZ9JB Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.

KREDSARRANGEMENT
Teknisk kursus - det kan nås endnu!
Der er endnu plads på FOF's tekniske kurser i samarbejde
med Københavnsafdelingen (se OZ for august). Kursusgebyr
skal indsendes snarest, senest den 22. oktober pr. giro eller
check direkte til FOF, Købmagergade 22, 4. sal, 1150 Kbh. K.
Giro: 3 35 24. Tlf. 11 19 80. Husk angivelse af kursusnummer.
Københavnsafdelingen

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st.tv., 2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27, 2660 Brøndby
Strand. Tlf. 73 29 97.

Når dette læses, skulle vores SWR-meter gerne være byg
get. Vi håber, at mange vil få glæde af dem og få bygget og
opsat gode antenner. Hvis der er interesse for det, kan vi også
bygge en anden ting lidt senere. Det er ikke muligt at bygge
en komplet HF transciever som klubprojekt. Men er der no
gen, som har en idé til ting, som vi kan bygge, er forslag
meget velkomne.

390

Helsingør
Kolding
Helsingør
København
Åbenrå
Tønder
Helsingör
Kolding
Stenløse
København
Slangerup

5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1

4.48.00
5.04.00
5.19.00
5.42.00
1.47.00
4.04.00
4.36.00
4.40.00
2.40.00
4.38.00
1.26.00

Program:
18. okt.: OZ1FQ fortæller og demonstrerer alt inden for print
fremstilling.
25.
okt.: Klubaften. OZ9JB demonstrerer sin Trio station.
XYL's er velkomne.
1. nov.: Vi besøger Scouboemuseet.
Da vi gerne ser så mange medlemmer som muligt denne
aften, vil jeg minde om, at kontingentet skal betales hur
tigst muligt, og inden denne aften. Tilmelding til besty
relsen!
8. nov.: Filmaften.
15. nov.: Klubaften. Som sædvanligt er XYL's velkomne til
vore klubaftener.
22. nov.: Filmaften. OZ4AO kommer og viser film fra bl.a.
ballonopsendelse, rævejagt og Pinsestævne. Mød nu op,
det bliver en meget fin filmaften, hvor vi kan se, hvordan
OSCAR 6 startede som ballon fra Kap Herluf.
29. nov.: OZ1NB fortæller om integrerede kredse. Hovedvæg
ten vil blive lagt på de digitale kredse, da mange selv
bygger tæller, digitalvoltmeter og synthesizer, hvori der
indgår digitale integrerede kredse.
6. dec.: Klubmøde.
13. dec.: Juleafslutning med pebernødder og damer.
Rævejagter:
Vi kører igen i vintersæsonen på Amager. Vi mødes kl.
19.30 hos OZ1NB, Kastrupvej 168, 2300 S. Første udsendelse
kl. 20.00 henholdsvis 20.01 og derefter hvert tiende minut
indtil kl. 22.11. For dem, der bygger rævemodtagere i de
mørke vinteraftener, vil der altså blive rige muligheder for at
afprøve dem.
Der køres på følgende datoer:
19. oktober,
2. november,
16. november.
Aktieudtrækning
Ifølge bestemmelserne om aktierne i klubbens HF station
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skal de halvårligt udtrukne aktiers numre offentliggøres i OZ
oktober.
Denne gang er det følgende
numre:
Nr. 1
OZ9UI
Nr. 27
Nissen
Nr. 62 Anita
Nr. 2
OZ9UI
Nr. 29
OZ3PX
Nr. 66 OZ1UJ
Nr. f6
OZ8DR
Nr. 43
OZ7AMG
Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 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.
Kass.: OZ4AO. Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 92,
2000 København F. Tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Træningstelegrafi pé 80 meter
I lighed med tidligere år vil vi i vinter hver søndag sende
træningstelegrafi på 80 meter. Selve tegnene vil hele tiden
blive sendt med speed 60 tegn/min. men i begyndelsen med
mellemrum, således at det svarer til 30 tegn/min. Stationen
er ikke QRV efter udsendelserne. Vi starter søndag den 4.
november:
Call: OZ5EDR.
Tid: Søndage 10.00-11.00 DNT.
Frekvens 3580 kHz.
Sendetype: A 1.

OZ9FA omgivet af interesserede amatører under demonstra
tionen.
interessante tekniske foredrag om SSTV og vi havde en hel
del QSO er rundt om på kloden. Resultatet af deres besøg
herovre blev da også, at flere blev vældigt begejstrede. 2-3
amatører har allerede bestilt dele hjem til bygning af scannere.
Så det varer nok ikke længe førend der er aktive SSTV
stationer på Bornholm.
Vy 73 de OZ4CF, Søren

HELSINGØR
Programmet:
22. okt.: Ordinær generalforsamling kl. 20.00 prc. Se indvars
lingen i OZ for september. Husk at vi skal have ny for
mand!
29. okt.: ITT-Komponent A/S, Glostrup, demonstrerer måle
instrumenter, strømforsyning m.m. ved N. C. Jørgensen
og OZ5EI, Erik Heilberg.
5. nov.: Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig snarest til
OZ1SZ, tlf. GO 4241.
12. nov.: Klubaften.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4ET, E. Thomsen. Stendyssevej 17,
Gundsomagle, 4000 Roskilde.
Tlf. (03) 38 87 64.
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.
Program:
Mandag kl. 19: Byggeaktivitet (værkstedet).
Mandag kl. 19: Walkie-Talkie gruppen (samlingsstuen).
Tirsdag kl. 19: Almindelig klubaften.
Onsdag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Torsdag kl. 19: Licens til verden ved OZ4QQ.
Fredag kl. 19: Ungdomsskole ved OZ2UX.
Søndag kl. 10: Drop-in med hyggeligt samvær.
I week-end'en den 1.-2. september holdt vi vort årlige
»Åbent Hus« arrangement.
I år havde vi besøg af OZ9FA og OZ1DT, der demonstrerede
SSTV for os. Vi havde med stor interesse set frem til deres
besøg og vi blev så sandelig ikke skuffede. Vi fik nogle
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Lokale: GI. Hellebækvej 63.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Hovmarken 4,
3000 Helsingør, tlf. (03) 22 27 52.
Vinterens program ser således ud:
1. tirsdag: Klubaften.
2. tirsdag: Byggeaften.
3. tirsdag: Foredrag.
4. tirsdag: Byggeaften.
Den 20.-21. oktober er der JOTA, og vi er som sædvanlig
med fra spejderhytterne på GI. Hellebækvej. Hvis du er inter
esseret så meld til hos OZ8FG.
Vy 73 de OZ8FG, Franz

HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Tidemandsvej. Holbæk.
Møde: Hver mandag kl. 19.45, hvis intet andet er anført.
Fmd.: OZ5FP, Fl. Pedersen, Stormøllevej 2, Holbæk.
Mandag den 22. oktober 1973 starter vi igen på en ny
sæson. Der vil i vinter, som tidligere år, blive arrangeret
teknisk kursus og morsekursus med henblik på opnåelsen
af licens. Vi vil derudover prøve at arrangere en månedlig
klubaften med almindelig snak om alt mellem antenne og jord,
evt. kan specielle emner tages op til nærmere belysning på
disse aftener, så vel mødt.
Vy 73 de OZ5FP, Flemming

LOLLAND FALSTER
Mødested: I & H Skolen, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nyk. F.
Tlf. (03) 83 91 70.
Sommerferien er forbi. Vi begynder på en frisk onsdag
den 24. oktober 1973 kl. 19.30 på I & H Skolen.
OZ6OL kommer og fortæller noget om, hvad man bør vide
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vedr. 2 m contester, bl.a. om hvorledes det gøres på »den
rigtige måde« og »den forkerte«.
OZ5GF vil fortælle om, hvor langt man er kommet med
repeateren og hvornår den bliver hørbar! Endvidere vil han
fortælle nærmere om sidste HB møde og GF i Odense.
Mød op og vær med til at tilrettelægge vinterens program.
Vi skal også diskutere, hvad man måtte ønske at få uddybet
nærmere i vinterens løb.
Husk, det er den 24., vel mødt.
Vy 73 de OZ8XR, HV

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Møde: Tirsdage kl. 19.00.
Fmd.: OZ5VO, Lars Ole Pedersen, Korsørvej 17,
4250 Fuglebjerg, tlf. (03) 75 30 28.
Når dette læses har indvielsen af vore nye klublokaler fun
det sted og undervisningen er begyndt. De øvrige aktiviteter
kan ses i OZ september og på opslag i klubben.
Vi havde en god tur til Liibeck, hvor 11 OM's var med.
Vy 73 de OZ5FZ, Flemming

vi håber alle, at mønterne vil rulle, så vi inden for en over
skuelig fremtid kan se frem til nye lokaler.
Som ekstra udover programmet er vi fra Odense inviteret
til Nyborg den 1. november 1973 til et foredrag om digital
teknik.
Program:
22. okt.: Klubaften.
29.
okt.: OZ5LG gennemgår og demonstrerer hjemmebygget,
fuIdtransistoriseret transciever med tilhørende PA for 2
meter SSB.
5. nov.: Klubaften.
12. nov.: Auktion: Foruden dine egne bidrag kommer en del
forskellige effekter fra OZ3FL's dødsbo. Mange fine ting.
19. nov.: Klubaften.
26.
nov.: Klubaften (Muligvis film - nærmere oplysninger
følger).
3. dec.: Klubaften.
10. dec.: Juleafslutning.
Vy 73 de OZ9VO, Palle

Hoved bestyrelsesmedl.:

ØSTBQRNHOLM
Klubhus: Rosenørns Alle 1, Østermarie.
Fmd.: OZ4RA, Flenning Rasmussen, Årsballe, 3700 Rønne.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballe, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77.
Vi er nu ved at være færdige med klubhusudvidelsen og
glæder os til at komme igang i de rummelige lokaler. Tak til
alle, der har taget deres tørn med arbejdet ved udvidelsen.
Vi vil atter i vinter køre med et begynderhold, men bliver
nok nødt til at begrænse deltagerantallet til 30 for at få mest
muligt ud af undervisningen.
Vi vil forsøge at starte et CW kursus. Nærmere herom
følger senere.
Husk kontingentet pr. 1. oktober - der er meget hårdt brug
for pengene.
Vy 73 de best.

OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.

HOLSTEBRO
Årlig GF afholdes på Højskolehotellet tirsdag den 25. okto
ber 1973 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Vi skal bl.a. tale om et nyt
klublokale.
Vy 73 de OZ2PG

HURUP
Lokale: Lindalsminde GI. Skole, Vestervig.
Møde: Torsdage kl. 19.30.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
tlf. (07) 94 14 85.

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

Vi henstiller til medlemmerne om at få noget byggeri
igang, f.eks. rævemodtagere. Tag nu jeres »projekter» med i
klubben i stedet for at sidde derhjemme med det.
Vy 73 de OZ8VU, Jørgen

NYBORG

ÅLBORG

Hovedbestyrelsesmed I.:

Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannesen, Holms Allé 17. Tlf. 31 31 18.
Program:
Torsdag den 1. november kommer Skov og viser sin fre
kvenstæller. Forklaringer m.m. følger via billedbåndsoptager.
Vi håber på god tilslutning, ikke mindst fra Odense og Svend
borg afd., der hermed inviteres med.
Vel mødt.
Vy 73 de Inge

ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kid., Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen, Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tlf. (09) 32 24 84.
Afdelingens længe ventede byggefond er nu en realitet, så
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Lokale: Ungdomsgården, Kornblomstvej 18.
Møde: Onsdag kl. 20.
Fmd.: OZ4X. Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17, 9200 Skalborg.
Tlf. (08) 18 37 90.
Kass.: OZ7ND, Anders Højen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum. Tlf. (08) 27 12 80.
Så kom vi over GF og resultatet blev som følger:
Der var mødt 18 medl. (sløjt) og der blev hurtigt valgt en
dirigent, OZ8CZ.
Formanden aflagde beretning, som i sin helhed udtrykte
tilfredshed med året, der var gået. Udvalgene havde ikke alle
fungeret tilfredsstillende og afdelingen havde måske ikke haft
nok teknik på programmet, men dette kunne jo forbedres.
Regnskabet udviste pæne tal trods store investeringer.
Efter en gennemgang, hvor forskellige meninger kom til
udtryk, blev dette nu fint indkørte regnskab godkendt.
Af indkomne forslag var der 2. Bestyrelsen foreslog nogle
vedtægtsændringer, som GF godkendte. Vedtægterne vil nu
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blive sendt til godkendelse i HB og derefter sendt ud til
medlemmerne.
OZ4X foreslog en kontingentforhøjelse pr. 1. januar 1974.
Formålet med forhøjelsen var udelukkende at henlægge
denne til anskaffelse af nye lokaler eller endnu bedre: Et nyt
klubhus.
Samtidig søgtes GF's godkendelse til videre arbejde med
opstilling af tilbud til »Projekt Klubhus«.
Nærmere om disse ting følger ved udsendelsen af de revi
derede vedtægter.
Efter valget kom bestyrelsen til at bestå af følgende: For
mand, OZ4X. Erik Hansen, kasserer, OZ7ND, Anders Højen,
sekretær, OZ3MV, Dion Nielsen, best. medlem, OZ2IM, Søren
Steffensen, best. medlem, OZ2VE, Erik Biehl, revisor: OZ1MJ,
Mogens Hejn. Udvalgene blev: DX: OZ9RK - OZ2YM. Ræve
udvalg: OZ3PS- OZ3MV. Foredragsudvalg: OZ8CZ- OZ7QE.
Sommerlejrudvalg: OZ7QE - OZ8XM - OZ5HP. Bibliotekar:
OZ5XD.
Fremtidig virksomhed blev kraftigt diskuteret og mange
gode forslag og ideer dukkede frem (hvilket vinteren gerne
skulle vise) inden GF sluttede.
JA! Som ovenfor også her - Fremtidig virksomhed - vort
»pålæg« for næste måned ser således ud:
17. okt.: Månedens mini debat - emne endnu ukendt.
24. okt.: Foredrag i pejsestuen om Slow Scan TV ved OZ1AT.
31. okt.: Klubaften.
7. nov.: Ræveafslutning med »Ting og sager«.
14. nov.: Klubaften.
21. nov.: Foredrag, se OZ november.
Rævejagtsudvalget meddeler:
Deltagere, der ønsker jagter i efterår og forår (som træning),
bedes give besked til OZ3MV på 2 m eller på tlf. (08) 13 66 14.
Samme sted gives besked fra deltagere, som ønsker at give
deres besyv med i debatten om næste års tidspunkter. Altså
- ræveudvalget ønsker debat - så er det bare med at komme
op af starthullerne og være med.
Ja, vi har jo allerede taget en god bid af vort program for
sæsonen, men DU kan opleve meget endnu, så mød op, læs
OZ - det er her, vi er.
Vy 73 de OZ4X, Erik

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4RJ Svend Aage Lauridsen,
»Skovly« Blichersvej, 7330 Brande.
Tlf. (07) 18 04 37.
OZ9WN Willy Nielsen, Nørrebrogade 28,
7100 Vejle Tlf. (05) 82 68 20.
'

ESBJERG
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Adr.: Postboks 94, 6700 Esbjerg.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro. Tlf. (05) 16 54 15.
Tirsdag d. 18. sept. startede teknisk kursus, som i år holdes
i vort eget lokale. Den første aften var 14 interesserede mødt
op. Teknisk kursus kører hver tirsdag 19- ca. 21.
Når dette læses, vil også morsekursus være i gang. Dette
foregår hver onsdag 18-19.30, altså før de almindelige klubaftener.
Af hensyn til morsekursus understreges det, at den almin
delige modetid onsdag aften er 19.30.
Program:
Onsdag d. 24. okt.: Mødeaften.
Onsdag d. 31. okt.: Repeater, hvorfor - hvordan?
Onsdag d. 7. nov.: Mode.
Onsdag d. 14. nov.: Møde.
Vy 73 de OZ5OH, Ole
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GIVE og omegn
Lokale: Rådhuskælderen, Give.
Møde: Torsdag 19-20 undervisning, derefter klubaften.
Ordinær GF afholdes torsdag den 8. november 1973. Dags
orden iflg. vedtægterne. Alle medlemmer bedes møde op.
Onsdag den 14. november 1973 vil Hans Schacht Sørensen
holde foredrag over emnet: IC-kredse og konstruktioner med
disse.
Foredraget er arrangeret af Give og Herning afdelinger i
fællesskab.
Vy 73 de OZ4RJ, Svend Aage

GRENÅ
Mødested: v/ OZ9HN, Glentevej 10.
Fmd.: OZ8KU, Vestervej 1, tlf. (06) 32 25 50.
Vi mødes igen følgende aftener:
18. okt.: Klubaften.
1. nov.: Generalforsamling.
15. nov.: Klubaften.
Vy 73 de OZ8KU, Charly

HERNING
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde hver onsdag kl. 19.30.
Postbox 1403, Giro 54196.
Fmd.: OZ9PZ Poul Erik Skov, Jacob Knudsensvej 39,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 68 53.
Onsdag 12/9 73 afholdt afdelingen ekstraordinær general
forsamling i lokalerne i Møllegade 14, i anledning af, at endnu
et medlem af bestyrelsen var udtrådt på grund af bortrejse.
Endvidere var der indtruffet omstændigheder af en sådan
karakter, at den siddende bestyrelse ønskede at gå af.
Der var mødt 23 medlemmer. Det var betydelig flere end
ved ordinær GF i april måned i år.
Den nye bestyrelse for OZ8H kom efter GF til at bestå af
følgende:
Til ny formand valgtes OZ9PZ Poul Erik.
Til ny næstformand valgtes OZ6KV Keld.
Til kasserer genvalgtes OZ8GI Flemming.
Til sekretær genvalgtes OZ1GX Gunnar.
Til ny bestyrelsesmedlem OZ9KS Knud.
Som revisor genvalgtes OZ2CV Carsten, og som revisor
suppleant blev OZ9SW Jørgen valgt.
Et forslag fra den gamle bestyrelse til ændring af afd.
vedtægter blev af GF henvist til behandling i det, af den nye
bestyrelse, nedsatte lovudvalg. GF sluttede ca. kl. 22.45, hvor
efter man hyggede sig over en kop kaffe.
Det planlagte foredrag med OZ9SW som foredragsholder
den 12/9 73 blev aflyst på grund af beslutningen om at ind
kalde til ekstraordinær GF. Jørgen vil i stedet komme onsdag
den 17/10 73. Emnerne er stadig »FM på VHF.< og »Tester
på VHF«. Vi håber på, at der denne gang ikke skal komme
hindringer i vejen og at mange vil møde op denne aften.
Herefter ser den kommende måneds aktiviteter således ud:
17/10: OZ9SW, foredrag - FM på VHF - og - Tester på VHF 3/11: Der afholdes stor fest i klubbens lokaler. Reserver
allerede nu dagen.
14/11: Foredrag ved Hans Schacht Sørensen.
Emne: Gennemgang af IC-kredse, samt deres anvendelse,
anskueliggjort ved små letfattelige opstillinger.
Denne aften (14/11) må vi alle møde op. - Hans Schacht
Sørensen i Jylland! - Det er intet mindre end en sensation,
en enestående lejlighed til at høre en ekspert fortælle om
disse små »Tusindben« der er blevet så populære. Kom og
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bliv »dus« med disse IC'er. Det er måske den eneste gang,
vi formår at få en så stor ekspert, på det telt, til at komme.
Det var alt for denne gang. Vel mødt i klubben.
Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HORSENS
Lokale: Borgmesterbakken 13, 8700 Horsens.
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 10, Egebjerg,
8700 Horsens.
Efter generalforsamlingen den 23. august 1973 har bestyrel
sen følgende sammensætning:
Formand:
OZ6SZ, Steen Rasmussen
Næstformand:
OZ6JI, Jørn Isaksen
Kasserer:
OZ5WT, BentToksvig Jensen
Sekretær:
OZ9SH, S. Chr. Hansen
OZ1RT, Reiner Schwaen
Klubbens faste aktiviteter placeres således:
Mandag: Rævejagt (besked om start - se opslag i klubhuset
samt månedsmeddelelserne).
Tirsdag: Teknisk kursus (fortsat).
Onsdag: Byggeaften.
Torsdag: Klubaften.
Månedens arrangement:
Torsdag den 18. oktober 1973 kl. 20.00 på fysiklaboratoriet
på Borgerskolen i Skolegade - OZ9SH fortsætter sin ge
nnemgang af grundlaget for radioteknikken.
Vy 73 de bestyrelsen

KOLDING
Fmd.: OZ5VY, Orla Nielsen, Brorsonsvej 16, tlf. (05) 52 87 38.
Vi skal nu atter igang med mødeaktiviteten. Den 18. oktober
er vi inviteret til Vejle, hvor OZ3WB vil tale om værkstedsteknik.
Se nærmere under Vejle afd.
Vor årlige generalforsamling bliver den 25. oktober 1973
på Vetaphone Elektronik. Vi håber, at der vil møde mange op
denne aften.
Når dette skrives er det lige før vort tekniske kursus løber
af stabelen. Efter antallet af indmeldelser på nuværende tid
spunkt, ser det ud til, at vi skulle kunne komme igang igen
i år.
Vy 73 de OZ5VY, Orla

RANDERS
Lokale: Gamle vandtårn - Hobrovej.
Mødedag: Onsdag kl. 19.
Fmd.: OZ3LR, Karlo Lyngby, Vendsysselvej 17,8900 Randers.
Til oplysning for medlemmerne skal anføres, at OZ3PJ, Poul
Jensen, Klintevej 8, er tiltrådt som kasserer og OZ2GX som
bogholder idet OZ3GI ikke mere havde tid. Som tidligere med
delt deltog OZ7RD også i år i SARTG-RTTY testen med et smukt
resultat i god fight med Bornholm (tak for det). Også SAC
testen tager vi del i, ligesom vi også i år kører JOTA, »Jamboree
on the air«. Det sker fra Kronjyde-divisionens, DDS, hytte i
Vissing, med i hvert tilfælde 2. Randers trop ligesom sidst.
Kom ud og nyd drengenes oplevelser ved mikrofonen.
Mobilisterne er kommet igang og lægger ud igen, jfr. pro
grammet:
31. okt.: Mobil-test.
7. nov.: Klubaften (afd. fødselsdag).
14. nov.: Teknisk aften (V/OZ3VQ).
21. nov.: Vi arbejder i tårnet.
27. nov.: Mobil-test.
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5. dec.: Aktivitet i tårnet.
12. dec.: Alm. klubaften.
19. dec.: Jule-hygge-gløgg og snak,
hvis du når det hele, må der gerne stadigvæk laves arbejde
i tårnet.
Vy 73 de OZ3LR, Karlo

RIBE
Lokale: Bispegades skole, 2. sal.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Kass.: Poul Andreasen, Saltgade 4 o.g., 6760 Ribe.
Klubaktiviteten blev genoptaget onsdag den 15. august og
arbejdet med klubmodtageren skrider roligt og behersket frem.
Der er nu mulighed for at få gjort antennen drejelig, idet Georg
har leveret 2 trisser til snoren!!!
Ribe afdeling takker OZ1ZN og OZ9SK, der begge har forladt
afdelingen, for godt samarbejde.
Vy 73 de OZ60C, Ruben

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28.
Tlf.: (05) 82 68 20, tlf. arb. (05) 82 41 21.
Vi indleder med et foredrag torsdag den 18. oktober kl. 20
i klublokalet sammen med Kolding afd. Andre interesserede
er selvfølgelig velkomne.
OZ3WB, Børge Winum, Horsens, har lovet at fortælle lidt
om chassis- og andet mekanisk amatørarbejde.
Som det fremgår af OZ er vor formand OZ9WN valgt ind
i hovedbestyrelsen, afdelingen ønsker dig hjertelig til lykke med
valget.
Husk vore klubaftener den første og tredie torsdag i hver
måned.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

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

KREDSARRANGEMENT
Den 1. november holder vi »Sønderjysk awten« igen.
Denne gang foregår det på ENSTEDVÆRKET.
Vi mødes ved parkeringspladsen ved Enstedværket kl.
19.00 og vil så blive vist rundt i et eller flere hold alt efter,
hvor mange vi bliver.
Bagefter kan vi så mødes på Sølyst kro og holde lidt snak
over en kop kaffe eller en øl.
Flensborg afdelingen har inviteret de sønderjyske amatø
rer til at deltage i en sejltur til Ærø den 17. november 1973.
Nærmere om denne tur vil tilgå formændene for de sønder
jyske afdelinger.
Medlemmer, der ikke er tilsluttet en lokalafdeling, bedes
rette henvendelse til OZ5WK.
Vy 73 de OZ6IC

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 161.
Fmd.: OZ5PG, Peter Gråber, Ribelandevej 78.
Tlf. (04) 52 57 89.
OZOKTObER 1973

Onsdag den 26/9 startede vi morsekurset, som fortsætter
hver onsdag fremover i lokalet.
Onsdag den 3/10 startede teknisk kursus, denne gang i
samarbejde med FOF. Kurset ledes af OZ8BX.
Program:
Mandag den 22/10 kl. 19.30 i lokalet: Teknisk film.
Tirsdag den 6/11 kl. 19.30: Mobiltest fra Thomashus Kro.
Mandag den 19/11 kl. 19.30: Afdelingen holder auktion. Tag
det gamle grej med, som du ikke længere bruger. Men HUSK
mærkeseddel med navn og evt. mindstepris hæftet på grejet,
inden du afleverer det. 10% går til foreningen. (Betales af
sælgeren).
Sønderjydsk aften: Se under sdj. arrangementer.
Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA, Finn Pedersen, Th. Brorsonsvej 54,
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ1QC, Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.
Program:
Torsdag den 18. oktober 1973 kl. 19.30 fortsætter OZ6BS,
Benny Strantoft, med foredraget om digital-teknik. Foredragets
første del afholdtes tidligere på året.
Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

SØNDERBORG
Lokale: c/o Winds Radioservice, Sjællandsgade 18,
6400 Sønderborg.
Møde Tirsdag kl. 19.30.
Kass OZ3GY, Karl Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund. Tlf. (04) 65 04 44.
Morsekurset er nu igang med 10 deltagere. Én gang om
måneden er der stadig en aften for alle med et kort foredrag.
Program:
16. okt.: CW.
23. okt Komponenter v/ OZ6AQ.
30. okt.: CW.
6. nov.: CW.
13. nov.: CW.
20. nov : Amatørens måleudstyr v/ OZ8DS.
Vy 73 de OZ6AQ, Werner

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

Formand:
OZ4JA, Jens-Karl Iversen, Rybjerg Alle 86,
2730 Herlev. Tlf. (01) 91 66 85.
Næstformand:
OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg. Tlf. (08) 18 37 90.
Sekretær:
OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (01) 73 29 97.
Kasserer:
OZ4WR, John Hansen, Strandvejen 9,
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.
Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB
og Grethe.
Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7,
4800 Nykøbing Fl. Tlf. (03) 83 91 70.
VHF udvalg: OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle, 4000 Roskilde. Tlf. (03) 38 87 64.
Foredrag: OZ4SO, Søren Boi Olsen, Sigynsvej 22,
3700 Rønne.
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 Ø,
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.
Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå.
Tlf. (04) 62 13 11.
Den 1. og 2. september deltog Åbenrå afdelingen i REGION
l's store VHF-test. Der var sørget for, at næsten alle kunne
komme i gang: OZ1FF lagde transceiver til, OZ7QV og OZ1VC
sørgede for, at der kom en antenne op, OZ3DL og XYL
sørgede for at både PA-trinet og de fremmødte fik noget at
leve af.
Da startskuddet lød kl. 17, gik man til »biddet«, og der var
mange, der blev bidt af »testbacillen«.
En tak til alle, der mødte op og hjalp.
Program for næste måned:
Hver onsdag underviser OZ6TG i radioteknik og hver tors
dag (dog bortset fra den 1. november) har vi klubaften.
Angående den 1. november se under kredsarrangementer).
Vy 73 de OZ6IC
OZ OKTOBER 1973

ALLE ANDRE ANNONCER
sendes til OZ3BH, Carsten Brendstrup-Hansen,
Risbro 29, 2650 Hvidovre. Tlf. (01) 78 74 15.
Materialet til annonqerne 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 15. oktober 1973.
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