
FM-smalbåndsmodtager for 145 MHz, I
Af OZ9TM, Ole T. Mastrup, Byhøjen 303, 2720 Vanløse

Denne modtager er blevet lavet efter følgende re
cept:

Ikke nogen problemer med nabokanalerne, altså 
x-tal filter, med en dæmpning på over 90 dB på side
kanalerne (± 25 kHz). Smalbåndsmodtager, bånd
bredde ± 5 kHz. Følsomhed under 0,2 μV/12 dB (½ 
EMK). Spejlselektivitet bedre end 70 dB. Intermodu- 
lationsdata bedre end 75 dB. Krydsmodulation: Ikke 
målelig. Båndbredde 144-146 MHz (3 dB). Krystal
styret modtager med 52 MHz. x-tal eller mulighed for 
VFO.

Dette var en ordentlig omgang, men det er nød
vendigt for en god VHF-station i dag, især i de store 
byer med mange amatører.

Diagrammet
Følger vi diagrammet, sker der følgende: fra an

tenneindgangen går signalet gennem L1 og L2, et 
båndpasfilter, dette er nødvendigt for at vi kan få 
orden på hvilke signaler vi vil forstærke og ikke alle 
mulige forskellige der ikke har noget med sagen at 
gøre. Fra dette båndpasfilter går signalet ind i Q1, en 
dobbelt-FET, denne bruges som HF-trin. Fra ud
gangen af denne går signalet videre gennem L3 og 
L4, 2 nye båndpasfiltre, nu har vi efterhånden fået 
god orden på de indkomne signaler. Fra disse to går 
signalet til Q2, en dobbelt-FET, denne bruges som 
blander til 10,7 MHz. For at kunne blande må den 
have et hjælpesignal og det kommer fra L5.

Fra udgangen af Q2 går signalet gennem L6 og ind i 
x-talfilteret. gennem dette og ud i L7. L6 og L7 
bruges som tilpasningstransformer til x-talfilteret. 
Fra L7 går vi videre til Q3. dette er en 10.7 MHz- 
forstærker, fra denne videre til Q4 der virker som 
blander til 455 kHz. For at kunne blande til 455 kHz 
må den have et hjælpesignal, og det kommer fra Q6. 
der er en x-tal ose. på 10,245 MHz.

Vi er nu på 455 kHz, og vi går videre til Q5, der er 
455 kHz-forstærker og derfra til TBA 120 der virker 
som 455 kHz-forstærker og FM-detektor, så fra 
denne får vi et LF-signal ud, ca. 200 mV. Dette 
LF-signal ledes videre til en anden enhed, der virker 
som squelch og højttalerforstærker, denne enhed 
kommer i næste artikel.

Andre ting der kommer er: VFO (hvis jeg bliver 
tilfreds med den), samt 6 kanals automatisk afsøg
nings enhed.

Optrimning af modtager
Til slut en LF forstærker til punkt 11, den varme 

ende. den anden forbindes til stel. Tilslut 12 volt til 
enheden med + til punkt 9, + til stel. Til basis af Q3 
tilsluttes en målesender på 10,7 MHz gennem en 
kondensator på 1 nF.

Juster nu målesender til nøjagtigt 10,7 MHz med et 
frekvenssving på ± 5 kHz, trim nu L8 - 9 - 10 - 11 til 
bedst signal/støj-forhold, det vil sige bedst signal, 
husk at sænke output fra målesender så langt ned at
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OSC. enhed. x-tal 52MHz , output 156MHz

Fig. I. Strømskema for HF-, MF- og oscillatordel.
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Fig. 2. Fotoet viser de monterede print til diagrammet fig. 1.

Fig. 3. Modtagerens blokskema.
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signalet lige er læseligt, nu skulle følsomheden 
gerne være under 1 μV.

Nu tilsluttes målesender på indgangen af modtage
ren, punkt 10 og stel. Tilslut ose.-enheden til punkt 7 
og 8, start denne på den ønskede kanal, opsøg nu 
frekvensen med målesenderen og juster L1- 2- 3- 4
5 til bedste signal/støj-forhold, husk at dreje ned for 
output fra målesender så signalet lige er læseligt. Nu 
skulle følsomheden gerne være under 0,2 μV/12 dB.

Trim nu L6 og 7, dette gøres ved at sætte et kraftigt 
signal på modtageren fra målesenderen moduleret 
med 1 kHz. Trim begge til min. forvrængning, man 
kan også trimme med et svagt signal til bedst signal, 
det første er dog det mest korrekte, men forskellen er 
ikke stor.

Oscillator
Enheden er udlagt således, at der er plads til 6 

kanaler, der efter tur kan indkobles ved at påtrykke 
den ønskede kanal en + spænding, 2 til 15 volt. Der 
benyttes dioder til at skifte mellem de enkelte fre
kvenser, så bliver der sjældent de problemer, som 
kan opstå ved brug af relæer.

Selve oscillatoren er Q1, en FET, som svinger på 
52 MHz, denne leverer signal til næste trin Q2, der 
virker som tripler til 156 MHz, output fra denne er 
ca. 200 mV hvilket er rigeligt til at drive blanderen i 
modtageren.

Krystaludregningen for modtageren er: Signal
frekvens + 10,7 MHz divideret med 3.

Indlægning af frekvens
Dette gøres ved at lytte på en svag station, der 

ligger rigtigt på frekvensen, er det kanal 1, der er 
indkoblet, justeres nu LI indtil stationen lyder nor
malt i højttaleren. 1 visse tilfælde er x-tallene lidt 
skæve og det kan være nødvendigt at kortslutte L1 
for at få x-tallet højt nok op. Ved det modsatte kan 
det være nødvendigt at lægge flere vindinger på spo
len, dog max. 20, og så vil det være nødvendigt med 
en modstand på 4,7 kohm tværs over kredsen. Nor
malt ligger x-tallene således, at de lige er til at lægge 
på plads.

Skulle man være ejer af et følsomt DC-voltmeter 
(ca. 100 mV), kan det tilsluttes punkt 12 i modtage
ren, det skal bemærkes at der på det punkt er ca. 7 
volt DC, så det er nødvendigt at den anden ende af 
voltmeteret tilsluttes enspænding på ca. 7 volt. Dette 
gøres ved at forbinde et potmeter (5 kohm) mellem + 
og på armen lægges så DC-voltmeteret. Juster så 
potmeteret til der er 0 udslag. Nu kan der lyttes til en 
station og LI justeres til 0 udslag på voltmeteret.

Fig. 4. Krystalfilterets selektivitetskurve. De to dele har hver sin 
skala på begge akser.

Ved opjustering af enheden sættes der + på den 
ønskede frekvens, f.eks. No. I. Der sættes en dio- 
deprobe på Q2’s basis, og L7 justeres forsigtigt til 
max udslag. Flyt diodeproben til punkt 8 og juster L8 
til max. Prøv at skifte til en anden frekvens og se om 
ose. stadig svinger, ellers juster L7 lidt.
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Fig. 6. Oscillatorprint I :l.
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Fig. 7. Komponentplacering for HF/MF-del.

Fig. 8. Print lay-out for fig. 7.

Spoletabel for ose. enhed
L 1-2-3-4-5-6 10 vdg. 0.3 mm CUL på 4 mm form 

tæt viklet, jernkerne F 100, Vogt.
L 7 7 vdg. 0.8 mm på 4 mm form spacet

0.5 mm. jernkerne F 100.
L 8 4 vdg. 0,8 mm CUL på 4 mm form

spacet 0,5 mm. jernkerne F 100.
X 1-2-3-4-5-6 52 MHz x-taller. serieresonans HC- 

25/U eller HC-18/U.

5 vdg. på 4 mm spoleform 0,8 mm 
sølvtråd spacet 0,5 mm. trimmestift 
F 100.
5 vdg. på 4 mm spoleform 0.8 mm 
sølvtråd spacet 0,5 mm, link.: 1 vdg. 
om kolde ende.
Tilpasningstrf. 10 B 10.
Tilpasnings trf. 10 B 02.
L 6 og 7 følger med ICM-krystalfilter. 
455 kHz transformer, Toko E536- 
016-131P.

L 5

L 6 
L 7

L 9-10-11

Tvekampen mellem TR og HR

TR soger hjælp og stotte fra medlem
merne. Med sin fortid i skattevæsenet har 
HR udviklet en særlig evne til at tømme 
TR's skuffe med tekniske artikler. Ikke 
den allerringeste krog er det muligt at 
gemme lidt stof i. Alt bliver fundet og 
sat i OZ.

Pse. kom frem med din artikel. Store, 
velskrevne artikler, med tekst og tegnin
ger anbragt på hver sine ark, modtages 
med begærlighed, andre artikler modtages 
med taknemmelighed.

Og posten begiver sig hver dag ud til 
Farum. Lad ham straks i morgen tage din 
artikel med til Farum Gydevej 28. *
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144-146 MHz FM-transceiver
Af OZ8PX, Povl Raskmark, Teglgårdsvej 15, Hald Ege, 8800 Viborg

Indledning
Formålet med denne artikel er at beskrive et alter

nativt transceiversystem, der kan inspirere kon
struktører af »den eneste rigtige«!

Det skal understreges, at det ikke vil være muligt 
for den nye amatør umiddelbart at bygge denne sta
tion. Beskrivelsen af stationen, især den mekaniske 
del, er nemlig kortfattet. Men ved at følge litteratur
henvisningerne, have adgang til de nødvendige måle
instrumenter og den nødvendige »know-how« skulle 
det være muligt med lidt tålmodighed at bygge 
transceiveren.

Blokdiagram
Det interessante i blokdiagrammet er blandersy

stemet. Der anvendes en VFO og separat blander og 
krystaloscillator til sender og modtager. Da det 
blandede signal ikke multipliceres, hverken i sender 
eller i modtager, skal VFO’en kunne varieres nøj
agtig 2 MHz. For så vidt muligt at undgå uonskede 
blandingsprodukter vælges VFO-frekvensen relativt 
højt: omkring 12 MHz, desuden anvendes balance
rede blandere.

RX-blokdiagrammet er konventionelt (se f.eks.: 
OZ April 71. 2 m transistormodtager af OZ1LN).

Fig. I. Blokskema.
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Fig. 2. Oscillator for sender.

Fig. 3. Oscillator for modtager.

Til f.eks. repeaterbrug er det praktisk med separat 
sende- og modtagefrekvens, derfor er senderen be- 
stykket med flere krystaller således, at der udover 
simplex kan sendes med space (i forhold til modta
gefrekvens). Man kunne naturligvis benytte separat 
VFO, men i praksis er dette ikke særlig praktisk.

Senderen moduleres direkte i VFO'en, dvs. det er 
ren frekvensmodulation.

DETAILGENNEMGANG
Frekvensvalg

Frekvensvalget har, indenfor de allerede fastsatte 
grænser, været dels økonomisk dels tidsmæssigt be
stemt. Det er muligt at benytte krystaller, der oprin
delig var beregnet til privatradio (27 MHz), de er 
lagervare, er billige (ca. 13 kr), og frekvens
tolerancen er acceptabel. Hvis man vil kunne be
nytte både 500 og 600 kHz repeatere. findes kun én

anvendelig kombination, nemlig: 26.640- 26540 og 
26.520 MHz for hhv.: o-500 og 600 kHz space. Dvs. 
VFO'ens frekvens er 10,8-12,8 MHz.

Hvis man vil acceptere en ikke-standardiseret 1. 
MF-frekvens, er det muligt kun at benytte ét krystal i 
modtageren. Ud fra ønsket om at anvende et krystal
filter har jeg valgt 10,7 MHz som 1. MF og 455 kHz 
som 2. MF. Da sender og modtager naturligvis skal 
kunne spore, findes X1 = ½ (144,000 - 10.700) - 
10,800 MHz = 61,250 MHz. Som X: benyttes 10.245 
MHz.

Krystaloscillatorerne
Da 27 MHz-krystallerne ikke svinger nøjagtigt på 

de ønskede frekvenser (afvigelse ca. 1 kHz over), 
skal krystallerne trækkes lidt. Krystallerne er 9 MHz 
grundtone og beregnet til parallelosc. Man vil be
mærke. at når krystallet benyttes som overtonekry
stal (tredie, femte osv.), er frekvensen ikke et nøjag-
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tigt mulitplum af grundfrekvensen. Det er mest hen
sigtsmæssigt at lade krystallerne svinge på femte 
overtone, da der derved kun kræves én ekstra trip- 
ling. Ønskes krystalfrekvensen lidt ned, tilføjes en 
kondensator over krystallet. Er dette ikke nok, sæt
tes en spole i serie med krystallet. Ønskes krystal
frekvensen lidt op. sættes en kondensator i serie 
med krystallet, eller man ændrer krystallet fra at 
svinge i parallelresonans til at svinge i seriereso
nans, evt. med kondensator i serie.

Der er benyttet en FET i alle krystaloscillatorer. I 
senderen benyttes serieresonans-opstilling, hvor 
krystallerne er rykket ned i frekvens med en spole og 
desuden er der tilføjet en trimmekondensator til ju
stering. Modtageres krystal var indkøbt i et ameri
kansk firma med en divergerende opfattelse af beg
rebet frekvensnormal, men når der benyttes en 
serieresonansoscillator og en spole i serie, passer 
frekvensen nøjagtigt.

Blandersystemet
VFO og balanceret blander er set i »UKW Be- 

richte« hefte 2-70 side 91. Den balancerede blander

udmærker sig ved at dæmpe uønskede blandingspri- 
dukter og anvendes ofte i SSB-konstruktioner.

VFO’en er en ECO-koblet oscillator, den er ikke 
følsom overfor små spændingsændringer, men en 
elektrisk og termisk stabilisering er gavnlig. Meka
nisk stabilitet må være en selvfølge. Efter VFO’en 
følger en FET-buffer, spændingen til blanderen an
drager ca. 1,5 Vpp.

Den balancerede blander skal være symmetrisk 
for effektivt at dæmpe injektionsignalet fra krystai- 
multiplikatorkæden. Hvis man anvender parrede 
FET’s. kan man anvende to faste modstande (f.eks. 
2,2 k) i source.

Efter blanderen følger en sugekreds afstemt til det 
uønskede spejl (TX ca. 122 MHz, RX ca. 111 MHz) 
og til slut en forstærker med BF 173.

Injektionssignalerne frembringes i multiplikation
skæder (RX : x2, TX : x3) der efterfølges af to svagt 
koblede kredse, der effektivt dæmper uonskede fre
kvenser. Injektionsspændingen til blanderen er ca. 2 
Vpp.

Blander og injektionkæde har et strømforbrug på 
ca. 30 mA og udgangseffekten er ca. 50 mW.
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MODTAGERDELEN
VHF-delen

Modtageren er forsynet med to dobbeltgate 
MOS-FET i indgangen. Der er anvendt en enkel 
kobling fra »UKW Berichte«, hefte 2 1971. hvor den 
bliver benyttet i en SSB-modtager. Det er muligt ved 
at anvende flere passive komponenter at opnå et 
bedre signal/støj-forhold (forspænd GI således, at Id 
= 10 mA for 40673).

OZ9MO har skrevet en fyldestgørende artikel om 
netop dette problem. Den enkle opstilling er til
strækkelig. da det er unødvendigt at benytte AGC og 
den ekstra følsomhed til dels fås på bekostning af 
båndbredde.

Det ses, at VHF-kredsene (undtagen antenne
kredsen) er dæmpet med en modstand, dette øger 
båndbredden, mindsker tendenser til ustabilitet og 
letter derved optrimning. I denne forbindelse er 
printudformningen væsentlig.

Første blander er ligeledes bestykket med DG- 
MOSFET, idet man kan opnå en høj blandingsfor
stærkning kombineret med lav krydsmodulation. In
jektionssignalets spænding bør være ca. 1 Vpp. En 
større spænding giver ganske vist større blandings
forstærkning, men til gengæld bliver krydsmodula
tionsegenskaberne dårligere.

10,7 MHz MF
Der er benyttet et 3-kredsfilter efterfulgt af et for

stærkertrin. Et evt. krystalfilter skal tilføjes her. men 
det kræver ændringer for at opnå optimal tilpasning. 
Det er i øvrigt forsøgt, med godt resultat, at tilføje et
4-krystalfilter af amerikansk oprindelse i stedet for 
5pF-topkoblingen. Da et krystalfilter af god kvalitet 
er en relativt stor investering, kan man spare her og 
alligevel få en akceptabel modtager.

Det 2. blandertrin er magen til det 1. blandertrin.

♦ 12V RX + 12V

Fig. 6.
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455 kHz MF
455 kHz-filtret er bestykket med 6 topkoblede 

kredse af typen BRC 250 A. Det var oprindelig tan
ken at lave et fase-lineært filter, men da et sådant 
kræver kondensatorer udregnet og udmålt med 1% 
nøjagtighed har jeg valgt tilnærmede værdier.

Båndbredden er afhængig af optrimningen. en 
hensigtsmæssig trimning giver ca. 10 kHz ved svage 
stationer (3-6 dB) og ca. 50 kHz ved kraftige (40-60 
dB). De nævnte tal er uden 10,7 MHz-krystalfilter. 
Benyttes krystalfilter, kan 455 kHz-kredsene trim
mes til en »pukkelfri« gennemgangskurve.

MF-forstærker + 
diskriminator

Den egentlige forstærkning skal ligge efter filtret, 
og for at opnå en tilstrækkelig forstærkning er benyt
tet to integrerede kredsløb af typen RCA CA 3013. 
Opstillingen er beskrevet af OZ1LN (se OZ april 71) 
og er forøvrigt den RCA angiver, med div. ænd
ringer. Diskriminatordioder og LF-forstærker er 
indbygget i kredsløbet, men det er nødvendigt med 
en speciel diskriminatorspole med midtpunktudtag 
(forovrigt den eneste spole i selve modtageren, det er 
nødvendigt selv at vikle!). Udgangen, ben 9. hvorfra 
LF-signalet fås, må ikke forbindes til stel. derfor 
indføjes en modstand til sikring af kredsløbet.

Da man ikke benytter dioder eet. i første IC. kan 
man benytte RCA-typen CA 3012.

Onde tunger påstår, at dioder osv. i kredsløbet 
giver anledning til LF-forvrængning. Dette er tildels 
rigtigt, men forvrængningen er normalt ikke hørbar 
og det er jo ikke Hi-Fi efter DIN 45.500, man kræver 
til 2 m FM-brug.

Squelch
En stojdetektor ensretter støjsignalet fra et høj

pasfilter. grænsefrekvensen er ca. 10 kHz, og det 
ensrettede signal tilføres et elektronisk squelch
relæ. Relæet består af to FET’s hvor source er for
spændt med en indstillelig DC-spænding og gate til
føres det ensrettede støjsignal. Drain vil nu kunne 
kortslutte et AC-signal, når FET-transistorerne le
der.

Squelch-systemet er oprindelig bygget af OZ6WE.

LF-forstærker
Lavfrekvensforstærkeren er en næsten standardi

seret transformatorløs kobling. Den kan tåle at køre 
uden højttaler, men ikke kortsluttet. Bemærk at HT 
tilsluttes + 12 V og ikke stel. Udgangseffekten er ca. 
2 W.

Det er muligt at regulere tonelejet individuelt, di
skanten kan dæmpes ved tilføjelse af en større kon
densator mellem basis og kollektor på forforstær
kertransistoren (er på 1 μF). bassen kan forstærkes 
ved at anvende en storre kondensator som emitte- 
rafkobling i første transistortrin (er på 2 μF).

OZ MARTS 1974



83OZ MARTS 1974



I

Meter
Meteret er koblet således, at man kan måle 

diskriminator- og signalstyrke. Diskriminatorspæn
dingen føres gennem en emitterfølger for at undgå en 
dæmpning af LF-signalet. Spændingen til S-meteret 
udtages lige efter 455 kHz filtret og føres gennem en 
buffer til en lineær forstærker med CA 3028. I praksis 
vil der opstå en begrænsning af de kraftige signaler, 
derfor er det tilstrækkeligt med ét måleområde.

S-meteret tilføres ved sending signal fra udgangen 
og fungerer således som effektmåler.

SENDERDELEN
Mikrofonforstærker

Forforstærkeren er beskrevet tidligere i OZ af 
OZ3KI. og den fungerer udmærket efter hensigten. 
Derefter følger betoningsled, reguleiing og en for
stærker. Da det er nødvendigt at fremhæve diskan
ten ved frekvensmodulation (se VTS, kapitel 10) for 
at opnå en let forståelig modulation, indføres en af
skæring af de lave frekvenser.

Tilføjelse af en klipper til begrænsning af fre
kvenssvinget giver let problemer med de høje

1K 470

Fig. 9. Mikrofonforstærker.
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modulationsfrekvenser. Forstærkeren til sidst 
fungerer som begrænsning af frekvenssvinget, såle
des at det ikke er muligt at overskride licensbestem
melserne her. På grund af spredning i varicapdioder- 
nes data skal overføringskondensatoren på 3.5 pF, 
afpasses individuelt til optimal tilpasning.

Tonegeneratorer
De benyttede tonegeneratorer er af Wienbro- 

typen. De har den fordel, at de ikke er afhængige af 
forsyningsspændingen. Mine oscillatorer havde 
gennemsnitlig en 30 Hz variation ved 9-15 V forsy
ningsspænding. Frekvensen lægges lettest på plads
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Mie amp.
Tx filter

Fig. 10b. Print lay-out 1:1.

Pa 1
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Fig. 11. TX-driver og PA-trin.
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Fig. 72. RX-TX omskiftning.

2N5589
2N5590

2N 3866

BF 173 
BF 115

AC 187/01 
AC 188/01

2N6515
2N6517

BC 107 
BC 108 
BC 109

2N5459 
TIS 88

TIS 88A 
TIS 34

40673 
40820 
40 821

CA 3028 

(bottom view)

diskriminatorspole. set fra oven 
x vendes mod IC

Fig. 13. De benyttede transistorer og IC’er's forbindelser.

Fig. 14. Nøglekredsløb.

ved hjælp af frekvenstæller. Man varierer R med 
faste modstandsværdier, da trimmere normalt ikke 
er langtidsstabile. Transistortypen er ukritisk, ud
gangsspændingen (ca. 1 Vpp) kobles via en 150 kohm 
modstand til mic-forstærkeren.

Filter
Efter den balancerede blander følger et båndpas

filter med tilhørende forstærker. De 2+2 topkoblede 
kredse giver en effektiv dæmpning af eventuelle 
spejlfrekvenser. BF 173 er en udmærket transistor til 
netop dette formål; den kan tåle lidt effekt og har en 
høj forstærkning. I det følgende trin benyttes 
2N3866, det er en 28 volts-type, men virker også 
efter hensigten ved 12 volt. Den lidt specielle kollek-

torkreds skal optransformere impedansen til 50ohm. 
Udgangseffekten er ca. 200 mW, strømforbruget ca. 
50 mA.

PA-trin
Da det er meget individuelt hvilke effekter man 

ønsker, vil jeg henvise til OZ april 73, hvor OZ4HZ 
behandler problemerne mht PA-trin. Jeg bruger 
transistorerne 2N5589 og 2N5590. det giver en ud
gangseffekt på ca. 15 W. Af praktiske grunde er 
PA-trinnene opbygget på to separate print. Det før
ste, med 2N5589. kan afgive 4 W med 250 mW ind og 
et strømforbrug på ca. 0,7 A.

Artiklen fortsætter og slutter i OZ april 1974
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Test af Ten Tec PA trin model 405
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lynge

Dette 50 W transistor PA-trin, samt den tilhø
rende 12 V/100 W power supply, er stillet til rådig
hed af forhandleren: OZ4SJ. Svend Aage Jensen, 
Frugthaven 37, 2500 Valby. Telefon (01) 46 95 14. 
Pris: PA trin. 1380.- kr. incl. moms. Spændings
forsyning. 440,- kr. incl. moms. Sidstnævnte er 
ikke med på billedet, men den er indbygget i en 
kasse af samme form og størrelse som PA-trinnet. 
Begge dele er lagervare.

PA trinnets data
1. Input/output:

Bånd Tilfort
HF

Tilført
DC

Indikeret
HF-output’)

HF-output
(P/load)

80 1.3 W 98.5 W 50 W 45 W
40 720 mW 90 W 50 W 42.5 W
20 840 mW 98 W 50 W 44 W
15 1,85 W 99 W 50 W 43 W
10 2 W 100 w 37.5 W 37,5 W

') Indikeret på PA-trinnets indbyggede PWR-me-
ter.

2. Frekvensområde:
3,5-30 MHz, bredbåndsafstemt.

3. Impedanser:
Input-impedans: Nominelt 50 A ubalanceret.

88

Outputimpedans: 50-75 fl ubalanceret. (Kan tåle 
at køre uden belastning i kortere perioder).

4. Specielle data:
a. Nødvendig spænding: 12-14 V/8 A (ca. 100 

W).
b. Sende/modtage omskiftning: Styres v.h.a. 

den indkomne effekt. (Nødvendig tilfort HF, 
ca. 250 mW).

c. Indbygget SWR meter. (Se fig. 1, teksten).

Power supply data
1. Input spænding:

115 V eller 230 V 50-60 Hz.
2. Outputspændinger:

12 V reguleret 
(max. I A)

12 V ureguleret 
(max. 9 A)

Ubelastede
outputspændinger 12 V (0 A) 15 V (0 A)

Outspændinger 
ved fuld 
belastning 10,25 V (1 A) 11,2 V (9 A)

Outputspændingei 
ved uens 
belastning 12 V (1 A) 15 V (0 A)
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Ovenstående data har jeg målt på PA-trinnet og 
spændingsforsyningen, som jeg havde til afprøvning 
sammen med ARGONAUT transceiveren (OZ okt. 
73).

Disse 3 ting (Argonauten, pwr'en samt PA-trin
net) er bygget til at køre sammen, men det er 
klart, at de kan anvendes hver for sig. Data bliver 
behandlet senere, men lad os først lige se lidt på 
virkemåden af de 2 kasser.

PA-trinnet
- Er fuldtransistoriseret. bredbåndsafstemt og 

med båndskiftede lavpasfiltre samt automatisk skift 
til sendestilling v.h.a. den tilførte HF-effekt.

Tabel 1 viser afskæringsfrekvenserne på de bånd
skiftede lavpasfiltre. Filteret til 10 og 15 m er ind
skudt hele tiden, mens de andre kun er indskudt 
på de respektive bånd.

Selve effektforstærkeren er i det store hele op-

»RF change over« enheden i Ten Tec PA-trinnet.
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Fig. 2.
»Ten Tec line«

Yderst til venstre ses spændingsforsyningen, i midten Argonaut

transceiveren, og i højre side, PA-trinnet. Mikrofonen på spæn
dingsforsyningen er en keramisk type, beregnet til Argonauten, 
som den kører FB med. (Mikrofonen koster kr. 160,- incl. moms).

bygget på samme måde som det PA-trin OZ1AM 
har beskrevet i OZ okt. 73 (Se fig. 3).

Det automatiske skift mellem sending og mod
tagning sidder sammen med effekt- og standbølge- 
meterkredsløbet på et print for sig selv. Diagram
met af dette print er vist i fig. 1, og virkemåden er 
beskrevet i figurteksten.

Spændingsforsyningen
Denne består, som det fremgår af data, af 2 »en

heder«. Nemlig en ureguleret og en reguleret. 
Begge disse dele bliver fødet fra den samme trans
formatorvikling. Dette er i princippet jo godt nok, 
men da den uregulerede spænding falder til 11,2 V 
ved fuld belastning, får den »regulerede« spænding 
ikke nok at leve af. Dette kan give en lille smule 
chirp, hvis man bruger denne spænding til at træk
ke Argonaut transceiveren med.

Ifølge forhandleren er dette ikke generelt, andre 
spændingsforsyninger er, af ham, målt til højere

spændinger under belastning, og han har ikke kun
net konstatere føromtalte tendenser til chirp.

Vil man være helt sikker, har man jo lov til at 
undersøge sagen nærmere, før man evt. kober, ved 
at møde op ved forhandleren, og prøve det hele 
ON THE AIR.

Lidt om de målte data på PA-trinnet
Ad punkt 1. Input/output:
På 10 m kunne ikke drives mere ud af spillen, 

mens de andre bånd er indstillet efter den angivne 
procedure (til indikeret 50 W på det indbyggede 
meter). På disse bånd skulle det altså være muligt 
at drive en lille smule mere ud af kassen.

Forskellen mellem det indbyggede meters effekt
visning og den aktuelle udgangseffekt er uden no
gen praktisk betydning, og kan i øvrigt justeres. 
(R 8 på fig. 1).

Da PA-trinnet jo er lineært, skulle udgangsef
fekten for et mindre HF-input jo forholdsmæssigt

Fig. 1 (tekst)

»RF change over« enheden i Ten Tec PA-trinnet.
Ved modtagning, (eller ved sending med slukket PA-trin), er 
forbindelsen fra transceiveren til antennen således: 
Transceiverens antennetilslutning er sluttet til punktet »RF in«. 
Herfra er signalvejen gennem relækontakterne K1A og K1B, 
videre gennem 10-15 m lavpasfiltret bestående af C4, L1, C5, 
L2 og C6. Herefter må signalerne passere SWR- og PWR-meter 
kredsløbet baseret omkring TI, før det når »output«-terminalen, 
som er forbundet direkte til antennen.
Ved skift til sending kommer signalet fra transceiveren stadig 
til punktet »RF in«. Lidt af signalet føres til C2, og dermed til 
ensretteren (spændingsdobleren) Dl, D2 og C2. Spændingen på 
katoden af D2 får Q1, og dermed Q2, til at lede. Da strømmen 
gennem Q2 nødvendigvis må gå gennem relæspolerne Kl og K2, 
trækker begge relæerne.
Da vi nu har slået fast, at en positiv spænding på katoden af D2 
får »taste«- (sende-) relæerne til at trække, kan vi også få 
delay- (forsinkelses-) kredsløbet til at virke.

Står delay-potentiometeret nemlig i øverste stilling, har vi ind
skudt 32 pF (Cl) direkte fra katode D2 til stel. Dette vil holde 
relæerne trukket i et par sekunder. Stilles delay-potmeteret der
imod i nederste stilling, vil begge sider af Cl ligge på stel, og 
vi kan ikke få nogen forsinkelse. Det er klart, at mellemliggende 
indstillinger vil give forskellig indflydelse fra Cl, og dermed også 
varierende tidsforsinkelser.
Signalvej ved sending. Fra transceiveren til »RF in«, via K1A, 
til selve forstærkeren (»Amp in«). K2A er jo også trukket, og der 
er således ikke stel på »Amp in« mere. Efter selve forstærkeren 
passerer signalet lavpasfiltrene (også dem, der er vist på dette 
diagram, dem har Ten Tec nemlig flyttet til filterprintet), for at 
vende tilbage i forstærket form på terminalen »LP filt«, videre 
via K1B og ud til antennen på »output« terminalen. 
Relækontakten K2B lægger + 12 V ud til »bias«, dette giver 
forspænding på forstærkeren, således at denne nu trækker hvile
strøm. (Er operationsklar).
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kunne regnes ud. Alligevel målte jeg outputtet for 
et HF-input på 640 mW på 80 m. Det er nemlig 
Ten Tec PM 2 B's output, hvor det er mindst. 
(PM 2 B er omtalt i OZ aug. 73). Her måltes et 
output på 32 W, svarende til en forstærkning på 
ca. 17 dB.

Lidt om de målte data på spændingsforsyningen
Ad punkt 1. Input spænding:
Primæren består af 2 viklinger, som enten kan 

kobles i parallel (115 V), eller i serie (230 V). Der
for de 230 - og ikke 220 V.

Ad punkt 2. Outputspændinger:
Disse er behandlet under beskrivelsen af spæn

dingsforsyningens virkemåde, se dette afsnit.

Subjektive data
Til forskel fra det forrige: de data. der ikke har 

været genstand for nogle målinger.

Finish
Begge kabinetterne (PWR supply + PA) er lavet, 

så de passer sammen med andre Ten Tec pro
dukter, altså med »plastic« sider, og resten i malet 
aluminiumsplade.

Højden og dybden er ca. den samme som på 
Argonauten (OZ okt. 73). og længden, af de 2 til
sammen, svarer også til denne, hvilket gerne skulle 
fremgå af fig. 2.

PA-trinnet er opbygget på 3 print: Ét til selve 
effektforstærkeren, ét til lavpasfiltrene og til sidst, 
ét til sende/modtage omskiftningen samt SWR/PWR- 
meter kredsløbet.

Manualen
Hvis man ser bort fra, at Ten Tec har flyttet 

10 og 15 m lavpasfiltrene fra ét print til et andet, 
uden at revidere manualen, kan man vel ikke ud
sætte noget på denne bog.

Forpladen
- Er hurtigt overskuet, der er kun 3 kontroller: 

Afbryder, båndomskifter og T/R delay. (Sidstnævn
te behandles i næste afsnit).

Dette giver en meget enkel betjening, og gør PA- 
trinnet velegnet til mobilbrug.

Sende/modtage-omskiftning
Som før omtalt, bliver PA-trinnet »tastet« v.h.a. 

den indkomne effekt. Dette vil resultere i, at trin
net vil stå og skifte mellem sending og modtagning 
hele tiden, hvis man kører et SSB-signal ind på det.

Dette har man forhindret ved at indføre et va
riabelt delay (delay = forsinkelse). (Se også fig. 1).

Da dette delay kan indstilles til nul forsinkelse, 
er det muligt at køre fuld BK ved CW. Ved SSB 
virker omskiftningen fuldstændigt som alm. VOX.

TVI/BCI
Ved at opbygge selve forstærkeren som push 

pull har man reduceret de lige harmoniske forholds
vis effektivt (ca. 40 dB). De ulige harmoniske der
imod er man nødt til at »si« fra i et lavpasfilter. 
Sådanne filtre sidder derfor også i spillen. (Se 
tabel 1).

Alle frekvenser under de forskellige afskærings
frekvenser passerer altså uhindret. Det, det så 
kommer an på, er selvfølgelig at sørge for ikke at 
tilføre nogle spurioussignaler (som er under filtre
nes afskæringsfrekvenser) fra sin signalkilde. Hvis 
dette sker. vil disse signaler nemlig passere (og 
forstærkes) uhindret, og være en oplagt TVI/BCI- 
mulighed. Givet er det i hvert fald, at sådanne 
konstruktioner, af samme grund, ikke er særlig 
TVI/BCI-sikre. '

Jeg selv konstaterede ikke noget, men det er jo 
ingen garanti for, at andre ikke kan få det.

ON THE AIR
Af føromtalte spændingsforsyningsgrunde, kunne 

der komme en lille smule chirp på senderen, når 
man brugte den stabiliserede spænding fra Ten 
Tec’s egen spændingsforsyning til Argonauten. 
samtidig med at PA-trinnet drives af denne pwr- 
supply. Dette kunne også give sig udslag i en lille 
smule forvrængning på SSB. men det var altså 
spændingsforsyningens skyld, og kan ikke lastes 
PA-trinnet.

Forsynede man nemlig Argonauten fra en anden 
spændingsforsyning, var alt OK.

Den forvrængning, der kunne opstå p.g.a. spæn
dingsproblemerne var i øvrigt ikke større, end man 
kun fik rapport på dem ved sammenligning mellem 
Argonaut med og uden PA.

Konklusion
PA-trinnet er en nem løsning, hvis man vil ud

bygge en Ten Tec, eller en anden QRP station til 
én med en mere almindelig effekt.

Særligt velegnet er dette trin dog til mobilbrug, 
på grund af sin uhyre simple betjening og sit 
spændingsforsyningskrav.

Tabel 1

Bånd Afskæringsfrekvens

80 4,5 MHz
40 8,3 MHz
20 17 MHz
15-10 34 MHz

Tekst
De båndskiftede lavpasfiltres afskæringsfrekvens. 

(10-15 m filteret er indskudt hele tiden).
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I

Fig. 3.
»Selve effekt-forstærkeren« .
I TX bliver punktet bias tilført + 12 V gennem en modstand, 
således at transistorerne får basisforspænding. I RX derimod, 
svæver punktet, og transistorerne kan ikke trække strøm.

PWR/SWR-meterkredsløbet
TI er en toroidkerne, og konstruktionen er kendt 

fra forskellige håndboger. (Bl.a. ARRL's). Syste
met virkede udmærket, bortset fra, at det kunne 
ske, at SWR-meteret fik tendenser til at løbe løbsk, 
ved halvårlige SWR på de høje bånd. Dette skulle 
indikere, at trinnet er overstyret, og man skal der
for reducere den tilførte HF, indtil fænomenet op
hører. Herved får man en anelse mindre output
effekt, i praksis betyder dette dog ikke noget. 
Standbølgemeteret er i øvrigt dimensioneret til at 
vise korrekt, når PWR-meteret viser 50 W. *

Rettelse til Kanalskuffe SSB: 
December 1973, side 460 fig. 7.
1. Nederste venstre diode i ringmodulator vender 

forkert.
2. Modstanden på 100 ohm i kollektoren på BC 108 

skal til plus 12 V og ikke som vist til spændingsde- 
leren for MC 1496. 

Med venlig hilsen og undskyld fejlen 
OZ7NE. Erik Nielsen. Kystparken 136. 6700Esb

jerg.

Rettelse til Autostart for ST-5
Modstanden Ri i fig. 7 på side 42 i OZ februar 

1974 er anført mdd værdien 560 Ohm. men skal 
være 560 kOhm.

OZ4QQ

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. 10.00 kr
10 stk..........................................................................................  80.00 kr.
The Radio Amateur s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70 > 100 cm i 
Azimutalprojektion
pr stk.......................................................................................  16.50 kr.

10 stk ..................................................................................... 135 00 kr
ITU World Wide Zone Kort med prefixer. pr stk 13.80 kr
World Map for Radio Amateurs 

(Verdenskort i 2 farver), format 80 *60 cm i 
Mercator-projektion
pr. stk..................................................................................  11.00 kr.

10 stk  88.00 kr. 
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, tormat 61 -61 cm ......................................  11.00 kr
10 stk  88.00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rod bund. 

sort emblem og m hvid inskription. Format
15-30 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 17 * 12 cm Husk ved bestilling at 
opgive call1 Pr stk 5.00 kr.

10 stk 40 00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave   27,50 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 5. udgave   39,10 kr.

(Rabat til afd. ved samlet køb af 10 eller 25 stk.)

Emblemer ..................................................................................  10,00 kr.
QSO-instruktionshefte .................................................................  3.50 kr
Brevpapir, pr. blok (kun til afd.)   4.50 kr.
QRA-kort ........................................................................... .... 20.00 kr.
Diplombogen:
Nr. 1 ...........................................................................................    8.00 kr.
Nr. 2 ...........................................................................................  11.00 kr.
Nr. 3 ...........................................................................................  10,00 kr.
Ordner .......................................................................................... 9.00 kr.
Register   3.00 kr.
EDR's 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!
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Spørgsmål sendes til Teknisk Redaktør 
OZ7AQ (se adresse bag i OZ). Spørgerne 
forbliver anonyme.

Brevkassen har været tavs i nogen tid. Årsagen 
har været, at der ikke har været ret mange spørgs
mål, som egnede sig til offentliggørelse - desværre 
har der altså også været nogle, der har ligget lidt 
rigeligt længe. Nu prøver jeg at få ryddet ud i bunken, 
og samtidig håber jeg. at det. at der igen dukker noget 
op, yderligere må stimulere spørgelysten.

Dr-7AQ. Mon brevkassen kan hjælpe mig med 
følgende problemer?

Faseskift-indikator (se fig. I). Kan komplekset 
C4-L2 udskiftes til C.x-88 mH toroid? Hvilken værdi 
skal C.x have? Jeg ønsker også at kunne indstille 170 
Hz skift. Kan dette gøres alene ved omskiftning til 
andet Cy-88 mH? Hvilken værdi skal Cy have? Eller 
er det nødvendigt også at udskifte komplekset C3- 
L1. der jo kompenserer for forskellen mellem læng
den og signalerne ved 2125 og 2975 Hz? Kan du 
transformere diagrammet således, at der kan an
vendes transistorer i stedet for rør?

Omsætter for RTTY: Converteren, der er under 
opbygning består af filterenhed (OZ7T OZ 66
101347) efterfulgt af enheden beskrevet af OZ4AU i 
OZ 70-1/13. Hvorledes kan modtagning af 170 Hz 
skift lettest tilføjes? Hvilke dioder kan du anbefale?

Hvorledes fremstilles den 40 H spole i LF-jilteret?
Regenerativ repeater: Hvorledes laves bedst 4 

VDC-spændingen til repeateren beskrevet i samme 
OZ? Kan den laves som medfølgende (fig. 2)? Hvilke 
værdier skal R. C. ZD have? (Problemet er selvfølge
lig, at jeg ikke ved. hvor stor strøm, repeateren træk
ker). Ladeapparat med automatik: Kan du hjælpe 
mig med diagram, således at laderen (OZ 73-1) både 
kan bruges til 6 og 12 V?

Fig. 1 viser kun en del af diagrammet i The RTTY 
Flandbook (W2JTP) p. 152, således er forbindel
serne fra anoderne til højre til katodestrålerørets X- 
og Y-plader ikke vist. Gøres L2 mindre, skal C4 
gøres lige så mange gange større for at bibeholde 
resonansfrekvensen 2550 Hz. Med 88 mH bliver C =

= 426 nF, der lettest laves ved at tage en

0.39 uF og parallelforbinde C, til der er resonans. 
Som teksten siger, skal du også ændre modstanden 
R8. Ved 170 Hz skift skal C4 ændres, så du får 
resonans på den nye midterfrekvens (2125 + 2295):2 
= 2210 Hz. Forholdet mellem C'erne bliver det om
vendte af kvadratet på forholdet mellem frekven-

= 568 nF. Jeg vil ikke 

tro. yderligere ændringer skulle behøves. Ved ænd
ring fra rør til transistorer stoder man på det pro
blem. at katodestråleror kræver store styrespæn
dinger-der findes dog typer, beregnet til skoper med 
transistorer, men er du indstillet på at ofre mindst et 
par hunde på sådan et? Bortset fra spændingerne er 
der ingen vanskeligheder heri, der er jo kun tale om 
LF-forstærkere i klasse A. De to drivere til højre i 
fig. 1 må ikke belaste kredsen, så her er et par emit - 
terfølgere på sin plads.

Den smarteste måde at ændre fra 850 til 170 Hz 
skrift i OZ7T‘s converter er nok at lave den ene side 
af filteret med spoler med udtag - men er man ikke 
verdensmester i spolevikling (og hvem er det?), 
ændrer man kapaciteterne i den hoje sides resonans
kredse på den måde, der lige er omtalt. Er man 
perfektionist og vil have mark- og space-signalerne 
lige kraftige efter detektoren, bruger man endnu en 
sektion på sin omskifter til at indkoble et trimmepo
tentiometer mellem de to 1M modstande. Dioderne 
kan være de billigste, du kan købe. En 40 H spole er 
ikke til at have med at gore, hvis man selv skal lave 
den. men mindre kan da også gøre det. 7T’s filter er 
yderst skummelt, og jeg ville simpelthen erstatte de 
40 H og 0.1 μF med en kortslutning og bibeholde de 
ovrige komponenter i 4AU's diagram. Evt. kan du 
forøge de to 0.56 μF til 1 μF. Fig. 2 kan udmærket 
bruges, når blot zenerdioden er stor nok. Desværre 
lider beskrivelsen (OZ januar 70 p. 7) af samme fejl. 
som utallige andre: opstillingens strømforbrug beva
res som en dyb hemmelighed. Nuvel, bruger du 
f.Eks. en 1 W zenerdiode. kan den tåle 250 mA, og

starter du med en formodstand på -

ohm minimum, kan der ikke ske noget. Så kan du 
måle opstillingens strømforbrug og/eller indregulere 
formodstanden, til lige for spændingen begynder at 
falde-der er jo ingen grund til at brænde mere effekt 
af i zenerdioden. end strengt nødvendigt. C er ikke 
kritisk, men den kan nok ikke undværes til at levere 
nogle korte stromspidser til IC’erne. Prøv med 
50-100 μF. Zenerdioder kommer i standardværdier.
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Fig. 2 °---------------------------  *------ °

du skal have en 3.6 eller 3,9 V type. Fig. 3 viser 
laderen med omskifter for 6 og 12 V. Transformeren 
kan være på 2 gange 12-22 V, og afhængigt af den 
valgte spænding justeres modstanden mrk. 2-5 ohm 
til den onskede ladestrøm. Trimmepotmetrene kan 
forst indstilles ved endt ladning, når spændingen er 
steget til max. derfor må man have to faste indstil
linger. hvis man skal skifte jævnligt.

Er der nogen, som kan hjælpe mig med at finde 
litteratur om følgende emner?
1. Princippet for digital frekvenssyntese og prakti

ske eksempler for anvendelse som VFO for sen
der/modtager.

2. Virkemåden af en kvadraturdetektor.
3. Dekoder for impulsfrekvensmodulerede signaler.

Du skriver ikke noget, der kan antyde, om du 
ønsker litteratur beregnet for amatører, eller om du 
kan fordøje den mere professionelle faglitteratur. I 
sidste tilfælde ville du højst sandsynligt kende vejen 
via Danmarks Tekniske Bibliotek samt have set 
nogle af de utallige tidsskriftartikler.

ad 1: Motorola har udgivet en række fortrinlige 
Application Notes, der kan fås ved henvendelse til
E. Friis-Mikkelsen A/S. Krogshøjvej 51. 2880 Bag
sværd eller Brendstrupvej 74. 8200 Århus N. Du kan 
bede om AN-463, men der findes også en liste over 
samtlige application notes, som du kan få med det 
samme. AN-463 beskriver både principper og prak
tiske eksempler. Det svenske »Radio och Televi
sion« har bragt en amatør-orienteret brugsartikel 
med henblik på 2-m transceiver. det er nr. 11, no
vember 1973 p. 23, hvor der er flere henvisninger. 
Endelig en artikel, der tangerer det mere raffinerede. 
den findesi »Electronic Design« nr. 12 (vol. 21),june
7. 1973.

ad 2: Kvadraturdetektoren er fremkommet som 
en billig FM-detektor og begrænserforstærker i et in
tegreret kredsløb, først ULN-2111 fra Sprague, se
nere fra flere. bl.a. Motorola (type MC 1357). og det 
er da også fra disse firmaer, den lettest tilgængelige 
litteratur om emnet foreligger. Motorola har data
blad og application note. som du bør rekvirere.

ad3: I princippet kan PFM demoduleres via en 
AM-detektor efterfulgt af en passende FM-detektor, 
men dekoderens raffinementer og udførelse af
hænger helt af systemet. Jeg har ikke noget specifikt 
om emnet: hvis det har din store interesse, må du 
prøve at henvende dig på Danmarks Tekniske 
Bibliotek. aq

Fig. 3
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HB
INFORMATION
Ekstraordinær generalforsamling 
den 2. februar 1974

Forslaget til vedtægtsændringer blev ikke ved
taget.

I de bestående vedtægter blev der foretaget føl
gende tilføjelser:

I dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
indføjes et nyt punkt 5, hvorefter teksten for dags
ordenen er:

Dagsorden skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskabet i revideret 

stand
4. Resultatet af urafstemning om formand, be

styrelsesmedlemmer og suppleanter meddeles 
af stemmeudvalget

5. Det kommende års foreningsarbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af to revisorer og en suppleant
8. Eventuelt 
(Forslagsstiller: OZ2CE)
1 § 12, 1. stk., 2. punktum, 2. led indføjes: 
Vedtægtsændringer, der på en generalforsamling 

er vedtaget med almindeligt flertal, sendes til uraf
stemning og kan her vedtages med 2h flertal af de 
afgivne stemmer.

(Forslagsstiller: OZ3RC).
Sekretæren

Referat af GF følger i OZ april.
OZ4X

Week-end kursus for elever 
til licensprøven i maj 1974

Atter i foråret indbyder EDR's kursusudvalg til 
kurser for medlemmer, der agter at indstille sig til 
P&T’s prøve. Her tilbyder man en sidste afpuds
ning inden prøven. Det forudsættes selvfølgelig, at 
deltagerne enten på kursus eller ved selvstudium 
har gennemgået stoffet til prøven, idet tiden på 
kursus kun tillader en afpudsning og sporgetimer, 
hvor der så gennemgås den del af stoffet, der er
faringsmæssigt falder sværest for eleverne.

Instruktør på kurset bliver en amatør, der har 
erfaring i at føre elever op til prøven og som har 
ledet hovedparten af de tidligere kurser af denne 
slags. Han ved derfor lidt om. hvor skoen trykker. 
Og kursusudvalget har mange tilkendegivelser fra 
tidligere deltagere om det gode udbytte, de har haft 
af at deltage.

Interesserede kan denne gang vælge mellem føl
gende kursussteder:

6.-7. april: Hjørring vandrehjem.
20.-21. april: Viborg vandrehjem.
27.-28. april: Kolding vandrehjem.

4.-5. maj: Slagelse vandrehjem.
Hvert sted begynder kurset lørdag eftm. kl. 15 

og varer med spisepauser til søndag eftm., idet der 
sluttes af. så deltagerne kan nå hjem i lobet af søn
dagen.

EDR betaler kursusudgifterne, så betalingen for 
deltagerne er blot vandrehjemmenes alm. takster 
for måltider og overnatning. Men denne betaling 
må erlægges af alle deltagerne i kurset, idet vi el
lers ikke kan benytte vandrehjemmene. For over
natning, middagsmad, morgenmad og frokost er 
taksterne i øjeblikket ca 38,- kr. Lagenpose etc. 
efter vandrehjemmenes regler må medbringes, men 
personlige vandrekort er ikke nødvendigt, idet kur
suslederen medbringer lederkort.

Kursusudvalget har aftalt med de pågældende 
vandrehjem, at man i god tid inden kursets afhol
delse giver meddelelse om deltagerantal og målti
der. Det er derfor meget nødvendigt, at deltagerne 
melder sig til undertegnede senest 10 dage før kur
sets afholdelse det pågældende sted. Tidligere har 
man aflyst et kursus på grund af for lille tilslutning 
- og så meldte der sig efter fristens udløb så mange 
efternølere, at kurset alligevel kunne have .været 
holdt, hvis alle havde meldt til i tide. Den slags gi
ver ærgrelser. Samtidig med tilmeldelsen må man 
oplyse medlemsnummer i EDR.

Kursusudvalget håber med disse arrangementer 
atter at kunne række vordende amatører en hjæl
pende hånd inden prøven hos P&T.

Deltagerne bedes medbringe skrivemateriale og 
evt. lærebog.

Anmeldelse til ovennævnte kurser sker til 
OZ7EM, Ejv. Madsen, Sebber skole, 9240 Nibe 

For kursusudvalget 
OZ7EM - Ejvind

Foredragsvirksomhed
Hermed en kort redegørelse for fremgangsmåden, 

samt regler vedrørende foredrag, der helt eller del
vis betales af EDR.

Alle landets lokalafdelinger kan afholde max. 5 
årlige foredrag med tilskud fra EDR efter følgende 
regler:
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EDR betaler DSB billettakst til foredragsholde
ren, og lokalafdelingen betaler selv evt. diæter. Fo
redragene skal være annonceret i OZ's afdelings
spalter.

Der kan, når flere lokalafdelinger, mindst 2, slår 
sig sammen om et foredrag, maximalt afholdes 2 
årlige foredrag med tilskud fra EDR efter følgende 
regler:

EDR betaler DSB billettakst eller evt. flyvebillet, 
til foredragsholderen, samt diæter eller alle udlæg 
efter regning foruden et beløb på 75,00 kr. pr. 
foredragstime, max. 2 timer.

Formændene for de deltagende afdelinger skal 
attestere foredragene.

Foredragene skal være annonceret i OZ's afde
lingsspalter.

I de tilfælde, hvor man ønsker godtgørelse til en 
flyvebillet, skal EDR's formand køntaktes.

Anmodning om tilskud, samt hjælp til at finde 
foredragsholdere og foredragsemner, fås hos:

EDR' s foredragsmanager 
Søren Boi Olsenl OZ4SO 
Sigynsvej 22 
2700 Rønne.
Telf. pri. 03-95 13 24 
Telf. arb. 03-95 18 64.

Vedr. foredragsholdere
Forslag fra den emnekreds, der senest har været 

anvendt med tilskud fra EDR:

OZ 1 BP: Bygning af amatør modtagere, til HF, sen
der og modtager med transistorer, en transistori
seret fasesender.

OZ1DT: SSTV.
OZ1TA: SSTV.
OZ1FF: VHF-UHF teknik, samt ESB på 2 meter. 
OZ1LN: VHF. emne efter aftale.
OZ4RJ: Antenner og udbredelsesforhold.
OZ41P: SSTV.
OZ4QQ: RTTY bygning af ST 5A.
OZ6OH: Digitale kredse og frekvenssyntese. 
OZ7CF: Antenner. HF transistorer, mikrobølge, 

UHF. (dog først til foråret) Besog på Elektronik
centralen i Hørsholm.

OZ7CH: Antenneteknik HF, VHF, UHF. Yagi, 
Quad. osv. Udbredelsesforhold, båndenes karak
teristiske egenskaber på forskellige tidspunkter. 
Hvad vil det sige at være modtageramator. 
Den korrekte stationsbetjening, herunder nød
vendigheden af at lære og forstå engelsk.

OZ9FR: UHF, EME Moon Bounce.
OZ9SW: VHF, UHF. hvordan og hvornår. 
OZ7NU: Ombygning af Sommerkamp FR. 100B.

Løsning af krydsmodulations-problemer.
Hans Schacht Sørensen: IC kredse, gennemgang 

og deres anvendelse.

Ingen afdeling er for lille til at rekvirere foredrags
holdere det er GRATIS . . .

Nye foredragsholdere
I min egenskab af foredragsmanager gælder det 

om at være aktuel og soge at være alsidig.
Måske befinder der sig flere blandt EDR’s med

lemmer, der kunne tænke sig at holde foredrag, 
men som ikke er opført på listen, i så fald bedes 
du venligst kontakte mig.

F.eks. mangler der foredragsholdere til emner 
som contest. award. UFO. samt SSTV foredrags
holdere i Jylland.

Hold dig nu ikke tilbage.
OZ4SO

Bogudvalget
Foreningens bogudvalg har sammen med forfat

terne afsluttet arbejdet med den nye udgave af 
VTS. Afslutningen blev markeret ved et møde i 
København, hvortil også 7AQ var inviteret.

Formanden takkede bogudvalget for den ydede 
indsats - særlig tak til den tekniske del af udvalget, 
hvis indsats sammen med en enestående forståelse 
fra trykkeriets side har været afgørende for, at bo
gen kunne sendes på markedet nu.

Forfatterne blev takket for samarbejdet, og der 
blev udtrykt håb om, at de ville »være med« en 
anden gang. hvis foreningen skønnede det rimeligt 
at gå i gang med andre bogopgaver.

Dernæst vendte formanden sig mod 7AQ og ud
talte:

OZ7AQ! du kan i løbet af få måneder fejre et ju
bilæum som teknisk redaktør ved OZ, og du har 
med dit arbejde på dette område været med til at 
skabe respekt om bladet. Du har været med til at 
forme et medlemsblad, der placerer sig blandt de 
bedste i radioamatørverdenen.

Dette være sagt i dag, så du ikke ved en evt. 
markering af 15.-året skulle føle det som en op
fordring til afslutning. Ingen har bedt mig skrive 
takke- eller afskedstale til teknisk redaktør.

Du er inviteret med i dag, fordi dagen ikke ale
ne er en markering af afslutningen af arbejdet med
5. udgave. Det er også afslutningen på en periode, 
hvor 4. udgave af VTS har været anvendt som 
lærebog såvel på kurser som ved selvstudier. Den
ne udgave er solgt i henved 9000 eksemplarer - et 
tal, der sammen med en periode på 10 år siger no
get om bogens betydning.

Men dertil skal du i dag vide. at man under drøf
telse af de forskellige kapitler til 5. udgave gang 
på gang har løst tvivlsspørgsmål ved at se efter, 
hvad der stod i »den gamle«. Det siger noget om 
den omhu. hvormed 4. udgave er skrevet.

7AQ - jeg beder dig modtage foreningens blå nål
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OZ4FS. P. Vedelsby. forfatter af VTS 5. udg.

OZ5AK. B. A. Kolmorgen og OZ9JB. J. Badstue, forfattere af 
VTS 5. udg.

OZWR, John Hansen, der har trykt VTS 5. udg. og HR OZ7XG. 
Erling Hansen, der har redigeret bogen.

TR OZ7AQ, Bent Johansen, forfatter af VTS 4. udg.

som en tak for et arbejde, der har været med til at 
hojne den tekniske forståelse hos radioamatørerne 
i og uden for OZ-land.

Jeg beder dig bære nålen som anerkendelse for 
en uselvisk indsats, der ikke kan og ikke skal vur
deres i kroner.

OZ4JA

Amatørradio i flyvevåbnet
For såvel værnepligtige som stampersonel i fly

vevåbnet er der åbnet mulighed for at beskæftige 
sig med amatørradio på tjenestestedet. Eventuelle 
interesserede kan henvende sig til velfærdstjenesten 
eller den stedlige signalofficer og referere til flyver
taktisk kommando skrivelse S.652.3/0855 af 9. 
august 1973. *

^ 
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Vil du være sikker på at få ret, skal du blot snig
myrde din modstander. Du kan altid sige undskyld 
bagefter.

GENERALDIREKTORATET 
FOR POST- OG TELEGRAFVÆSENET 

Farvergade 17. 1007 Kobenhavn K

Prøver for radioamatører
Til underretning meddeles, at der i maj måned

d.å. i København og enkelte provinsbyer vil blive 
afholdt prøver for radioamatører.

Sidste frist for tilmelding til prøverne er den 19. 
april 1974.

Tilmelding sker ved indsendelse af skemaet »An
søgning om amatør-radiosendetilladelse« i udfyldt 
og underskrevet stand. Ansøgere, der har været 
indstillet til en tidligere prøve, må indsende fornyet 
anmodning på et brevkort.

Tilmeldinger, der indkommer efter ovennævnte 
dato, vil blive henført til de næstfølgende prøver.

E.B. 
B. Wedervang/P. V. Larsen 

fg.

Gensidighedslicensering med USA
I skrivelse af 26. februar 1974 meddeler P & T. 

at der er indgået aftale med USA om gensidigheds
licensering. Anmodning om en licens til brug i »det 
andet land« skal fremsendes til landets telestyrelse.

HR

Juletesten 1973
Under omtalen af juletesten i sidste nr. af, »OZ« nævnte jeg 

muligheden for, at komme med et passende udvalg af de 
kommentarer, som deltagerne havde anført i deres logs. Imid
lertid ligger det således, at jeg i den mellemliggende tid, har 
mistet det meste af et par uger grundet på et ophold i Østrig. 
Jeg skal gennemgå materialet endnu en gang og se om der 
er noget - som uden at virke forældet - kan bringes i næste 
»OZ«. Jeg har endnu ikke hørt kommentarer til min forespørg

sel vedrørende et par enkelte periode-tidspunkter, men de kan 
selvfølgelig komme endnu. Fremrykningen af den første fone- 
periode, vil jeg ikke tro, at der er nogen, der vil have noget 
at indvende imod. Spørgsmålet er, hvad der siges til en flyt
ning af den sidste CW-periode fra kl. 13.00 til 14.00 DNT eller 
evt. 13.30 til 14.30 DNT. Såfremt jeg ikke hører væsentlig ind
vending herimod, vil jeg foretage en rettelse af kontestregterne 
på dette punkt til næste år.

WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY
EDR har fra P&T gennem den brasilianske ambassade i Kø

benhavn modtaget en indbydelse fra det brasilianske kommu
nikationsministerium til at deltage i denne konkurrence for 
internationale radioamatører. Indstiftet d. 27. april 1971 vil 
Brasilien i år for 3. gang festligholde »the Communications 
day«. Denne dag er blevet valgt til ære for Marchal Candido 
Mariano da Silva Rondon, hvis entusiasme, hårdnakkethed og 
foretagssomme ånd, har gjort ham til et sandt udtryk for kom
munikation. Reglerne, der er ret omfattende skal vi prøve at 
sammenfatte mest muligt:
1. Definition:

Denne kontest. der er sponsored af det brasilianske 
kommunikationsministerium, er en kontest af internatio
nal omfang og er blevet indstiftet for årligt at festligholde 
»The WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY« (17. maj).

2. Formål:
Hver deltagende radioamatør skal søge at opnå flest 
mulige forbindelser med forskellige ITU-zoner i verden, 
for at muliggøre at hans land vinder »ITU-Trofæet«.

3. Perioder:
3.1 CW fra kl. 00.00 GMT til kl. 24.00 GMT på lørdagen 

umiddelbart før d. 17. maj (i år 11. maj).
3.2 Phone fra kl. 00.00 GMT til kl. 24.00 GMT på lørdagen 

umiddelbart 1 uge efter den valgte dato for CW-perio- 
den. (i år 18. maj).

4. Sendetyper:
Phone og CW.

5. Bånd:
160-80-40-20-15-10 m. (160 m naturligvis kun i de lande, 
hvor tilladelse til benyttelsen af dette bånd foreligger).

8

Klasser:
1 Single operator.
2 Multiband operator.
3 Faste eller maritim mobile stationer, der arbejder i ITU- 

zonerne 78-90 (inclusive).
Kode:

RS(T) - ITU-zone. Eksempel: Fone 5915 - CW 59915. 
Points:

1 Contakt m. stns.
1.1 i samme land 10-15-20-40-80-160 = 0 point.
1.2 i et andet land i den samme ITU-zone

1 p. på 10-15-20 og 40 m.
2 p. på 80-160 m.

I en anden ITU-zone på det samme kontinent
2 p. på 10-15-20 m.
3 p. på 40 m.
4 p. på 80-160 m.

På et andet kontinent
3. p. på 10-15-20 m.
5. p. på 40 m.
6. p. på 80-160 m.

2 Individuel slutsum:
Summen af QSO-points multipliceret med summen af 
kontaktede ITU-zoner. (For ITU-zoner se QTH-liste).

2.1 Det er tilladt at kontakte den samme station på flere 
bånd, men hver ITU-zone må kun benyttes 1 gang som 
multiplier.

.3 Lands slutsum.

.3.1 For denne kontest gælder landene i.h.t. til en vedhæftet 
liste (Landene efter ARRL og zonerne efter ITU).
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8.3.2 Landets slutsum opnås ved at tage de fem bedst place
rede stationer på henholdsvis fone og CW og lægge de
res slutsum sammen for fone og CW hver for sig.
I tilfælde af færre end fem logs fra et land, vil summen 
af de indgående logs blive anvendt.

9. Diplomer:
9.1 ITU-trofæet.

Til det land som opnår højeste pointstal udregnet i over- 
enstemmelse med reglerne givet i 8.3.

9.1.1 Trofæet vil blive i det sejrende land i eet år, med mindre 
landet vinder det tre gange i træk eller 5 gange i alt i 
hvilket tilfælde trofæet bliver landets ejendom.

9.1.2 Trofæet vil blive overrakt repræsentanter for amatør
radioorganisationen i det sejrende land (som er medlem 
af IARU)
Trofæet vil være beskyttet af den myndighed som lan
det er tilsluttet(?).

9.2 Guld, sølv og broncemedaljer vil blive tildelt de tre 
højest placerede amatører i hele verden på såvel fone 
som CW.

9.3 Diplomer vil blive tildelt de tre højestscorende radio
amatører på fone og CW i hvert land. I tilfælde af at et 
land bidrager med et usædvanligt stort antal logs, vil 
diplomer blive tildelt de tre bedste i hvert call-distrikt i 
det pågældende land.

10. Logs
10.1 Logs skal udfyldes for hver sendetype separat.
10.2 Logs skal udføres som nedenstående model og skal 

være poststemplede inden 30. juni efter kontesten og 
skal adresseres til:

Ministerio das Comunicacoes 
-Dentel-Brasilia-DF-BRAZIL

11. Invitation
The Brazilian Ministery of Communications indbyder 
telekommunikationsmyndighederne i det land, der de
finitivt vinder trofæet, til at udstede et nyt trofæ for 
fortsat at kunne festligholde WORLD TELECOMMUNICA- 
TIONS DAY.

Loggen skal se således ud:
WORLD TELECOM MUNICATIONS DAY CONTEST- ITU-Trophy
NAME.............................................................................................Call..........................
Adress ...........................................................................................................................
Sendetype ......................................................... Country...............................................
I.T.U.Zone Continent.......................................................

GMT STA
TION

Message 
SENT RECEI- 

VED

BAND CONT. ZONE
MULT?

PTS

Final Score: Sum of points x ITU Zoner mult =.............................................................
Date.............................................................. (Signed)...................................................

Resultater fra WAEDC 1973 fone
Fra februar CQ DL har vi plukket følgende danske resultater:

CALL SCORE QSO QTC MULT.

OZ7HT 193440 448 5927 186
OZ6PI 40341 177 162 119
OZ5EV 39751 106 207 127
OZ1RH 34185 115 150 129
OZ3KE 1804 31 10 44
OZ3PO 672 21 32
OZ5ME 168 12 14

Verdensmesterskab i DX
Brasilianerne er ordentlig i vælten m.h.t. initiativ til konkur

rencer. Samtidig med ovennævnte meddelelse om World

Communikation Day kommer der indbydelse til kåring af årets 
mesterskab i DX. Konkurrencen er faktisk startet, idet start
skuddet lød d. 1. jan. 1974 kl. 00.00 og konkurrencen blæses af 
d. 31. dec. 1974 kl. 24.00 GMT. Der vil blive taget initiativ til 
tilsvarende arrangementer i årene fremover. Den radioamatør, 
der vinder mesterskabet vil modtage et trofæ, som bevis på 
sin præstation.

Verdensmester vil den amatør blive, der kontakter flest lande 
under konkurrencen. Landene vil være de der er godkendte på 
ARRLs landsliste. En hvilken som helst sendetype vil blive god
kendt.

For at komme med i bedømmelsen og opnåelsen af trofæet, 
må loggene vise forbindelse med et minimum af 10 lande kon
taktet pr. måned i mindst 10 af årets måneder. Ansøgningerne 
skal være ledsaget af QSL, log og 5IRCs, og skal sendes således 
at de er modtaget inden d. 30. juni det efterfølgende år hos: Club 
Brasileiro de DX, P. O. Box 842, 50.000 - Recife - Pe. - Brazil.

HF-Bulletinudsendelserne
Vi kan passende putte denne rubrik ind her, idet vi som tidli

gere, må henvise eventuelle testinteresserede om i forbindelse 
med disse udsendelser at fremkomme med deres forespørgsler 
vedrørende tester, som de specielt er interesserede i. Som tidli
gere meddelt modtager EDR, og dermed også Tr. Dept., ikke 
indbydelse til alle tester, men må hente disse oplysninger fra 
andre amatørblade og har derfor ofte kun tid til at omtale dem i 
bulletinudsendelserne.

Benyt derfor »Bullen., til at få de oplysninger, der ikke retti
digt kan nå til OZ. Hjælp i øvrigt med til at »Bullen« kan blive en 
rigtig nyhedskilde til gavn for alle sider af vort amatørarbejde.

Er du landsformand for EDR eller »blot« en relativ nylig ind
meldt lytteramatør, der på din vej er faldet over noget, der kan 
have interesse for andre amatører, så send det ti I bulletinredak
tionen, skriftligt til box 335,9100 Aalborg eller telefonisk via (08) 
18 03 50.

Og til alle: LYT på udsendelsen hver søndag kl. 09.00 DNT på 
ca. 3700 kHz, hvor der er indkald fra mindst kl. 08.45 DNT- og 
kom ind bagefter og giv dit besyv med. På genhør. Kaldesigna- 
let: OZ7EDR/A.

OZ2NU

Aktivitetstesten for februar
I de resultater der er mrk. med * er der foretaget rettelser. Der 

er ændret på pointtallet. Flvisdu vil klage skal det ske senest den
15. i den måned, som følger efter at resultatet har været i OZ. 
Adr. Vestervej 1, 8500 Grenå.

Der har været tvivl om hvorvidt tidspunktet er GMT eller DNT. 
Alle tider er DNT.

Der kommer stadig logs med fejl i, det er mest udregningen 
det er galt med. Eks: 43 QSO = 86 point 10 amter + evt. eget 
amt. = 11x86 = 946.

Det var rart at høre, at der var nye amatører fra nye amter. Nok 
en gang amterne, du kan finde nr. i QTH listen side 97. Nå, over 
til resultaterne.

CW OZ5JR 1080
OZ3QN 350 p OZ7XE 1080
OZ4DX 264 p OZ4XP 1120
OZ5MN 228 p OZ5JK 980
OZ3ZR 170 p OZ5EV 882
OZ7HX 170 p OZ4DZ 880
OZ5QZ 160 p OZ8KU 820
OZ4QX 64 p OZ8QL 768
OZ8XO 24 p OZ3SS 740
SM4AZD 24 p OZ2YM 720

OZ6BF 704 p 
OZ7HX 666 p*

SWL OZ6VG 528 p*
OZ-DR 1704 820 p OZ4TA 468 p
OZ-DR 1429 168 p OZ1BI 392 p

OZ3PI 9 p* OZ6TM 306 p OZ8KU
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DIPLOM MANAGER

DXCC-liste over OZ-stns.
Gennem OZ3SK har vi med tak modtaget følgende liste over 

korrigeret status for en række OZ-stationer i.h.t. QST for de
cember 1973:
Phone:
OZ7FG 331 OZ5GF 205
OZ3SK 322 OZ1RH 199
OZ3Y 312 OZ8MG 179
OZ6RT 242 OZ3TH 164
OZ4FA 238 OZ7KV 158
OZ6SM 231 OZ4EZ 146
OZ1AJ 226 OZ4TA 116
0Z8EA 223 OZ5JR 112
0Z7JZ 211 OZ3CE 107

Mixed:
OZ3Y
OZ6MI
OZ1LO
OZ3PO
OZ5DX
OZ7KV
OZ8BZ
OZ7PH
OZ1AJ
OZ7JZ
OZ4PM
OZ7BQ
OZ5CV

330
312
308
306
292
268
261
248
228
228
208
206
201

OZ6HS
OZ6AQ
OZ5LZ
OZ9FW
OZ5CI
OZ7AN
OZ3FU
OZ4HW
OZ7XG
OZ9HO
OZ1HX
OZ1TD

145
126
118
109
108
108
106
103
103
102
101
100

Europa-Diplom Æresrullen
Ultimo 1973 var placeringen i Europa-Diplom Æresrullen som 

sædvanlig til sin halvårlige revision, og ser nu således ud. Vi har 
taget den første fra hvert nyt land indtil OZ kommerind i billedet, 
derefter bringer vi kun de danske placeringer:

1. DL7AA 635 24. OZ2NU 330
7. SM5BNX 435 89. OZ9HO 227
8. I3CRW 432 131. OZ8HC 177

13. OK1KZ 371 146. OZ4HW 161
21. PA0ABM 344 166. OZ3KE 150

OZ3GW/DLD 1000
Jeg må med glæde konstatere, at OZ3GW gjorde mine for

modningerom vanskeligheden med at opnå de sidste 100 DOKs 
til DLD 1000 - frygtelig til skamme.

»CQ DL« februar 1974 meddeler nu, at Flans har opnået 
dette resultat. Det er beundringsværdigt, og vi kvitterer med 
vor bedste lykønskning til den første OZ-station der har 
opnået dette resultat. OZ2NU

Udbredelsesforholdene på vore 3 højeste bånd har de sidste 
par måneder været de dårligste i mange år. Fler er det lave 
solpletantal for første gang rigtig slået igennem. 10 meter har 
praktisk talt været helt dødt og 15 meter har kun haft få og 
kortvarige åbninger, mest til Afrika og Sydamerika. Selv 20 
meter har været temmeligt ringe, kun sjældent har der været DX 
at hente efter mørkets frembrud. Om dagen har åbningerne i 
retning mod Japan og Nordamerika været meget korte og Cen-

Dinos »Lille Top«, SV1GK under pile up på den Mt Athos DX- 
pedition. (Foto via OZ9XM).

tral Pacific har vi næsten ikke hørt livstegn fra. Det kan godt 
være deprimerende at sidde her nordpå og lytte til andre i det 
sydligere Europa køre DX, som vi ikke kan høre heroppe, men til 
gengæld kan vi i ly af de mørke timer, hvor det endnu er lyst 
sydpå, få DX igennem på 40 og 80 meter, som ikke høres der.

Forholdene og aktiviteten på disse to bånd har faktisk været 
ret gode, næsten som de første par vintre efter 5BDXCC blev 
indstiftet. Der er blevet kørt mange manglende lande til dette 
meget omtalte award. Der har været såsjældne ting som XU1AA 
og XV5AC, desuden har HZ1AB og AP2KS været meget aktive 
på 80 meter. 40 meter har været bedst lige efter daggry og før 
mørkets frembrud. Om natten har den kommercielle QRM over
døvet næsten alt. Men når dette læses, skulle CONDX efter alt at 
dømme være blevet noget bedre på de højeste bånd, medens 
der stadigvæk skulle være noget at hente på 80 og 40 meter. 
Forhåbentlig vil det igen blive muligt at nå til Central Pacific 
over Nordpolen på 20 meter om formiddagen og 15 meter skulle 
åbne op til andre retninger end mod syd og i længere tid. 10 
meter tør jeg ikke vente mig mere af end et par enkelte korte 
åbninger mod Afrika.

Lad os gå over til at se lidt på de sjældnere DX, der kan ventes 
aktivitet fra i øjeblikket eller i nærmeste fremtid.

A7 er endnu et nyt prefix, der er taget i brug af Qatar i stedet 
for MP4Q. A7XAerden eneste aktive station, kørt bl.a. af 6RT og 
7HT omkring 14.230 09 GMT.

Et af de lande, der står blandt de øverste på de flestes ønske
seddel til DXCC ser nu endelig ud til at blive aktiveret, idet 
W1GEY annoncerer, at han har fået tilladelse fra Den kinesiske 
Folkerepubliks regering til at køre på 20 meter og kun dette 
bånd den 19., 20. og 21. april på 14.195. FHan vil lytte på 14.200 og 
opad. Grejet vil blive DrakeTR-4C, R-4C og L-4B. Antenne: 4el. 
beam. Call er ikke nævnt. Lad os håbe han og så tager sig tid til at 
svinge beamen mod Europa. Som en påskønnelse for tilladel
sen vil udstyret blive foræret til universitetet i Peking, så vi kan 
måske håbe på snarlig aktivitet også fra landets egne indbyg
gere. QSL går til W1GEY. Det er over 10 år siden, der sidst har 
været legal aktivitet fra BY-land.

F08 Clipperton øen. Det rapporteres, at franskmændene har 
givet tilladelse til et tysk og et fransk universitet til en ekspedi
tion for medicinske og meteorologiske studier her i efteråret 
1974. 4 af medlemmerne er licenserede radioamatører, så mon 
ikke vi kan forvente aktivitet fra denne ø, som der har verseret 
rygterom længe. Nærmere i nfo fremkommersenere, forhåbent
lig tids nok til at det kan komme med i OZ.
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FR7ZL/T er aktiv fra Tromelin Isl. og er blevet kørt af adskillige 
OZ-stationer omkring 14.125 15 GMT. QSL til hans Reunion
adresse.

SM2AGD vil være på HKØ-San Andres Island i 4 uger fra den 
23. feb. Han vil prøve at tage en tur til Bajo Nuevo og Serrana 
Bank, hvis der er interesse nok og økonomisk støtte at forvente 
fra DX-jægere. Under alle omstændigheder vil han sikkert gøre 
en hel del ved 40 og 80 meter, som han gjorde det fra CEØ.

JD - Ogasawara Isl. JA3GZN tager sammen med flere andre 
opr. endnu engang til denne øgruppe og regner med at blive 
QRV fra den 24. marts. De vil også deltage i CQ WPX-contesten 
og frekvenserne bliver på CW: 3505, 7005,14045, 21045, 28045. 
SSB: 3570, 7080,14195, 21295, 28595. De lover en masse 40 og 
80 meter operation til hjælp for 5BDXCC. QSL til JA3GZN.

S2-Bangladesh. SM2DWH/S2, Jan-Erik skal opholde sig der 
i 3 måneder. QRV i week-ends. Han er blevet kørt på 20 meter fra 
12-16 GMT. QSL via SM-bureau.

SVØWEE på Kreta lover at blive mere aktiv i den nærmeste 
fremtid på 40-10 meter. Han har været at finde på 40 meter CW 
og SSB ofte, så her har du en god chance for at forøge din score 
til WAE.

TI9-Cocos Island. TI2CF, Carlos og TI2BY planlæggeren tur 
hertil fra ca. 30. marts til 6. april med call TE9RC på alle 5 bånd.

Og til slut endelig lidt DX-nyt fra hjemmefronten igen, idet 
undertegnede 1LO, 6MI, 7HT og 8RW tager på en kombineret 
ferietur og DX-pedition til Madeira øen i 1 uge. Vi håber at blive 
QRV fra om aftenen den 20. marts til om formiddagen den 27. 
marts. Call bliver CT3/OZ1 LO. Da vi er flere operatører, påreg- 
nervi at kunne være i luften en god del af tiden, hvor de fleste er 
hjemme fra arbejde. Frekvenserne, vi mest vil holde os til, bliver 
ca. CW: 3503-30, 7003-30, 14030, 21030, 28030. SSB: 3790,

SV1DB og SV0WII sager ly i teltet under den første SY1MA
DX-pedition. (Foto via OZ9XM).

7080, 14190, 14280, 21290, 21360, 28590. Vi vil så vidt muligt 
være på 14190 for OZ-QSO'er hver dag kl. 17 og 19 DNT for 
arrangement af evt. sked på de andre bånd. Grejet bliver Drake- 
line og 18AVT vertical og muligvis W3DZZ dipol. Vi håber at få 
QSO med en masse af jer. QSL til 1LO.

Stof til OZ-DX bedes sendt til OZ1LO, Leif Ottosen, Køng, 
4750 Lundby venligst inden den 16. i måneden. Til slut god DX 
og på genhør.

OZ1LO

Generaldirektoratet for April 1974
post- og telegrafvæsenet Solplettal: 27

Forventet højeste brugbare frekvens! MUF)
Tid: GMT. Frekvens: MHz

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44.4 9.0 11.4 15.3 17.7 18.5 18.7 18.0 14.7 12.5 11,3 9.9 8.9
New Zealand 17.800 54.1 9,0 11.9 16.3 18.5 17.5 14.6 14.5 14.7 13,2 12,8 9,8 8.8
Filipinerne 9.700 66.4 9.1 12,5 17.6 19.5 19.9 20.1 19.9 18.8 17.4 13.4 10.0 9.0
Sydi. Australien 16.000 85.0 9.6 13.2 19.1 20.5 20.9 17.8 14.5 13.6 15.2 13,7 10.9 9.7
Sumatra 9.300 90.0 9.7 13.4 19,4 20.8 21.1 21.3 21.1 21.1 19.1 14,8 11.2 10.0
Indiske Ocean 10.100 115.9 11,1 13.5 20.1 21.7 22.7 23.3 22.6 23.0 21,1 16.7 13.3 12.1
Madagaskar 8.300 146.0 13.2 13.0 18.6 22.4 23.9 25.7 25.4 25.7 24.1 19.6 15.7 14.4
Syd Afrika 10.100 171.3 11.4 8.1 14.7 22.1

yr,
rrri 25.9 27.0 27.2 25.5 17.1 13.8 11.5

Middelhavet 2.200 181.0 9.1 8.5 11.2 14.9 16.1 16.9 16.8 16,9 17.3 16.1 12.1 9.9
Antarktis 13.600 202.5 11.3 11.0 10.3 11.4 21.5 23,5 25.2 25.5 25.9 20.7 15.9 12,2
Kanariske Øer 3.500 226,9 11.7 10.8 11.5 16.6 19.7 20.3 21.1 21.3 01 0 22.8 17.0 12.6
Argentina 11.900 232,4 1 1.9 11.2 1 1.4 14,2 14.8 20,5 21,4 21.8 22.7 23.6 17.8 12,9
Peru 11.000 264,1 10.3 9.0 9.2 12.1 11.2 17.7 18.4 18.8 19.5 21.0 17,6 12,5
Vestindien 8.100 289,6 9.5 7,9 8.1 9.6 9.3 14.3 17.0 17.4 17.7 18.6 16.5 12.1
New York 6.100 291.4 9.4 7.9 8.0 8.3 11.0 15.4 16.9 17.3 17,6 18.4 16,4 12,1
Vest Grønland 3.600 313.6 8,7 7.7 8.2 10.4 13.6 15.5 16.1 16.3 16,4 16,4 14,5 11,0
San Fransisco 8.800 324.5 8,9 8.2 8.7 9.0 7,6 7.6 10.2 13.2 15.2 15,5 13,9 11.1
Sydi. Stillehav 16.200 328.6 8,9 8.3 8.9 11.8 13.9 15.1 15.1 12,5 15,7 15,2 13.6 10,9
Hawaii 12.000 356,4 9,1 9.4 10.7 13,1 14,8 14.4 13.6 12,2 14.9 13,5 11.7 10.3
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Aktivitetstesten
2. runde i testen gav følgende placeringer: 

144 MHz:
1. OZ6HY 26 QSO 70 p
2. OZ2GM 17 QSO 63 p
3. OZ4QA 31 QSO 63 p
4. OZ8QD 31 QSO 62 p
5. OZ9SW 22 QSO 43 p
6. OZ1FF 18 QSO 38 p
7. OZ8T 25 QSO 36 p
8. OZ8RZ 28 QSO 32 p
9. OZ8OE/a 22 QSO 28 p

10. OZ6BT 23 QSO 27 p
11. OZ2QF 11 QSO 26 p
12. OZ9AU 17 QSO 24 p
13. OZ8YB 13 QSO 18 p
14. OZ5QF 12 QSO 14 p
15. OZ1UKW 11 QSO 14 p
16. OZ1ZY 7 QSO 14 p
17. OZ6TW 8 QSO 13 p
18. OZ1WN 6 QSO 7p
19. OZ7XN 5 QSO 6 p
20. OZ9ZJ 3 QSO 5 P

OZ9PZ 30 p

432 MHz:
1. OZ7IS/a 10 QSO 17 p
2. OZ9AU 10 QSO 12 p
3. OZ7LX 6 QSO 10 p
4. OZ6HY 3 QSO 4 p
5. OZ6TW 2 QSO 4 p
6. OZ5GF 2 QSO 3 P
7. OZ1FF 2 QSO 3 P
8. OZ5QD 2 QSO 2p

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19,00
23,59 DNT.

432 MHz aktivitetstest den 1. onsdag i måneden kl. 21,00
23,59 DNT.

Obs. Under dårlige forhold og ringe aktivitet anbefales det 
at koncentrere aktiviteten på 432 MHz til 22,00-23,00 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive 
måned.

Beaconnyt
De nye frekvenser for de svenske beaconstationer bliver 

følgende.
SK1VHF = 144,950 MHz 
SK2VHF = 144,875 MHz 
SK7VHF = 144,920 MHz 
SK4MPI = 144,960 MHz 
SK6UHF = 432,025 MHz

UHF repeatere i Sverige
SSA har besluttet at anvende følgende kanaler for 432 MHz 

repeaterstationer:
Kanal 1 = 433,025-437,625 MHz

2 = 433,050-437,650 MHz
3 = 433,075-437,675 MHz

15 = 433,375-437,975 MHz 
Den første repeater bliver Stockholm på kanal 2.

144 MHz nyt
OZ8SL skriver: I den store tropo åbning d. 20. og 21. januar 

kørte jeg følgende: F, HB9, PA0, DC, DJ, DK, DL, DM, OK1 
og SP6. Hørt ON og OE2.

De eksceptionelle udbredelsesforhold skyldtes uden tvivl et 
udbredt og kraftigt højtryk, der strakte sig fra nordvest Europa 
og et godt stykke ned i nordvest Afrika.

Selv garvede VHF DX amatører udtalte, at de aldrig havde 
været ude for noget tilsvarende på 2m. Via F5SE (F9FT jr.) 
Har jeg fået følgende info: Bedste DX QSO i Frankrig: F5JC 
(ZG 11a) - SM5AGM (JT42j) QRB: 1930 km.

Endvidere dette fantastiske (og utrolige) forlydende: F8KD 
(Bl 12c) hørte 21. jan. på en indendørs dipol: OH5UQ (OV64j) 
2146 km. og 5T5YL. Mauritanien, Afrika, 3780 km. Aurora: I 
dagene 25., 27., 28. og 29. januar hørtes med mellemrum 
aurora reflekterede signaler på 2 m. Den 25. jan. kørte jeg: 
SMØ, SM4, SM5, OH2, OH5 LA. og UR2. Har desuden hørt 
GM og G.

OZ9SW: Under åbningen den 20. og 21. januar blev følgen
de kørt: F, HB9, G, GW, ON, PA0. DL og OK. Desuden har jeg 
modtaget et QSL kort fra EA1 2077 (XD32d). Et eksempel på 
de fantastiske forhold var en QSO jeg havde med F1BBI/M, 
der var mobil i en forstad til Paris (5W og en halo antenne). 
Jeg har ikke tidligere oplevet en sådan åbning til Frankrig: på 
2 dage blev der kørt 17 QTH locatorfelter i F-land.

432 MHz nyt
Den 20. januar kl. ca. 18 blev der lavet førstegangs QSO 

OZ - HB9 på 70 cm. Det var OZ1FF og HB9RG. Tillykke med 
det Kjeld.

OZ5GF skriver: Jeg er nu QRV på 70 cm med følgende ud
styr: Varaktor tripler med BAY96 og 3 W output, OZ6PN con
verter med en følsomhed på 0,5 μV ved 12 dB, og en 46 el. 
J-beam i 20 meters højde og med 35 m nedføring. En liniær 
omsætter til FM-SSB er under bygning med 25 W output. Det 
er tanken at anbringe hele herligheden oppe i masten, af hen
syn til den lange nedføring.

OZ9SW: Under åbningen den 20. januar kørte jeg følgende 
på 70 cm.: HB9RG (EH63b), G8CFQ/P (ZN69f), DJ2WW 
(DK68a), DL9GU (EJ33a), DC5QN (DL08E) og DC6LN.

UHF - Testindbydelse
I anledning af 70-cm klubbens 2 års jubilæum i marts 1974 

afholder klubben en test, hvori alle stationer indbydes til at 
deltage.

Frekvenser: 432-438 MHz.
Modulationstyper: Alle.
Tid: Fredag d. 29/3 kl. 20.00 GMT til lørdag d. 30/3 14.00 

GMT.
Rapporter af 59001-typen udveksles.
Points: 1 point pr. kilometer, forbindelser med klubstatio

nen OZ1UHS giver fordobling af QSO'ens pointantal. Delta
gerne udregner selv points.

Logs skal indeholde følgende: Tidspunkt, station, afsendt 
rapport, modtaget rapport, QTH-lokator eller præcis QTH an
givelse.

Logs, der må være afsendt senest den 10/4 1974, sendes 
til: OZ1UHS. c/o Peter Wahl, Rentemestervej 28, 2400 Kø
benhavn NV.

Region I repeaterkanaler
RO: 145,000-145,600 MHz = Vejrhøj
R1: 145,025-145,625 MHz = (Hälsingborg eller Ringsted)
R2: 145,050-145,650 MHz = Ringsted, Alborg. Esbjerg, 

Bornholm
R3: 145,075-145,675 MHz = Hvidovre, Århus S.
R4: 145,100-145,700 MHz = Lyngby
R5: 145,125-145,725 MHz = Sønderjylland, Nordsjælland, 

(Thisted)
R6: 145,150-145,750 MHz = Lysnet, Kbhvn. Ø 
R7: 145,175-145,775 MHz = (Vejle)
R8: 145,200-145,800 MHz = Herning (1. april)
R9: 145,225-145,825 MHz = Arhus, (Sydsjælland)
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En ny revideret liste over samtlige repeatere, med alle data, 
vil fremkomme, såsnart de nødvendige oplysninger er indhen
tet.

VHF møde
Den 26. januar afholdt EDR's VHF udvalg et møde i Korsør. 

Følgende deltog: OZ4ET, OZ4RJ, OZ5EL, OZ5TG og OZ9SW. 
Følgende sager blev behandlet og vedtaget:

1. Vejrhøj VHF repeateren blev tildelt frekvensparret RO.
2. Nordsjællandsprojektet ved OZ9ZW blev tildelt frekvenspar

ret R5.
3. Principdrøftelsen angående 432 MHz blev udskudt til for

handlingerne med P&T er tilendebragt.
4. VHF-SSTV frekvenser: Lokal 145,425 MHz, DX 144,700 MHz.
5. DX informationskanal: 145,400 MHz.

OZ9SW

Sidste nyt:
Fyns repeateren - OZ3REF - skifter pr. 1. juli 1974 frekven

ser til: indgang 145,100 MHz og udgang 145,700 MHz. Opkald 
1750 Hz og/eller 7-tone sekvens. Ændringen finder sted uanset 
QTH flytning, som på nuværende tidspunkt ikke er endeligt 
afklaret. OZ7VS

RTTY amatøren

SARTG RTTY bulletin sidste onsdag i hver måned kl. 18.30 
DNT på 3,580 MHz med 170 Hz skift. Call: SKØRY, opr. 
SM5BTG.

SARTG aktivitetstest begynder samme dag kl. 19.15 og 
slutter kl. 20.30 DNT. Logs til OZ2CJ, Carl J. Jensen, Mejsners- 
gade 5, 8900 Randers, inden 8 dage efter testens afslutning.

BARTG SPRING RTTY CONTEST
Lørdag 23/3 02.00 GMT til søndag 25/3 02.00 GMT. 
Maximum QRV i 36 timer 80-40-20-15-10 meter.

Første tyske 2-vejs RTTY QSO over OSCAR 6
7/1 1974 lykkedes det DJ1QT at få QSO med DK4LI.

17/1 1974 lykkedes det atter at få QSO over OSCAR 6, på
orbit 5745 mellem 11.43 og 11.50 GMT rapporter 449-359.

QSL adresser:
9Y4VU via W3EVW CN8BOvia W4GKF
FG7XT via K5AWR 5T5LO via K9KXA

XV5AC via W1YRX

SARTG NEWS nr. 11
SARTG NEWS nr. 11 er nu i trykken. Af hovedindholdet 

kan nævnes:
Fra Gøteborgsmødet. Redegørelse om hvad der har stået 

om RTTY i bladene i SM OH LA OZ i de seneste år. Idé til 
hastighedsregulator. Beskrivelse af GNT maskinen. Beskri
velse af sel-cal. Små-tips. Tester og diplom. Resultatlisten fra 
SARTG testen.

PS: Er du endnu ikke medlem af SARTG, da send dkr 20,- til 
OZ4QQ. Egon Sørensen, Skanorvej 2, 3700 Rønne.

SARTG RTTY aktivitetstest
I januar var forholdene så dårlige på 80 meter, at bulletinen 

kl. 18.30 ikke kunne høres i Danmark. Da aktivitetstesten 
skulle begynde umiddelbart efter bulletinens ophør, voldte 
det naturligvis kvaler at finde dette tidspunkt.

I følge reglerne skulle de 9 bedste af årets 12 deltester 
tælle, dette er nu ændret til de 8 bedste, - og testens start
tidspunkt er nu fastsat til kl. 19.15 DNT, selvom bulletinen 
skulle være afsluttet forinden.

Her i vinterperioden genudsendes bulletinen om søndagen 
på 3,580 MHz kl. 10.30 DNT.

Altså: Aktivitetstest og bulletin den sidste onsdag i hver 
måned, og genudsendelse den efterfølgende søndag.

RTTY foredrag
Du har vel lagt mærke til, at der nu findes foredragsholder 

indenfor RTTY området??
OZ4QQ, der er Group Manager for SARTG i Danmark, har 

indvilliget i at holde foredrag om RTTY, og især om den i 
OZ december omtalte ST5 converter, og den i OZ februar 
omtalte automatik hertil.

Egon, har efterhånden bygget så mange ST5a, at han kan 
bygge den med bind for øjnene.

Benyt dig af denne chance, til at lære mere om RTTY.

Multiplier:
DXCC liste + KL7 KH6 VO.

Meddelelse:
1) Tid i GMT. 2) QSO nr. 3) RST.

Point
a) samme land = 2 point
b) andre lande = 10 point
c) 200 bonus point pr. land, også OZ.

DXCC pa RTTY
DXCC plejer ikke at være så vanskelig at opnå.
På RTTY derimod er det ret vanskeligt, fordi det er be

grænset, hvor mange lande, der er aktive på RTTY.
Tag f.eks. USSR, hvor der ellers er i tusindvis af stationer 

igang, - der findes 4 eller 5 stationer - fordelt på følgende 
prefixer UA6 UA9 UB5 UQ2.

I Europa findes 1 fra YU, ingen fra LZ YO SP etc.
Det er derfor de sjældne DX’ere, man skal have fat i.
Jeg har prøvet at lave en liste over mine egne 64 lande, for 

at man skal kunne få indtryk af hvad der er at lave.
Det er kontakter siden 1970.

A2CAK CE3EX KG4AA KG6NAA

Score: CR6CA EA8FF KH6AG KJ6BZ

1) QSO point x antal lande EA3GK EI5BH KS6DH KZ5LF

2) landepoint x antal kontinenter EP2WB ET3USA LA4ZC LU2ESB

læg 1 og 2 sammen, og få final score. F5JA FG7XT LX1JW OA4LM

G3YKB GI3SGR OE3PHA OH2BJ

HA5FE HB9AUY OK1MP ON4CK

Logs: HI8XRM W9DDD/HK3 OZ9JB PAøYZ

Før 31/5 1974 til HV3SJ I3BNT PY1DCB SL5AR

Ted Double G8CDW, 89 Linden Gardens IS1GF JA1BLV SVøWO UK4FAD

Enfield, Middlesex, England EN1 4 DX WA3IKK KR6JT UA9PP UB5SR
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UK2GAX VE7UBC YU2CAL WA3HXR/YV5
VK6PG VK9PP YB0AAO ZD9GC
VP2KH VP9GE ZS3B ZS6BBK
VU2KV XE1YJ 4U1ITU 4X4MR
XV5AC YA10S 9J2ED
YJ8JS YN1CW

Ja, der skulle være 64 stk. - men desværre lang vej endnu 
til de 100.

DXCC er opnået af ON4BX, ON4CK, W3KV.
OZ4FF

SWR- 
spalten

QSL-kort
Som omtalt i artiklen: »Lytteramatør - en genvej til sendetil

ladelsen« i maj OZ-'73, kan man som lytteramatør lære hvorle
des QSO'er afvikles, hvilke forkortelser m.v., der anvendes på 
amatørbåndene. Desuden er modtageren et vigtigt middel ved 
indlæringen af CW, idet man kan aflytte de danske og uden
landske stationer, som udsender slow-morse.

Ved at afgive rapporter til de stationer man hører, opnår man 
færdighed i brug af RST-skalaen, modtagning af signaler under 
dårlige forhold, samt opnår kendskab til udbredelsesforhol
dene på de forskellige kortbølgebånd.

Af indlysende grunde kan rapporteringen ikke foregå direkte 
til stationen man hører, men må nedskrives på et brevkort og 
sendes til stationen via QSL-centralen. (Se OZ jan. -'73, hvor 
QSL-centralens virkemåde er omtalt).

Herunder skal fortælles lidt om, hvorledes man kan udforme 
sit »rapporteringskort«:

QSL-kortet skal først og fremmest indeholde de nødvendige 
oplysninger om dato, tidspunkt, frekvens, modulationsart m.v., 
såledesat senderamatøren ved hjælp af sin logbog kan kontrol
lere den rapport, han får fra lytteramatøren.

Dernæst skal kortet selvfølgelig være påført oplysninger om 
den signalstyrke, hvormed signalet blev modtaget hos lyttera
matøren, læselighed og tone, hvilket udtrykkes i RST- eller 
SINPO-koden. Desuden opgives forholdene på den frekvens, 
hvor QSO'en fandt sted, for at senderamatøren kan tage stilling

Karsten Meyer 
Pdensevej 54 

DK-5500 Middelfart 

DENMARK

QSO with

Date 19

OZ-DR 1638
DANISH RECEIVER STATION

Eksempel på SWL-QSL.

til, under hvilke forhold rapporten blev givet. Denne rapport kan 
f.eks. lyde: »vy heavy QRM« (meget kraftige forstyrrelser), eller: 
»QSB ± S2« (dvs. en variation i signalstyrken på ± to S-grader).

OZ-CCA - et diplom, der også kan opnås af lytteramatører. Se 
reglerne bag i OTH-listen.

Kortet bør også indeholde oplysninger om det udstyr man 
anvender, altså beskrivelse af antenne og modtager. Navn og 
adresse bør også være opgivet, det hænder aten amatør besva
rer rapporten direkte - så hvorfor ikke tage dette med?

Men hvorfor sende denne rapport? - og får man altid sende
ramatørens kort tilbage som kvittering?

Selvfølgelig kunne man lige så godt skrive rapporten på et 
stykke papir, der bagefter røg i papirkurven. Men gad vide om 
ikke alle mennesker haren eller anden formfor »samler-mani«? 
Som oftest kvitteres lytteramatørens rapport med et QSL-kort, 
og da der sjældent er to kort, som er ens, kan man opnå en flot 
samling af kort fra det meste af verdenen. Når man har fået 
samlet tilstrækkeligt mange kort, kan man ved hjælp af disse 
opnå forskellige diplomer, der tildeles når bestemte regler er 
opfyldt. (Disse findes f.eks. i de diplombøger, EDR forhandler).

Giver man en saglig rapport opnår man oftest senderamatø
rens QSL-kort som kvittering. Men det varierer dog noget, alt 
efter om man rapporterer til CW- eller fonestationer, og mær
kværdigvis også efter nationalitet. (Således er besvarelsespro
centen ved tyske stationer meget høj).

Såfremt der måtte være en »vildfaren« senderamatør, der 
læser dette, skal jeg her opfordre til at besvare lytteramatører
nes rapporter. Selvom rapporten måske ikke synes at være af 
stor værdi, så betyder dit kort dog et skulderklap og et skub på 
vejen fremad!

Spørgsmål, stof m.v. til OZ9XM, Karsten Meyer, Odensevej 54, 
5500 Middelfart.

OZ9XM

Så skete mi raklet, vi må igen køre om søndagen og dermed er 
storjagterne, der normalt afvikles over en weekend, reddet.

Siden kalenderens offentliggørelse i sidste nummer af OZ, 
har Herning afdeling meddelt at de afvikler

STORE MIDTJYSKE MESTERSKAB 
i weekenden 3,/4. august.

Nu bliver det spændende at se, hvad sjællænderne og nordjy
derne vil foretage sig i år, hvem ved, måske er de gået i Hl.

Af hensyn til nye jægere, og de afdelingsbestyrelser, samt evt. 
Oldtimere, der kunne tænke sig at starte udi den ædle sport
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rævejagten, har undertegnede gjort en artikel i april OZ, 1973 
side 138. Læs den igennem, få grejet bragt op på mærkerne og 
så lad os se to eller tre gange så mange jægere ved storjagterne. 
Der er masser af plads, vi kan sagtens være der.

Jeg er optimistisk, og siger på gensyn ved årets storjagter.
OZ5WK

Hovedbestyrelsesmedl.:
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.

AMAGER
Lokale: Strandlodsvej 17, 2300 S. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00, hvis intet andet er bemærket.
Morsekursus kl. 19.00.

Fmd.: OZ9BD. Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand.

Program:
19. marts: Generalforsamling.
26. marts: Gennemgang af FET antenneforstærker til 2 meter. 

De. der vil bygge forstærkeren den 16. april, tilmelder sig. 
Det drejer sig om en enkel forstærker, som kan bygges 
færdig på en enkelt aften. Den kan enten indbygges i en 
lille kasse eller printet alene kan indbygges i en station.

2. april: Klubaften. XYL's velkomne. I kan roligt komme, thi 
kaffen serveres i fine og dyre plasticbægre, så der bliver 
ingen opvask.

9. april: Endnu en gang vil klubben overgå sig selv med fo
redrag og demonstration af SSTV. Vi har formået to vir
kelige kapaciteter på området, OZ1DT og OZ5PB, til at 
komme og fortælle os om dette nye og spændende om
råde.

16. april: Vi bygger den omtalte antenneforstærker til to me
ter. Husk tilmelding den 26. marts.

23. april: Denne aften vil der være måleinstrumenter i klubben, 
således at alle antenneforstærkere kan bringes til at fun
gere.

30. april: Klubaften.

Alle amatører er velkomne i Amager afdelingen. Der kom
mer stadig nye amatører til, og vi glæder os til at se dem i 
vores afdeling. Vi synes selv, at vi har mange gode ting på 
programmet, og vil gerne have, at så mange som muligt får 
glæde af dem. Altså: vel mødt i Amager afdelingen.

VV 73 de OZ9JB, Jørgen

KØBENHAVN
Lokale: Degnemose Allé 1, indgang bag Mobil-tanken.
Møde: Mandage kl. 20. QSL-udlevering 19.30-20.00.
Fung. fmd.: OZ5IH. Dag: 31 80 13. Aften: 91 38 86.
Kass.: OZ4AO, tlf. GO 1902 v. Giro 59755.
Sekr.: OZ1SZ, tlf. GO 4241.

Referat af den ekstraordinære GF
8KN valgtes til dirigent. 5IH og 9AD motiverede indkaldelsen 

til ekstraordinær GF om kontingentforhøjelse. Baggrunden er 
den enkle, at det er umuligt for bestyrelsen at købe hus -

vores drøm gennem mange år - uden at have sikkerhed for, 
at vi har penge til driften. Vi vil gerne have egne lokaler med 
passende faciliteter, så vi har noget at byde vore medlemmer, 
ikke mindst de unge amatører, der kommer ind i EDR, især 
nu efter udsendelserne ‘Licens til verden’.

Der var ca. 70 indlæg i diskussionen. I den skriftlige afstem
ning om bestyrelsens forslag om 120 kr. årligt kontingent blev 
der afgivet 50 stemmer for, 4 imod og 2 blanke. Kontingentet 
vil blive opkrævet med 60 kr. halvårligt.

Program:
18. marts: Vi snakker CW.
25. marts: Vi snakker antenner med 5IH og 6MK.

1. april: Klubaften.
8. april: OZ6OH vil fortælle om syntese.

22. april: Integrerede kredse står på programmet for i aften.
Vy 73 de OZ1SZ, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.: §^F^iEHCJi3
OZ4ET, E. Thomsen, Stendyssevej 17,
Gundsømagle. 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: Tirsdag kl. 19: Klubaften.

Søndage kl. 10-12: Drop-in.
Fmd.: OZ4DQ, Svend Aage Hansen, tlf. (03) 95 19 58.

Program:
19. marts: Hvad er en Q-multiplier?
26. marts: Foredrag ved OZ7CH om antenner og kommunika
tion.

2. april: Klubaften.
9. april: Slow-Scan ved OZ4SO.

16. april: Klubaften.

Tirsdag den 19. marts 1974 er en dag, hvor vi bør sætte kryds i 
kalenderen. Hvor ofte har man ikke spurgt sig selv: Hvad er en 
Q-multiplier? Hvordan virker den/det? og er det svært at bygge 
den/det?? Ja, hvis du vil vide det, og det bør du for din egen 
skyld, så mød op den 19. marts.

Tirsdag den 26. marts har vi foredrag ved OZ7CH om antenner 
og kommunikation. Det er lykkedes os at overtale OZ7CH til at 
komme "herover« og øse ud af sin viden om antenner. Der er 
sikkert ikke den ting han ikke ved om det emne. Så går du og 
grubler over noget du skal lave, eller noget der ikke rigtigt 
virker! - ja, så spørg OZ7CH.

Tirsdag den 19. april skal vi se fjernsyn — nå, nej - men en 
slags fjernsyn da! Denne aften kommer OZ4SO, Søren og viser 
os sin Slow-Scan monitor mm. Der er sikkert mange, der vil 
blive interesseret i denne nye gren af vor hobby, når I har set, 
hvad det drejer sig om.

Vy 73 de OZ4CF, Søren

HILLERØD
Fmd.: OZ9RT, Søren Riis Hansen, Holmegaardsvang 10, 
3400 Hillerød.

Vi erindrer om bygge- og klubaften hos formanden tirsdag 
den 19. marts og onsdag den 3. april.

Sæsonen for rævejagter nærmer sig. Har du lyst til at være 
med (kondi - ingen bilmave osv.), så holder vi møde mandag 
den 25. marts hos formanden. Vi skal se om rævesenderen kan 
køre, kigge på modtager og have lagt program. Vel mødt.

Vy 73 de OZ5FX, Freddy
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JULIANEHÅB
Møde: 1. onsdag i måneden.
Fmd.: OX3CS, Carsten Schou. Box 84. 3920 Jhb.

Status: Generalforsamling
1. 3ER, Erik, blev valgt til dirigent.
2. Formanden, 3EL, Søren, aflagde beretning og meddelte 

bl.a., at vor lokalafdeling nu tæller 19 medlemmer, heraf 15 med 
licens. På 2 m området var der stor aktivitet, hvilket var med til at 
give sammenhold i foreningen. 2 m blev også brugt til et morse
kursus ledet af 3AB. Arne, og af anden undervisning var der 
teknisk kursus på aftenskolen. OX-nyt har nu ca. 40 betalende 
læsere og 3EL rettede en tak til 3AB og 3RA, Ras, for deres store 
indsats med bladet.

3. 3WX, Axel, fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
4. Den ny bestyrelse kom til at bestå af 3CS, Carsten (fmd.), 

3RF. Ruth (sekr.) og 3WX, Axel (kass.). Som suppleanter valgtes 
3EL og 3RA.

In spe: Vi håber at få følgende foredrag i luften: Rør, transi
storer, mikrobølge teknik, rundvisning på telestation/skole og 
andet. Foreløbig ligger det fast, at 1. onsdag i marts bliver 
»video ved 3HA«.

Vy 73 de bestyrelsen

LOLLAND-FALSTER
Mødested: I & H skolen, Bispegade, Nykøbing F.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing F,
tlf. (03) 83 91 70.

Vi mødte DX-jægeren OZ1 LO, Leif og fik en meget detailleret 
beretning om, hvordan man biiveren rigtig DX-jæger. Vi så også 
1LO's fine billeder fra turen til Afrika. Det var helt igennem en 
vellykket aften.

Næste møde bliver onsdag den 20. marts 1974 kl. 19.30prc. på 
I & H skolen.

Til dette møde kommer OZ4QQ, Egon Sørensen, TV stationen 
Bornholm, og holder foredrag om RTTY og convertere. Da 
OZ4QQ kommer flyvende den lange vej fra Bornholm til Nykø
bing F, vil afdelingen gerne indbyde medlemmer fra andre afde
linger. Benyt lejligheden til at komme og høre OZ4QQ s sikkert 
meget interessante foredrag.

Vel mødt og på gensyn.
Vy 73 de OZ8XR. H. V.

NÆSTVED
Lokale: Fodby gi. kommunekontor.
Klubaften: Tirsdag.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, tlf. 72 51 34.
Kass.: Knud Pedersen, Solagervej 13, 4700 Næstved.

Til trods for vores svigtende stof til »OZ« de sidste par måne
der, er der stadig god aktivitet på klubaftenerne.

Der er ca. 10 mand, der er gået igang med bygning af 2 m 
converteren og der er fremstillet en del print til rævemodtage
ren, så hvis du er interesseret i rævejagt, skal du snart tilmelde 
dig, så vi kan få lidt aktivitet på dette felt fremover.

På bestyrelsesmødet den 7. februar blev der vedtaget en min
dre omgruppering af opgaverne i bestyrelsen. Da OZ5VO p.t. er 
rejst udenlands (Jylland) påtog OZ5LI sig opgaven som konst. 
formand, OZ5FZ vil sorgefor bestilling og salg af komponenter, 
undertegnede. OZ8VN, tager sig af sekretærarbejdet og vedli
geholdelse af klubstationen og instrumenterne. På mødet blev 
programmet for de kommende 2 måneder udarbejdet: (Vi vil 
forsøge at inddele klubaftenerne på følgende måde: kl. 19-20 
undervisning, ca. 20-21.15 foredrag, film, derefter hyggeaften 
med kaffebord, øl, o.a.).

Program:
19. marts: Filmaften.
26. marts: Foredrag om SSB på 2 m.

2. april: Byggeaften (rævemodtager, 2 m converter).
9. april: Auktion over diverse radiostumper.

16. april: Alm. klubaften, 
og bemærk
23. april: Ordinær GENERALFORSAMLING med dagsorden 
iflg. lovene. Forslag der skal behandles skal være bestyrelsen i 
hænde senest 3 dage for GF.

Efter flere år med trange pladsforhold har vi nu efter færdig
gørelsen af vore klublokaler i Fodby fået god plads og håber 
derfor at kunne samle en masse radiointeresserede herude, 
såvel nye som »gamle« amatører. Vel mødt.

Vy 73 de OZ8VN, Vagn

Bemærk foredraget i Lolland-Falster afd.

SLAGELSE
Formand: OZ2RI. Jørgen Bechmann, Klostergade 34,
4200 Slagelse. Tlf. (03) 52 06 60.

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i afdelingen 
mandag den 22. april kl. 19.30. Dagsorden i henhold til lovene. 
Mødestedet vil til den tid sandsynligvis være et andet end det 
nuværende, hvorfor du bedes ringe til undertegnede og få ad
ressen oplyst, såfremt du ikke har været til stede ved mandags
møderne.

Vy 73 de OZ2RI, Jørgen

ØSTBORNHOLM
Klubhus: CQ, Rosenørns Allé 2, Østermarie.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dalbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.

Den 23. januar 1974 afholdtes vor årlige generalforsamling, 
OZ4EM blev valgt til formand, OZ2TR fortsatte som næstfor
mand og OZ8TV som kasserer. Nyvalgt til bestyrelsen blev 
OZ4RA og OZ5ZH, som sekretær og bestyrelsesmedlem.

Program:
Mandag morsekursus ved OZ4EM.
Tirsdag teknisk kursus ved OZ8TV.
Onsdag klubaften.
Torsdag ungdomsskole ved OZ4RA.
Foredrag.
Lørdag, den 6. april 1974 kl. 19.30 i »CQ«: OZ8SL vil komme 
herover og holde foredrag om amatørsatellitter og deres an
vendelse.

Vy 73 de OZ4RA. Henning

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4WR, John Hansen, Lavendelvænget 6. 
5800 Nyborg. Tlf. (09) 31 04 58.

NYBORG
Lokale: Holms Allé 17.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17, Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Klubaften hver torsdag kl. 19.30.

VY 73 de Inge
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ODENSE
Lokale: Sdr. Boulevard 60 kld.
Fmd.: OZ9IO, Henning Olsen. Degnehøjvej 20,
5300 Kerteminde, tit. (09) 32 24 84.

Høreprøven i telegrafi blev afviklet den 29. januar. Af de 9 
fremmødte bestod de 7. Et pænt resultat. Til lykke til de 7 og 
frisk mod til de 2 resterende.

Tiden for rævejagt nærmer sig, men hvor megen jagt der 
bliver ud af det, står som et åbent spørgsmål. Den 28. januar, 
hvor vi havde ræveaften, var der delte meninger om proble
merne i forbindelse hermed, idet bl.a. benzinpriserne gør, at 
mange mister lysten til at deltage. Vi må så håbe, at der bliver 
enighed om nogle gå-jagter.

Program:
18. Marts: Klubaften.
25. marts: Vi besøger Lindøværftets nybygning, primært med 

henblik på skibets radiostation - en dansktalende tekniker 
står til vor disposition - og sekundært, men mindst lige så 
interessant, en rundgang på resten af skibet. Mødested ved 
hovedporten kl. 19.30.

1. april: Klubaften.
8. april: HB-aften ved OZ4WR.

22. april: Klubaften.
29. april: GENERALFORSAMLING. Dagsorden iflg. vedtæg

terne. (Efter adskillige opfordringer fremrykket til dette tid
spunkt).

Vy 13 de OZ9VO, Palle

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

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april kl. 
20.00. Stedet for generalforsamlingen opgives senere, men du 
kan på nuværende tidspunkt reservere denne aften.

OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG
Lokale:
Møde: Onsdag kl. 20.
Fmd.: OZ4X, Erik Flansen, Lerkenfeltvej 17,
9200 Skalborg, tlf. (08) 18 37 90.
Kass.: OZ7ND, Anders Fløjen, Vadum Kirkevej 5,
9430 Vadum, tlf. (08) 27 12 80.

Da det endnu ikke, trods forsøg fra mange sider, er lykkedes 
at løse vort lokaleproblem, beder vi stadig om, at du forhører dig 
om klubbens adresse, inden du går forgæves.

Program:
20. marts: Foredrag ved H. Elberg, DIA-E: Komponentpålidelig- 

hed. HviIke hensyn skal vi tage ved valg af komponenter og 
hvor pålidelige er disse.

27. marts: Klubaften.
3. april: Klubaften.

10. april: Klubaften.
17. april: Klubaften.
24. april: Foredrag: OZ6OH kommer og fortæller om digitaltek

nik og frekvenssyntese. Dette foredrag bør du ikke snyde 
dig selv for, så reserver derfor allerede nu denne aften.

Rævejagter
Selv om du var forhindret i at møde den 6. marts, er du 

selvfølgelig velkommen til at deltage i rævejagterne. Det samme 
gælder udenbys jægere. Du kan forhøre dig nærmere i klubben 
eller hos en af ovenstående.

TRANUMLEJR den 6.-14. juli 1974.
Sommerlejrudvalget meddeler, at Tranumlejren i år holdes i 

tiden fra 6. til 14. juli. Nærmere oplysninger følger, men reserver 
allerede nu din ferie til dette tidspunkt.

OZ7OE, Knud

HJØRRING
Lokale: Pensionistboligen Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.
Fmd.: OZ2TM. Torben Selmer Petersen, H. F. Bjørns Vej 22, 
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 36 77 lokal 425.

Mød kredsens HB medlem OZ4X, der vil give os en orientering 
om EDR's nye vedtægter, i forbindelse med urafstemningen. 

Orienteringen vil foregå i vore klublokaler tirsdag d. 26/3-74.
Vy 73, de OZ2TM, Torben

HOBRO
Lokale: Søndre Skole. Hobro.
Fmd.: OZ5XE, Poul Erik Andersen.
Kass.: OZ6ZY, Tage Pedersen, Vesterallé 13, 9500 Hobro. 
Sekr.: OZ6UD, Peer Andersen. Karlby, 9500 Hobro.
Tlf. (08) 52 02 34.
Klubaften hver tirsdag 19.30.

Vy 73 de OZ6UD, Peer

VIBORG
Fmd.: OZ8XU, Vichtor Sørensen, Gårdsdalvej 32, 8800 Vi

borg. Tlf. (06) 64 71 61.

Det var alt - på gensyn i klubben.
Vy 73 de OZ3MV, Dion

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4RJ Svend Aage Lauridsen,
»Skovly«, Blichersvej, 7330 Brande.
Tlf. (07) 18 04 37.
OZ9WN Willy Nielsen. Norrebrogade 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.

Byggeaften: Mandag 19-22,
Teknisk kursus: Tirsdag 19-21,
Mødeaften: Onsdag 19.45.

Program:
20. marts: Møde.
27. marts: Debataften - båndplan på 2 m.

3. og 10. april: Møde.
17. april: Gennemgang af kendte og ukendte modulationsarters 

effektivitet. OZ7NB.
24. april: GENERALFORSAMLING. Alle forslag skal være inde 

senest den 17. april 1974. Husk det med kontingentet.
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Hver mandag aften fra kl. 19 til vi skal hjem for at hore »Ama
tørnyt«, er der nu byggeaften. Men kom kun, hvis du vil være 
produktiv! Hvis du vil snakke, har vi stadig vore hyggelige ons
dagsmødeaftener med dampende kaffe og ostemadder.

OZ5ESB er igen QRV på 2 m på mødeaftenerne, og inden 
længe bliver det meget sjovere, for så får vi en antenne op!

Vy 73 de OZ5OH, Ole

GRENÄ
Lokale: OZ9HN, Glentevej 10.
Mode: Hver anden torsdag.
Fmd.: OZ8KU, tlf. (06) 32 25 50.

Den 26. marts er vi inviteret til Randers.
Der er foredrag om antenner i Kulturhuset lokale 3.

Vy 73 de OZ8KU, Charly

HERNING
Lokale: Mollegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.
Postbox 1403, giro 54 196.
Fmd.: OZ9PZ, Poul Erik Skov, Jacob Knudsensvej 39,
7400 Herning. Tlf. (07) 12 68 53.

Nå, folkens, så skal vi til det igen. - Den årlige generalforsam
ling i OZ8H, - i mere officielt sprog:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i OZ8H 
onsdag den 3. april 1974 kl. 19.30 prc. i afdelingens lokaler 
Møllegade 14. Dagsorden ifølge vedtægternes § 7. Reserver 
allerede nu denne aften. Det er denne aften du har lejlighed til at 
øve indflydelse på næste års aktiviteter.

Forslag der ønskes behandlet på GF skal være formanden i 
hænde senest den 20/3-74. Afdelingens postbox kan også be
nyttes.
Månedens program ser i øvrigt således ud:
20. marts: Alm. klubaften.
27. marts: Filmaften med hensyn til filmen/filmenes titel - aner 

det ikke! - kom og se.
3. april: Som nævnt ovenfor afd. ORDINÆRE GENERALFOR

SAMLING.
10. og 17. april: Alm. klubaftener.

Kassereren meddeler at afd. »Vinterauktion« gav 62,40 kr, til 
kassen. Tak til alle, der på den ene eller anden måde, støttede 
denne auktion.

Nyt fra rævejægerne
Den 18/2-7* afholdt rævejægerne det årlige rævejagtsmøde i 

afd. lokaler, herunder uddeling af præmier til den nu afsluttede 
turnerings vindere.

Nummer 1 og »Afdelingsmester« blev Chris & Buller,
Nummer 2 CZ9SW & OZ5HF, og
Nummer 3 OZ1OF & »Alicat«.
De 3 vindende hold ønskes tillykke med de opnåede place

ringer.
Til nyt rævejagtsudvalg valgtes Jørn Jessen (formand) og 

OZ6KV Keld Kirkeby.
Det blev på mødet blandt andet besluttet, i forsøg på at få flere 

jægere igang, at starte en ny form for jagter. Der vi I hver torsdag 
i tiden 14/3 indtil udgangen af april måned blive afholdt en serie 
prøvejagter - »KONDIJAGTER«. - Det vil blive en blanding af 
gå-jagter og køre-jagter.

Jagterne starter hver gang kl. 19.00. Nærmere vil tilgå jæ
gerne, og i form af opslag i afdelingens lokale.

Ræveudvalget appellerer samtidig til alle gamle, tidligere, nu 
»pensionerede« rævejægere om at låne deres rævemodtagere 
ud til afdelingen, således at vi kan få en del af den store skare 
unge i afdelingen gjort aktive som rævejægere. Bestanden af 
jægere er efterhånden skrumpet lidt ind, - så skal vi se andre 
vindere end de sædvanlige, må vi have nogle nye igang.

-Hov-hvad med jer gamle g arvede kæmper der har lagt op.- 
Hvad med at få støvet modtageren af og komme igang igen. - 
Også I har skam godt af lidt kondi. Nu er chancen der.

På modet blev det besluttet, at STORE MIDTJYSKE RÆVE
JAGT (SMR) skal afholdes i week-enden 3.-4. august 1974, 
denne gang med Herning afd. som arrangør.

Vel mødt alle.
Jørn (Hofjægermester).

Vy 73 de OZ1GX, Gunnar

HORSENS
Klubhus: Borgm.bakken 13. 8700 Horsens. Call: OZ6HR. 
Fmd.: OZ6SZ, Steen Rasmussen, Vesterhøjsvej 10,
Egebjerg, 8700 Horsens, tlf. (05) 65 60 49.

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 20.00: Byggeaften.
Onsdag kl. 19.00: Teknisk kursus.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.
Lørdag kl. 13.30: Morsekursus.
Søndag Rævejagt (se opslag i klubhuset).

Morsekursus »køres« af OZ5GM, Grethe, der meget henstiller 
til deltagerne om at møde op hver gang - altså ingen forsøm
melser, hvis et godt resultat skal opnås.

Nu må der køres bil igen om søndagen, derfor er rævejag
terne flyttet tilbage til deres gamle ugedag.

Månedens arrangement for marts 1974:
Torsdag den 28. marts 1974 kl. 20.00- klubhuset: OZ1 MH, Jens 
Hockland orienterer om brug af keramiske filtre og krystalfiltre i 
amatørmodtagere.

Om projektet vedrørende en SSB 2 meter sender og modtager 
til klubben kan meddeles:

Printpladerne er stort set klar. Komponenterne er samlet. Vi 
har fået foræret et krystalfilter.

Det var tanken, at printene skulle monteres og loddes på 
torsdags-klubaftenerne. I den forbindelse efterlyser vi flittige 
hænder til at give et nap - specielt har vi brug for at få lavet en 
converter fra 144 MHz til 9 MHz.

Det er OZ6JI og OZ5WT, der står for sagen, og de modtager 
gerne tilsagn om hjælp af enhver art.

Alle film til printpladerne vil blive opbevaret i klubben, så 
medlemmerne kan få lejlighd til at byggeen station til eget brug.

Og så får kassereren ordet til slut:
Enkelte medlemmer har glemt at indbetale kontingentet for 

januar.
De nys udsendte indbetalingskort bedes benyttet inden for 

den angivne frist.
Vy 73 bestyrelsen

KOLDING
Fmd.: OZ3FS, Frank Pedersen, Spurvevej 16, 6000 Kolding. 

Program:
Tirsdag den 19. marts kl. 20.00 på Vetafone Elektronik, Fabriks

vej 11. OZ1FF kommer og holder foredrag om 70 cm. 
Tirsdag den 2. april holdes der auktion, over det grej, som vi ikke 

fik tid til at få under hammeren den 6. december, så er der 
noget du mangler, kan du måske gøre en god handel.

Vy 73 de OZ7UH

RANDERS
Lokale: Det gi. vandtårn, GI. Hobrovej.
Fmd.: OZ4LR. K. Lyngby, Vendsysselvej 17, 8900 Randers.
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Program:
Tirsdag den 26. marts kl. 19.30 i KULTURHUSET, lokale nr. 3, 

Østervold, afholdes der foredrag om antenner. Hertil indby
des såvel afdelingens som naboafdelingernes medlemmer. 

Onsdag den 3. april 1974 kl. 19.30 afholdes GENERALFOR
SAMLING i »Tårnet« på GI. Hobrovej. Dagsorden iflg. lo
vene. Forslag til behandling sendes til undertegnede. (NB. 
Morsekurset er aflyst denne aften).

Vy 73 de OZ3LR, Lyngby

VEJLE
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Fmd.: OZ9WN, Willy Nielsen, Nørrebrogade 28, tlf. (05) 

82 68 20, bedst mellem 18 og 19.

Månedens arrangementer sammen med Fredericia og Kol
ding afd.:
Tirsdag den 19. marts kl. 20 på Vetaphone i Kolding, hvor OZ1FF 

holder foredrag om 70 cm transceivere.
Tirsdag den 2. april på Vetaphone kl. 20: Restauktion.

For begge ture til Kolding er mødestedet: Volmers Plads (ved 
telefonhuset) kl. 19.15.

Klubaften som sædvanlig den 1. og 3. tirsdag i hver måned.
Vy 73 de OZ4RU, Rudolf

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

HADERSLEV
Lokale: Slotsgade 16’.
Fmd.: OZ5PG, Peter Gråber, Ribelandevej 78, 
tlf. (04) 52 57 89.

Programmet er tilgået hvert enkelt medlem med girokort til 
brug ved indbetaling af kontingent.

Vy 73 de OZ5GK, Kurt

NORDALS
Lokale: Sjellerupvej 30, 6430 Nordborg.
Fmd.: OZ1QA. Finn Pedersen, Kastanievej 12, Havnbjerg, 
6430 Nordborg.
Sekr.: OZ2QC. Jørgen Espensen, tlf. (04) 45 62 35.

Program:
Torsdag den 28. marts 1974 kl. 19.30: Sønderborg og Nordals- 
afd. har sluttet sig sammen om et foredrag omhandlende UHF, 
hvor OZ1FF, Kjeld kommer og fortæller.

Vy 73 de OZ2QC, Jørgen

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

Program:
I samarbejde med Nordals vil der blive arrangeret en VHF- 

UHF aften med OZ1FF, Kjeld som foredragsholder. Det bliver 
torsdag den 28. marts 1974 kl. 19.30 i Nordals afdelings klubhus 
ved Guderup.

Vy 73 de OZ6AQ, Werner

ÅBENRÅ
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå. Call: OZ6ARC.
Fmd.: OZ5WK, Karl Wagner, Ærholm 9, 6200 Åbenrå,
tlf. (04) 62 13 11.

I marts-april måned fortsætter afdelingens sædvanlige pro
gram. Undervisningen i CW og VTS er på grund af udsendelses
rækken i TV blevet flyttet til andre ugedage, men de deltagende 
er underrettet.

Om torsdagene har vi de sædvanlige klubmøder med de sæd
vanlige små ugentlige foredrag, oldtimeraften og hjælpen til de 
deltagere i TV's kursus, der trænger til lidt assistance.

Herfra er dog undtaget skærtorsdag, den 11. april, hvor vi 
ingen møde har og den 21. marts, hvor OZ1FF vil holde måne
dens foredrag om den nye

70 cm transverter 
Denne aften er alle interesserede velkomne.

Vy 73 de OZ6IC

En stationsbog
Der har fra tid til anden været tanker fremme om fremstil

lingen af en såkaldt stationsbog, der skulle indeholde alle op
lysninger af interesse for en amatør i funktion fra sin station. I 
praksis kender vi den amerikanske »The Radio Amateurs OP
ERATING MANUAL« som vel kan være retningsgivende, men i 
øvrigt indeholder så meget specielt amerikansk, at den ikke 
direkte kan bruges som forbillede.

Men for øvrigt har EDR for mange herrens år siden selv for
søgt sig med at fremstille en sådan bog, idet der i en årrække 
med hvert nr. af »OZ« fulgte et kartoteksblad, hvert omhand
lende emner, der faldt ind under stationsbetjeningen. Men 
fremstillingsmåden var dræbende langsommelig og efterfulg
tes som sådan af et selvmord. Men bortset derfra var formen 
mere ideel end en bog, hvor hele bogen skal genoptrykkes for at 
blive aktuel, medens man i kartoteksformen kun behøver, at 
forny de kort, hvor ændringerne er nødvendige.

Et sådant kartotek skulle bl.a. indeholde: Licensbestemmel
serne, båndplanen, RS/T-system, fonetisk alfabet, morsealfa
bet, GMT - 24 timer, QSL + QSL bureauer, traffic net, bulletin
stationer, landsliste, alm. forkortelser, Q-kode, ITU’s intern, pre
fixer, operating hints, traditionelle contestregler, traditionelle 
diplomerregler, o.s.v.

Lad mig høre lidt om-eller jeg må måske hellere skrivemegef 
om - hvorledes man blandt de aktive amatører ser på dette 
spørgsmål, så jeg kan danne mig et skøn over, hvorvidt det er en 
tanke, der bør ofres en indsats for.

Børge Petersen, OZ2NU 
Box 335, 9000 Ålborg
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oz Tidsskrift for amatørradio udgivet af landsforeningen 
Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) stiftet 15. 
august 1927. Adresse: Postbox 79, 1003 Kbh. K. (tømmes 
2 gange om ugen) Giro 2 21 16.

Formand:
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, Lavendelvænget 6,

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

Forretningsudvalget består af OZ4X, OZ4JA, OZ9JB 
og Grethe.

Teknisk udvalg: OZ9JB og OZ9WN.
Hjælpefond: OZ5GF, Leif Oisen, 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. Tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24. 
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 30 06.

HF Bulletin, OZ2NU, Børge Petersen, Bygaden 3,

9000 Ålborg.

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 ska! være red. i hænde senest den 20. i
måneden.

Teknisk redaktion (Hertil sendes alt teknisk stof): 
OZ7AQ, Bent Johansen. Farum Gydevej 28,
3520 Farum. Tlf. (01) 95 11 13.

VHF-redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod 0, 
7400 Herning. Tlf. (07) 16 61 36.

Amatørannoncer sendes til bogholderen, Grethe.

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

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

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

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

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

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

Afleveret til postvæsenet den 14. marts 1974.

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

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

Sælges: Transceiver HW-32A uden power.
OZ3VJ, Viggo Jacobsen. Jasminvej 7, 7000 Fredericia, 

tlf. (05) 92 66 17 efter kl. 17.00.

Sælges: Transistor station, OZ3KI sender og modtager, 10 
W output- Herning, Lysnet, 145.9. 145.8 og toneopkald, 400,- 
kr.

OZ8GW, tlf. (07) 11 62 07.

Købes: Nettransformator til Beocord 1000. Transceiver til 
HF-båndene.

OZ7XM, Kristian Pedersen, Motalavej 1233 th.. 4220 Korsør.

Sælges: Sommerkamp transceiver FT-277, som ny, 2 mdr. 
gammel, kontant 5.000,- kr. Kommerciel 2 m transceiver, 15 
W, transistoriseret 6-12-24 V DC, 500,- kr. 2 stk. trans, strøm
forsyninger, 12 V 3A, 130,- kr, pr. stk. Målesender »Heathkit«, 
250,- kr. 1 stk, gitterdykmeter »Hansen«, let defekt, 50,- kr. 

0Z100, Ove Noer, Ejby pr. Kr. Hyllinge, tlf. (03) 40 51 12.

Sælges: Drake 2C receiver, meget velholdt, 1.800,- kr. 2 m 
AP i blåt, hammerlakeret kabinet, variabel i modtager, krystal
ler i sender; der medfølger kanal 1 og 3, mikrofon, samt en 
lille antenne, lige til stikkontakten, 500,- kr.

Sv. Pedersen, Emdrupborgkollegiet v. 103, tlf. (01) 69 66 33.

Sælges: 1 stk. Multi 8 2 m transceiver, bestykket med x-tal 
til 6 repeatere, 5 simplex kanaler, samt TX 145,75 og TX 
145,85, indbygget 1.750 Hz Greystone tone modul, pris 1.900,- 
kr.

OZ7UD, tlf. (05) 13 41 89. bedst efter kl. 16.00.

Sælges: Hy-gain 18 AVQ, 5 bånds GP, prisidé 400,- kr. Hy- 
gain Quad, prisidé 550,- kr.

Købes: OZ årgang 69. 1 eller 2 stk. 4x25ob.
OZ9VO, Palle Olsen, tlf. (09) 11 92 17.

Sælges: Yaesu Musen transceiver ny FT 200 + FP 200, pris 
3.800,- kr. 1 stk. IC22 ny, med x-tal for Gladsaxe repeater + 
145,0-145,9, pris 1.500,- kr.

OZ6KM, tlf. (01) 91 26 31.

Sælges: HW 12A transceiver med mikrofon og hjemmebyg
get strømforsyning, 950,- kr.

OZ6CG, Carsten Nielsen kan træffes i forretningstiden på 
tlf. (07) 12 11 00.

Sælges: Nye elektrolytkondensatorer. 200 + 100/xF/320 V, 
150 + 47 + 47 ^F/320 V, 100 + 100 + 47 #Æ/320 V, 
220 mF/320 V. 1 stk. 3,- kr. 10 stk. 25,- kr., 100 stk. 200,- kr., 
uanset type, gerne blandede.

Købes: Ældre nr. af OZ, god pris gives: 1964: 3, 4, 10, 
61: 3, 60: 9, 12, 51: 2, 3, 49: 6. 48: 9, 47: 4, 8, 46: 1, 4, 12, 
og alle fra før 46.

OZ5SX, Sven Leo Christensen, Grindstedvej 10, 7184 Van
del, tlf. (05) 88 50 35.

Købes: AP, 6 V, helst køreklar på 2 m.
Svend Hansen, Galsted Mark, 6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
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