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UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER - EDR -

Ølgodlejren 1976
Vi forsøgte at skabe rammerne om en ferieoplevelse for 

hele familien, og det ser ud til, at det er lykkedes. Efter be
søgstallet at dømme er succes’en hjemme: der var op mod
100 enheder mod 65 sidste år, og der blev solgt 331 call-mær- 
ker mod 290.

Der var besøg fra OZ, LA, SM, HB9, DL og PAØ. Alle havde 
kun rosende ord tilovers for Ølgod Camping og pladsens og 
hallens funktionærer, som virkelig var enestående i deres iver 
for at gøre det så godt som muligt. Ølgod Campingplads er 
normalt ikke overrendt, skønt de sanitære forhold er i absolut 
topklasse, og pladsen ligger lige op til den kommunale svøm
mehal. Vi har mødt en yderst positiv indstilling hos alle i Øl
god, når vi har diskuteret lejr - således var det ikke noget 
problem at låne to kommunale skurvogne til kontor og HF- 
station.

Hvad skete der ellers i lejren? Bortset fra, at man hilste på 
gamle venner og fandt nye, var der jo de forskellige konkur
rencer. Rævejagterne var lidt vanskelige at have med at gøre, 
da skovene blev lukkede på grund af tørken. Det gik dog alli
gevel - som en sidste desperat udvej blev en ræv lagt bag en 
læskærm på selve lejrpladsen. Det lo de meget af den som
mer. Konkurrencerne forløb ellers stort set planmæssigt, 
og resultaterne kan ses andetsteds i bladet. Ligesom sidste 
år blev der arrangeret orienteringsløb m.v. uden at lejr
udvalget behøvede at røre en finger. Et velkomment initiativ.

UHF stationen.
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Onsdag aften skulle Ølgod Modelflyveklub 
give opvisning med radiofjernstyrede modelfly. 
Denne opvisning vakte begejstring i 1975, og så 
godt som alle tog turen ud til flyvepladsen for at 
se Ferdinand & Co.’s Flying Cirkus. Der var en 
del startbesvær og et par halsbrækkende landin
ger, men der skal mere til at slå de folk ud.

I løbet af ugen havde vi besøg af journalister 
og Danmarks Radio, så vi fik en fin omtale i den 
lokale presse samt i Radio Syd.

UHF-gruppen OZ1UHS fra København havde 
medbragt et læs grej, hvormed de fra toppen af 
siloen i Ølgod kørte en masse DX på 70 og 23 
cm. Stationen blev senere flyttet ned på lejrplad
sen, hvor den vakte behørig opsigt.

Der var mange aktive amatørstationer på lej
ren. Forholdene var gode, og man kunne køre 
DX på en synål. Fra HF-stationen i den store 
skurvogn blev der kørt 156 QSO’er. Der er, når 
dette læses, sendt QSL til alle logførte.

Den sidste lørdag eftermiddag var der udstil
ling af amatørgrej fra Werner Radio og Norad, 
samt BSP's byggesætserie til 2-meter. Kl. 14 var 
der Ølgodjagt med tre ræve, og om aftenen var 
der fællesspisning på pladsen. 195 halve grill
kyllinger med og uden (mest uden) pommes frites 
blev konsumeret foruden et passende kvantum 
drikkevarer. Efter spisningen blev præmierne 
overrakt - et formidabelt gaveshow, takket være 
OZ's annoncører m.fl. - Et underholdende ind-

Resultater Ølgodlejren 1976

Samlede rævejagter 1. OZ5XD/OZ2OE
(18 hold) 2. OZ1AEB/OZ5LD

3. OZ7VP/OZ1TI

Ølgodjagten 1. OZ7YM/OZ2XH
(12 hold) 2. Ingelise/Niels

3. OZ6GV/OZ3MV

Mobiltest 1. OZ5UO
(6 hold) 2. OZ2OE

3. OZ8KF
Mobiljagt 2 meter 1. OZ1BOB
(9 hold) 2. OZ1ADA

3. OZ1BOL

Orienteringsløb 1. OZ9TM
2. OZ2OE
3. OZ1BQU

Lotteri på call-mærker:Transistorradiopånr. 293 
Hovedtelefoner på nr. 093 
Kassettebånd er afhentet 

Gevinster på lejrlotto er alle afhentede. 
Vindermærker indsendes til Esbjerg Afdeling 

inden 1. oktober.

Grillkyllingefest.

slag var professor Wienerschnitzels (alias 
OZ5MU) forelæsning om silofolkets mystiske 
levevis. Herefter fyrede OZ1AGO op under for
stærkeren, og der blev danset og festet til langt 
ud på natten.

Fra lejrudvalget vil vi gerne sige tak til alle dem, 
der har hjulpet os med at få det hele til at fun
gere. Tak til lejrdeltagerne, som jo selv skabte 
lejren med deres humør og positive indstilling. 
Det var for os nok så meget en arbejdslejr som 
en ferie, men det var det værd. Tak for denne 
gang!

OZ6SB OZ2ZJ OZ1OQ
Esbjergs Afdelings Lejrudvalg

Vi takker de firmaer, som har støttet Ølgod
lejren:

WERNER RADIO 
TELEELEKTRONIK 
JASPERS RADIO 
ÅRHUS RADIO LAGER 
PBE ELEKTRONIK 
JOHN HANSEN OZ4WR 
RADIO CENTRALEN 
FLENSBORGS BOGHANDEL 
NORAD
OP ELECTRONIC 
RADIO PARTS 
BØRGE JAKOBSEN OZ2ZJ 
COMMANDER RADIO 
SKELMOSE RADIO OZ2UA 
IB S RADIOSERVICE 
FRØKJÆR PAPIR OZ3WF 
INSTRUTEK
LINDVIG POULSEN OZ9DQ 
ELFON
BETAFON RADIO
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UNIVERSAL DIGITALSKALA med CMOS
Af OZ8PX, Povl Raskmark, Teknisk kollegium V. 110, Kollegievej 6, 9000 Aalborg

1. INTRODUKTION
Digitalskala vinder efterhånden mere og mere 

indpas som et alternativ til den traditionelle me
kaniske skala, idet den har væsentlige fordele, 
her tænkes specielt på nøjagtighed og let aflæ
selighed.

Konstruktionen, der beskrives i det følgende, 
er tænkt anvendt til amatørgrej, såvel HF som 
VHF/UHF, og den skal kunne udlæse korrekt 
signalfrekvens uanset hvilket bånd eller modula
tionsart, der benyttes. Herved adskiller digital
skalaen sig fra ordinære tællere, idet den skal 
kunne subtrahere eller addere et tal til den talte 
frekvens.

2. VALG AF KREDSLØB
Det er hensigten, at digitalskalaen skal ind

bygges i en eksisterende eller kommende radio, 
derfor er det ønskeligt, at den rent mekanisk er 
lille, og at varmeudviklingen er begrænset. Det 
har været forsøgt at bygge digitalskala med kon
ventionelle TTL-kredsløb, men den krævede rela
tivt høj strøm (over 1,5 A), derved udvikles en 
del varme, der kan give problemer. Dette er den 
væsentligste grund til, at der her anvendes 
CMOS-kredsløb. Desværre er det ikke muligt at 
anvende CMOS overalt, da den øvre grænsefre

kvens er ret lav (ca. 2,5 MHz). Til indgang m.m., 
hvor frekvensen er ret høj, anvendes derfor 
TTL-/ECL-kredsløb, dog benyttes såvidt muligt 
low power-typer.

3. BLOKDIAGRAM (fig. 1)
Digitalskalaen er principielt opbygget af tre 

dele: en indgangsdel, hvor det tilførte signal bli
ver behandlet og omformet til logikniveau - en 
tidsbasis, der kan åbne gaten i et nøje fastlagt 
tidsrum (gatetiden) og endelig selve tælleren, 
der simpelthen tæller, hvor mange pulser der til
føres i gatetiden.

Da det er hensigtsmæssigt, at skalaen kan 
gentage denne funktion, tilføjes nogle hjælpe
funktioner. Fra tidsbasen fås pulser, der kan 
nul- eller tiIbagestiIle tælleren. Desuden tilføres 
en hukommelse (latch) for at spare tid, idet tæl
leren ellers skal være passiv, så længe der ud
læses data.

Den modificerede tællesekvens er nu som føl
ger (se fig. 2):

1. Gaten åbnes af tidsbasen i gatetiden.
2. Gaten lukkes og en overføringspuls (i det 

følgende kaldes LE puls-latch enable) indlæser 
data fra tælleren i hukommelsen og de oprinde
lige data i hukommelsen slettes. Dekoder og ud
læsning viser, hvad der står i hukommelsen.
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FIG.2 SEKVENS

3. Efter LE pulsen følger en tilbagestillingspuls 
(i det følgende kaldes loadpuls), der tilbagestiller 
tælleren til dens udgangspunkt. Dette udgangs
punkt bestemmes af kodningsindgangene. Nu 
er sekvensen afsluttet og kan gentages.

På grundlag af dette vil jeg i det følgende gå 
i detaljer med hver enhed og undersøge, hvilke 
krav der bør stilles til disse.

4. TÆLLEREN
4.1 Anvendelse

Digitalskalaen er som nævnt tænkt anvendt til 
amatørtransceivere, dels HF, dels VHF/UHF. Pro
blemet med at tælle den frekvens, en modtager 
lytter på løses ved at tælle injectionsfrekvensen 
og elektronisk addere mellemfrekvensen, hvor
ved signalfrekvensen udlæses. Lignende forhold 
gør sig gældende ved sendere. Dvs. tælleren 
skal kunne behandle min. 35 MHz ved HF og 
min. 150 MHz ved VHF. Det er nærliggende at 
dimensionere en grundtæller til ca. 35 MHz og 
foran denne at kunne placere en prescaler i 
form af en 4-deler, således at de 150 MHz deles 
ned til ca. 35 MHz.

Tælleren skal udføres med fuldstændig preset- 
ning, således at digitalskalaen kan tilpasses en 
vilkårlig mellemfrekvens. Desuden skal tælleren 
både kunne tælle op og ned, idet man f.eks. på 
80 m, ofte placerer injectionsfrekvensen mellem
frekvensen under signalfrekvensen.

For at opnå en rimelig betjeningskomfort må 
det forlanges, at skalaen såvidt mulig er blinkfri 
og har en rimelig opløsning.

4.2 Gatetid
I det følgende afsnit vil jeg undersøge sam

menhænget mellem opløsning, gatetid og fre
kvens. Til at belyse dette opstilles ligningen:

10n-1 pulser/sekvens

Hvor Fmax er den maksimale frekvens, tælleren 
teoretisk kan tælle (i hertz), n er antallet af de
kader (tidelere) i tælleren og tg er gatetiden.

Af ligningen findes, idet Fmax holdes kon
stant, at antallet af dekader er proportional med 
gatetiden, dvs. jo større nøjagtighed der ønskes, 
jo længere bliver gatetiden.

Der blev stillet det krav, at tælleren skal kunne 
tælle ca. 35 MHz. Hvis den kan det, er den stør
ste frekvens, tælleren kan tælle (teoretisk), 99,99 
MHz. Denne værdi indsættes som Fmax i (1) og 
ligningen løses mht. tg:

Ønskes f.eks. en opløsning på 1 Hz, skal der 
benyttes 8 cifre (der er i alt 8 cifre i 99.999.999 
MHz), dvs. 8 dekader, n sættes lig 8 og af (2) fin
des, at gatetiden skal være 1 sekund.

En sekvens-tid på 1 sekund er et uhensigts
mæssigt valg i forbindelse med en digitalskala, 
da det er ret irriterende at skulle vente ca. 1 se
kund på hver ny udlæsning. Det er mere beha
geligt, hvis skalaen kan udlæse nye data så hur
tigt, at øjet knap kan se mellemresultaterne. Det 
faktum, at øjet ikke er egnet til at opfatte blink 
hurtigere end ca. 40 ms svarende til ca. 25 Hz er 
et kendt fænomen for de fleste film- og fjern-

300 OZ AUGUST 1976

FIG. 1



synsdyrkere, det vil derfor være nærliggende at 
fastsætte gatetiden til maksimalt 40 ms (svaren
de til ca. 25 udlæsninger pr. sekund, når se
kvenstiden holdes nær gatetiden).

Det ses umiddelbart af (2), at sættes tg = 40 
ms, bliver n ikke et helt tal, hvilket indicerer, at 
tælleren ikke viser korrekt decimalt. Indsættes i 
stedet den nærmeste tipotens, der er mindre end 
40 ms, findes nu af (2), at antallet af dekader 
skal være 6, og sammenholdes dette med de i alt 
8 cifre i Fmax, findes opløsningen på mindste be
tydende ciffer til 100 Hz.

Det er hensigten, jævnfør 4.1, at placere en 
4-deler foran grundtælleren. Gør man dette 
umiddelbart, vil tælleren kun vise en fjerdedel af 
den egentlige indgangsfrekvens. Da det er et 
krav, at skalaen viser korrekt signalfrekvens, må 
dette forhold ændres. Dette er yderst simpelt, 
idet man lader tælleren tælle fire gange så 
længe, og derved når man frem til at kunne ud
læse den egentlige frekvens. Brugen af presca- 
ler har den ulempe, at gatetiden forøges, uden 
at opløsningen øges, dette kan dog accepteres i 
dette tilfælde, da gatetiden ikke bliver længere 
end 40 ms.

4.3 Blinkproblemet
Ud fra det foregående skulle man tro, alt var i 

orden: udmærket opløsning, ingen blink, men 
dette er ikke tilfældet p.g.a, den digitaliserings- 
fejl, der er årsag til, at det mindst betydende 
ciffer springer en op eller ned en stor del af ti
den (eller af frekvenserne). Dette forhold er søgt 
illustreret på fig. 3. Idet gatetiden tg fastholdes, 
kan et ændret starttidspunkt ændre antallet af 
pulser til tælleren: startes ved ti tælles 2 pulser; 
men startes der ved te tælles der 3 pulser.

FIG. 3

Det sidste ciffer vil altså stå udefineret, og 
denne gene kan være svær at afhjælpe f.eks. 
ved synkronisering. Den nemmeste losning er 
simpelthen, at undlade at udlæse dette ciffer. 
1 kHz-cifferet vil naturligvis også kunne springe 
en op eller ned, men det er en væsentlig mindre 
del af tiden (måske 5%).

Den rolige, præcise udlæsning opnås på be
kostning af opløsningen; det er her nødvendigt 
at indgå et kompromis. Jeg har valgt at undlade 
udlæsning af 100 Hz-cifferet, således at udlæs
ningens opløsning er 1 kHz.

4.4 Sammenfatning
Grundtælleren dimensioneres til min. 35 MHz 

og skal bestå af 6 dekader, kredsløb der kan 
tælle både op og ned og som kan presettes til 
et vilkårligt tal, det mindst betydende ciffer ud
læses ikke, udlæsningsopløsningen bliver 1 kHz. 
Gatetiden er fastsat til 10 ms normalt og ved 
brug af en 4-deler som prescaler er gatetiden 
40 ms.

4.5 Blokdiagram, tæller
Det er nu muligt at opstille et blokdiagram 

over tælleenheden, dette er vist på fig. 4. Det 
bemærkes, at den sjette dekade er udeladt, og at 
der er tilføjet et 100 MHz-ciffer. Det fremgår lige
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INDGANG GATE KODNING

FIG. i

ledes, at 10 MHz- og 100 MHz-ciffrene styres af 
en ekstra kodning. Undersøges de enkelte ama
tørbånd, viser det sig nemlig, at 10 MHz-cifferet 
ikke skifter indenfor båndet. 100 MHz-cifferet er 
medtaget for fuldstændighedens skyld, det mu
liggør, at korrekt frekvens også kan vises på 
VHF/UHF.

4.6 Dimensionering af tælleren
Som nævnt tidligere i artiklen er det ikke mu

ligt konsekvent at anvende CMOS-kredsløb over
alt p.g.a. disses relativt lave hastighed. Som al
ternativ vælges kredsløb fra Texas Instruments 
SN74LS-serie. Til indgangsgate benyttes 74LS00, 
der kan behandle frekvenser over 40 MHz og har 
et beskedent strømforbrug. Alle dekadetællerne

skal kunne tælle op og ned, og de skal kunne 
presettes. Dog behøver første dekade kun at 
tælle op idet den med stor sandsynlighed kun 
skal kunne presettes til 0 eller 5. Hertil vælges 
74LS196, der er én af de hurtigste dekadetælle
re i LS-serien; den garanteres dog ikke til mere 
end 30 MHz, men typisk max. clockfrekvens op
gives til 40 MHz. Næste dekade skal kunne tælle 
op til 4 MHz, og her vil det umiddelbart være 
fristende at benytte CMOS-kredsløbet MC 14510; 
den eneste up/down presetable BCD-counter i 
Motorolas serie, der i »kort form«-data opgives 
til typisk 6,0 MHz. En nøjere gennemgang af 
data viser dog, at denne værdi er ved en forsy
ningsspænding på 10 V. Ved 5 V reduceres Fmax 
typisk til 2,5 MHz, og den mere relevante oplys-
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105 mm folie siden. 8 px 75-11
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ning: garanteret clock-frekv.: 1 MHz. I stedet 
anvendes endnu en LTTL kreds: 74LS190 til an
den dekade, og de resterende dekader bestykkes 
med MC 14510.

Ved gennemgang af sandhedstabeller og øvri
ge data findes, at LTTL- og CMOS-kredsløbene 
ikke umiddelbart kan kobles sammen. Der vil 
være både interface - (se 7.1!) og logiske pro
blemer. CMOS-kredsene skal have logisk »1« og 
LTTL logisk »0« for at presette, tilsvarende gæl
der for down/up, så for at få korrekt sammen
kobling tilføjes nogle invertere, hertil benyttes 
de tre restende gates i 74LS00. Transistor-inver- 
teren mellem 15190 og 14510 måtte indføres, da 
den udgang på LS190, ripple clock, der rent 
logisk passer til 14510’s clockindgang, der trig
ges på den positivtgående flanke, leverede en 
puls, der var for kort til CMOS-kredsen: kortere 
end 500 ns ved 10 MHz indgangsfrekvens.

4.7 Udlæsning
Som hukommelse og udlæsning anvendes 

MC14511 BCD-to-seven-segment latch/decoder- 
driver. Til MC 14511 kan anvendes flere forskel
lige former for udlæsning: glødetrådsudlæsning, 
fælleskatode LED og ved tilføjelse af aktive 
kredsløb (f.eks.: en transistor pr. segment) kan 
også fælles anode LED, gasudlæsning eller fly
dende krystal-udlæsning anvendes. Jeg har 
valgt at benytte LED's med fælles katode af ty
pen FND 70340 med en cifferhøjde på ca. 7 mm. 
Segmentstrømmen er ca. 10 mA, men kan redu
ceres med ca. 50% ved indsættelse af to dioder i 
serie med den fælles stel-ledning.

I forbindelse med 100 MHz-cifferet anvendes 
ikke en syvsegment decoder, men et simpelt 
transistor buffer-trin, idet kun 2x2 segmenter be
nyttes til udlæsning af tallene 1 og 4.

5.1 KODNING
Alle dekadetællerne kan kodes til at starte på 

et tal svarende til mellemfrekvensen og ikke 
som normalt på 0. Tallene kodes binært ved 
hjælp af et kodningsbræt og 4 OR-gates - 
MC14570. Konstruktionen med OR-gates blev 
valgt, idet jeg sammenlignede kodningen for de 
almindelige MF: 9 MHz og 10,7 MHz, begge ± 1,5 
kHz til SSB og fandt, at der var paralleller. Der 
vælges mellem tre indgange, hvor en er til FM, 
en til LSB og en til USB (kan naturligvis ændres 
efter behov). Hvis ingen indgange aktiveres, skal 
tælleren stå på 0.

I tabel 1 er vist, hvorledes 9 MHz-kodningen 
kan udregnes. BCD-kodningen er opskrevet for 
alle dekadetællere i del A. Det viser sig, at en 
stor del (10 af 20) konstant er nul, og disse læg
ges umiddelbart på stel (første linie i del B).

Jeg foretrækker at benytte active high-indgange, 
dvs. indgangen skal forbindes til plus, når den 
skal aktiveres. Der undersøges nu, hvor i tabel
lens del A, der står et ettal, og disse sammen
fattes i del B således, at hvis der f.eks. i A står 
ettal både udfor 2 og 3, sættes et mærke i sam
me lodrette søjle udfor linien i del B med navnet
2,3 (2 eller 3). Det ses, i 9 MHz-eksemplet, at 
linierne 1 og 1,3 ikke er udfyldt: disse har altså 
ingen interesse ved 1 MHz-kodning.

Som nævnt er den første vandrette linie i del 
B stelforbindelse, de tre næste er respektive ind
gange, og de fire sidste er OR-konfigurationer 
dannet udfra de tre indgange ved hjælp af fire 
OR-gates (et MC14570 kredsløb). Når ingen ind
gange er aktiveret, er disse lagt på stel gennem 
tre pull-down modstande, og alle BCD-indgange 
er 0, dvs. tælleren er nulstillet.

Det er altså muligt at indkode et vilkårligt tal, 
men der kan ikke umiddelbart kodes mere end 
3 forskellige. Ønskes flere, må der specielle 
overvejelser til i hvert enkelt tilfælde om, hvad 
der er simplest at tilføje: ekstra modstande og/ 
eller dioder eller ekstra OR-gates.

5.2 Eksempel på udvidet kodning
Som et eksempel på udvidet kodning beskri

ves nu, hvorledes digitalskalaen kan anvendes 
til UHF. UHF-signalet er transverteret fra et 144- 
146 MHz VHF-signal i tre områder. Skalaen an
tages at vise korrekt VHF-signal, når 140-kod- 
ningsindgangen eraktiveret. Hvis430-indgangen 
aktiveres i stedet, vil skalaen vise sand signal
frekvens i området 434-436 MHz, forudsat at 
transverterkrystallets frekvens er korrekt. Ofte 
vil UHF-signalet være 432-434 MHz, og det vil 
her være nødvendigt at trække 2 MHz fra i ud
læsningen. Tilsvarende for den øverste trediedel, 
hvor 2 MHz må lægges til. I tabel 2 er 1 MHz de
kadetællerens ABCD-kodningsindgange opført. 
Normalt benyttes område 2, hvor 1 MHz-cifferet 
presettes til 8 eller 9, alt efter om det er kodning 
til LSB/FM eller USB, der er tale om. I område 1 
subtraheres 2, og i område 3 adderes 2, disse 
nye tal opskrives tilsvarende binært. De tre om
råder sammenlignes og det ses, at A er uændret, 
B er lig C, der ændres, og endelig ændres D. A 
forbindes altså som i den originale kodning, B/C 
og D derimod skal kodes specielt. Denne kod
ning er realiseret på fig. 5 ved hjælp af 3 dioder

FIG. 5
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og 2 modstande. Denne modifikation er ikke 
med på det kodningsprint, der er gengivet her i 
artiklen og er uanvendelig, hvis tælleren skal 
kunne presettes til 0.

6. TIMEBASE
6.1 Blokdiagram, timebase

Kravene til timebasens tre pulsudgange er tid
ligere skitseret (se fig. 2). Dog skal LE-pulsen 
inverteres for at kunne anvendes til MC14511. 
Det er nødvendigt at lave et tidsbesparende sy
stem for ikke at overtræde kravet om maksimal 
sekvenstid på ca. 40 ms.

Den normale delerkæde modificeres, idet de
lerkæden resettes med den fælles load puls, 
derved kan sekvenstiden holdes meget nær gate
tiden. Blokdiagrammet er vist på fig. 6.

6.2 Dimensionering
Som krystaloscillator anvendes en traditionel 

transistor-opstilling med et 10 MHz-krystal (fra 
ITT). Den første deler er, jævnfør tidligere be
tragtninger, bestykket med LTTL kredsen 
74LS196.1 MHz-signalet deles ned til 100 Hz (10 
ms) i to MC14518, der hver indeholder to ti- 
delere. 100 Hz deles videre ned til 25 Hz (40 ms) 
i en MC14027, der indeholder to todelere. Ende
lig findes en 74LS73, hvor den ene halvdel be
nyttes som styre flip-flop af gaten; den er koblet 
som D-FF. Da denne kræver en pulstid på 40 ms 
(eller 10 ms), og ikke en periodetid på 40 ms (el
ler 10 ms) de udtages fra delerkæden, tilføjes 
en to-deler i form af den anden halvdel af 
74LS73. Til dekodning af LE- og load-pulserne 
anvendes en MC14555, en-af-fire dekoder med 
enable-indgang, således at der ikke afgives pul
ser, sålænge gaten er åben.

6.3 Funktion
Der startes lige efter en reset-puls, der nul

stiller alle tællerne. Efter nøjagtig 40.000 pulser 
å 1 /ns vil LS73 vippe om og lukke for gaten og 
samtidig åbne for puls-dekoderen MC 14555. 
Denne vil dekode et nul på den tredie CMOS-ti- 
deler, der tæller 0,1 ms, og udgangen Qo er høj. 
Qo inverteres i den anden halvdel af MC 14555 
og tilføres LE-indgangen på tælleren. LE-pulsen 
er nøjagtig 0,1 ms lang. Udgangene Qi og Cte 
benyttes ikke, så de følgende 0,2 ms sker der 
intet, men så snart Cte dekoder et tretal, svaren
de til 0,3 ms efter at gaten er lukket, resettes 
alle tællerne og en load-puls tilføres dekade
tællerne i hoveddiagrammet. Denne load-puls 
er meget kort, idet længden er bestemt af delay 
time (forsinkelsestid) i MC14518 og i MC14555. 
Reset-pulsen er målt til ca. 1 /xs, hvilket stem
mer overens med data.

6.4 Delay time
En ulempe ved dette tidsbesparelses-system 

er, at delay time i de enkelte delere adderes til 
gate-tlden og disse tider er ret store for CMOS 
(typisk 250 ns, maksimalt 1000 ns for en tideler, 
Vi MC14518). Det viste sig, at gate-tiden var ca. 
5 /xs for lang, hvilket giver fejl-aflæsning. Ifølge 
databogen varierer denne størrelse som funk
tion af spændingen og temperaturen, især først
nævnte. Hvis spændingen holdes stabiliseret på 
5 volt og temperaturområdet begrænses, viser 
erfaringen, at de 5 /ns er ret konstante. For at 
undgå for skæv justering af 10 MHz-oscillatoren, 
modificeres den første og anden CMOS-deler. 
Den første deler »presettes«, så den ikke tæller
10 pulser første gang, men kun 4 og derefter 
fungerer normalt. Signalet til anden deler tages

II LT X 1“
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nemlig fra C-udgangen, og ikke som normalt D, 
samtidig med, at anden deler forbindes til at 
trigge på den positivtgående flanke.

Evt. delay time på den færdige skala kan nemt 
konstateres: indgangen forbindes til X-tal-oscil- 
latorens udgang, og udlæsningen vil nu vise et 
tal, der afviger mere fra nul, jo større delay-time, 
der er. Afvigelser større end 2 tenderer mod det 
kriminelle!

7.1 Interface
. Når to forskellige logik-familier samkøres, som 

i tælleren og i timebasen, bør opmærksomheden 
henledes på eventuelle interfaceproblemer. 
Jævnfør litt. 1 p. 2-16 kan en CMOS udstyre 1 
LTTL indgang over det totale militære tempera
turområde og mere normalt op til 2 LTTL ind
gange. Specielt ved 25 °C kan der forbindes op 
til 4 LTTL-indgange til en CMOS. Omvendt fra 
LTTL til CMOS er det spændingsniveauet og ikke 
strømmen, der er afgørende. Normalt er LTTL’s 
høje udgangsniveau ikke min. 70% af forsy
ningsspændingen, som CMOS kræver. Dette kan 
dog nemt opnås ved tilføjelse af en »pull-up« 
modstand på 1-3 kohm, og nu kan et næsten 
vilkårligt stort antal CMOS-kredse hænges bag
efter. Se i øvrigt fig. 7, hvor disse forhold er søgt 
illustreret.

7.2 Kodningsindgange
Alle kodningsindgange er normalt forbundet 

til stel gennem en modstand R. Denne vælges 
så lille, at et logisk »0« opretholdes under alle

forhold. CMOS-kredsenes indgangsstrøm er me
get lille, ca. 10 pA, så modstanden kunne teore
tisk være i meg-ohm-området. Den bør dog væl
ges så lille, at snyltekapaciteter, kraftige transi- 
enter og lignende ikke kan ødelægge indgan
gene med for stor spænding. I øvrigt er enkelte 
CMOS-indgange forbundet til LTTL-indgange 
med en indgangsstrøm på ca. 0,2 mA (minus
tegnet refererer til strømretningen). Dvs., at mod
standen R bør vælges i området 1 k til 3 k - jeg 
benytter selv 1 kohm overalt.

Det er muligt at skifte kodningsindgange med 
en højere spænding end 5 volt (se fig. 8), ved til
føjelse af nogle få komponenter. Dioden sikrer 
kredsløbene mod højere indgangsspændinger 
end ca. 5,6 volt, desuden sikrer den kredsløbene 
mod at få tilført indgangsspænding, hvis forsy
ningsspændingen er afbrudt - begge dele vil 
ødelægge kredsløbene. Den i fig. 8 mærkede 
modstand Rx beregnes således (idet Ui skal være 
mindre end 5,0 volt og større end 3,5 volt, der 
ses bort fra indgangsstrøm til kredsløbene, da R 
er mindre end 3 k):

Rx = R • ((Ux/Ui) h- 1), R i kohm, Ux & Ui volt.

8 INDGANGSTRIN
I indgangstrinnet findes en forstærker, IC 1 og 

dernæst en 4-deler, IC 2, begge fra Motorolas 
MECL-serie. Der findes flere alternativer til valg 
af IC’s, enten MC10116/MC10131 eller MC10216/ 
MC10231 som hhv. IC 1 /IC 2. Den førstnævnte 
kombination er i databogen garanteret til min. 
125 MHz og typisk 160 MHz, hvilket skulle være
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+ 5 V AFKOBLET MED

PRESCALER

IC 1 IC 2

5V 1,16 1,16

1 8 ¿,5,8,9,12,13

NC 3 15

70 mm 
komponentsiden

PRESCALER

tilstrækkeligt i langt de fleste tilfælde. MC102XX 
er garanteret til min. 200 MHz. Det er hensigts
mæssigt at benytte de ret følsomme forforstær
kere, da det er en fordel ikke at belaste injek- 
tionssignalet.

Trinnet er i indgangen forsynet med to dioder 
til beskyttelse af IC 1. Desuden findes en MECL- 
til-TTL omformer i form af T 1, en passende hur
tig PNP-transistor.

Diagrammet er i øvrigt set i »Radio & Televi
sion« nr. 6/7 - 1973 p. 27.

9.1 Print
Skalaen er opbygget på i alt 5 print, svarende 

til de 3 indramninger på hoveddiagrammet: ud
læsning, kodning og timebase; desuden resten 
af diagrammet (hovedprintet) og endelig ind- 
gangsprintet.
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TABEL 1
TIL LED's

9 MHz 1 MHz 100 kHz 10 kHz 1 kHz 100 Hz
kodning D c B A D C B A D C B A D c B A D C B A

1 9,0000 (FM) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 2 9,0015 (USB) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

3 8,9985 (LSB) 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

stel (0) - X X - - X X - - X X - - X X - X - X -

2 X
3 — — X - - X X — X X - — — - - —

1,2 (A) - - X
1,3 (D)
2,3 (C) - — — - — — — — — — — — - — X — X _
1,2,3 (B) X
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Hovedprlntet og timebaseprintet er lavet på 
dobbeltsidet print, resten er enkeltsidet.

Det kan nemt volde problemer at fremstille 
dobbeltsidet print, derfor vil jeg kort angive visse 
praktiske retningslinjer. Printpladen behandles 
på normal vis med fotolak (positiv 20!): først ren
gøres begge sider, dernæst sprøjtes og tørres 
den ene side og tilslut den anden. For at opnå, 
at overside og underside er præcist placeret i 
forhold til hinanden, limes kanten af over- og 
undersides film fast på en printstrimmel, så pla
den kan skydes ind imellem filmen, uden at æn
dre over- og undersides stilling i forhold til hin
anden. Når denne printsandwich er komponeret, 
anbringes den mellem to fejlfri glasplader, der 
holdes sammen med tape og lign. Nu er det 
muligt først at belyse den ene side, vende sand
wichen og belyse den anden side og til slut 
fremkalde og ætse begge sider på en gang.

Da der er ret små tolerancer, specielt på ho- 
vedprintet, er det vigtigt at være meget omhyg
gelig med fremstilling og kontrol.

9.2 Lodning m.m.
CMOS-kredsløbene er, som nævnt tidligere, 

ret sårbare. De ødelægges totalt, hvis gate-to- 
substrate potentialet overskrider 100 volt, hvilket 
meget nemt kan forekomme, da gatestrømmene 
er meget små. F.eks. kan et menneske udmær
ket oparbejde et statisk potentiale på flere kilo
volt. Alle Motorola-kredsløb er ganske vist be
skyttet med en eller to dioder, men alligevel an
befales særlige forholdsregler. Kredsløbene le
veres i et elektrisk ledende stof, og de bør ikke 
fjernes herfra før indlodnlngen. Terminalerne 
bør så vidt muligt ikke berøres. Værktøj, lodde- 
tin, arbejdsbord, printets stel og plus og én selv 
forbindes sammen og evt. til jord. Advarsel: un
dersøg omhyggeligt 220 volt værktøj! Så snart 
alle indgange, Vdd og Vss er forbundet kan man 
slappe lidt af. Ingen indgange må svæve, hvilket 
der er taget højde for ved printudlægningen, dog 
er det vigtigt, at man lodder en modstand (f.eks. 
1 k) fra load-indgangen til stel på hovedprintet- 
det er den eneste CMOS-indgang, der ikke er
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forbundet. Det er mest praktisk at montere alle 
LTTL-kredsløb og passive komponenter først, 
dernæst montere dekade-tællere, kodningsbræt 
og endelig latch/dekoder-kredsløbene på hoved- 
printet. Uafhængigt heraf kan timebase- og ind
gangsprint monteres. Til slut forbindes udlæs
ning, timebase og indgang til hovedprintet i 
nævnte rækkefølge.

9.3 Afprøvning
I det ideelle tilfælde, hvor det færdige projekt 
er fejlfrit, er afprøvningen uproblematisk. Husk 
også at forbinde down/up-indgange til plus 5 
volt (up) eller til stel (down).

Fejlfinding kan være ret kompliceret og kræ
ver avanceret måleudstyr, men ved hjælp af 
displayet kan fejl ofte spores. Er ingen segmen
ter aktiveret, er der sandsynligvis fejl i plus-for
bindelsen, eller den fælles LED-ledning er ikke 
forbundet til stel. Udlæses et tilfældigt tal, for
skelligt på cifrene, er der fejl i timebasekredslø- 
bet (reset pulsen mangler eller er evt. forbundet 
gennem dårlig lodning til andre terminaler!) Hvis 
oscillatoren svinger, er der sandsynligvis tale om 
komponent- eller loddefejl. Udlæses et deformt 
tal ens på alle cifre og har kodningsindgangene,
i modsætning til foregående tilfælde, indflydelse 
på dette ciffer er der byttet om på forbindelser
ne til de enkelte segmenter. I øvrigt afprøves alle 
cifre undt. 100 MHz med lamp test-indgangen, 
der forbindes til stel.

Endelig kan udlæsningen vise uskarpe otte
taller, når tælleren får tilfort et indgangssignal, 
hvis LE-pulsen mangler.

10. DATA:
Cifre 6 stk.
IC 21 stk.
Forsyning 5 volt
b,d,h. 105,75,28 mm
Opløsning 1 kHz (udlæst)
Reference 10 MHz X-tal
Gatetid 40 ms
Sekvenstid 40,3 ms

MÅLERESULTATER
(prototype med MC10116/MC10131)

Strømforbrug:
Segmenter fra: 250 mA 
40 segmenter tændt: 650 mA

Følsomhed:
10 MHz: 3 mV, 30 MHz: 7 mV, 150 MHz: 125 mV. 
Maksimal frekvens: 153 MHz.

11. AFSLUTNING
Indbygning af digitalskalaen skulle ikke volde 

problemer, man bør dog skærme opstillingen og 
anvende gennemføringskondensatorer.

Hvis man ønsker at anvende skalaen udeluk
kende til HF, kan de to firedelere spares: I time
basen forbindes LS73 indgang, ben 1, til 14518 
udgang, ben 6.

Indgangsforstærkeren kan evt. helt erstattes 
med en simpel transistorforstærker.

Det har desværre ikke været muligt at måle 
en, for digitalopstillinger, vigtig data: udstråling. 
Det er især 10 MHz og subharmoniske heraf, der 
kan give problemer, dog bør man ikke kunne 
høre mere end 1 MHz harmoniske på SSB, hvis 
afskærmning og afkobling er i orden.

Jeg håber, at artiklen vil inspirere amatører til 
selv at bygge digitalskala - har man først prøvet 
at benytte et sådan system, returnerer man nø
digt til den mekaniske udlæsning!

12. LITTERATURLISTE
1)McMOS integrated circuits data book Moto

rola 1973.
2) MECL integrated circuits data book Motorola 

1973.
3) The TTL data book, Texas Instruments 1973.
4) Application note AN-313: »A 200 Me auto

ranging MECL - McMOS frequency counter« 
Motorola.

5) Application note An-717: »Battery - powered 
5 Me frequency counter« Motorola 1974.

TABEL 2

70 cm område: 1: 432—434 2: 434-436 3: 436-438

Decimal kode 6 7 8 9 0 1

Binær kode A 0 1 0 1 0 1
1 Me ciffer B 1 1 0 0 0 0

C 1 1 0 0 0 0
D 0 0 1 1 0 0
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En One Shot pulsgenerator
Af OZ1AOY, O. Andersen, Ejboparken 11, 4000 Roskilde

Ved konstruktion og eksperimenter med digi
tale kredse, spec. tæller og delekredsløb, kan 
det være meget vanskeligt at afgøre, hvor en fejl 
indtræder, da mange fejl skyldes ganske korte 
transienter.

Disse transienter kræver normalt et meget 
avanceret udstyr for at lade sig afsløre. Sender 
man en fortløbende pulskæde ind i en deler eller 
tæller, kan man kun med et fler-kanal skop gøre 
sig forhåbning om at afsløre en fejl. Sender man 
derimod en enkelt puls af gangen, kan man med 
en logik-probe følge denne puls.

Pulsgeneratoren bør kunne fortælle, hvor man
ge pulser der er gået, så man kan bestemme, 
hvordan tællernes udgange skal se ud (binært).

Skifter tælleren nu ikke efter beregning, kan 
det, såfremt den er forbundet rigtigt, næsten 
kun skyldes transienter.

Ved nu at undersøge hvilke binære tal, tælle

ren springer over, kan man begynde at spore 
årsagen, og med den en måde at afhjælpe på.

Generatoren kan vi dele i tre afsnit, nemlig 
kontakt, pulsgiver og tæller.

Kontakten er forsynet med en RS flip-flop, som 
vil skifte fra høj til lav alt efter hvilken af de to ind
gange, der er høje eller lave. Denne RS flip-flop 
= V2 7400-sikrer at pulsgiveren 74121 ikke trig
ger i utide, da denne er meget følsom. 74121 er 
en monostabil multivibrator, som giver en gan
ske nøjagtig puls hver gang. Den sikrer også, at 
der ikke slipper kontaktstøj ud på udgangen, 
og dermed ind i den opstilling, man tester.

Den sidste del består af en titæller, som hu
sker, hvor mange pulser vi har fyret af (den kan 
af gode grunde kun tælle til ti - hil).

Udgangene A-B-C-D er ført ind i hver sin kvarte 
7401, som er en åben kollektor nand-gate, dvs. 
bliver en eller begge indgange høje, går udgan
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gen lav, hvilket igen betyder, at der trækkes 
strøm gennem det kredsløb, der er tilsluttet mel
lem kollektor og plus. De 4 lysdioder vil nu skifte 
og vise tællerens tilstand i BCD-kode, hvilket 
aflæses således: 8-4-2-1 forstået på den måde, 
at tallene ud for de dioder, der lyser, lægges 
sammen.

Ved at løfte ben 2 og 3 fra stel resættes tælle
ren til 0.

Dette var generatoren, og så sagde jeg nok 
så flot tidligere, at man kan bruge en logik-probe, 
men dette er i dag et vidt begreb, da den slags 
prober har været beskrevet i mange forskellige 
versioner, så derfor mener jeg, at det er rimeligt 
at spørge sig, hvad skal sådan en fyr kunne, og 
erfaringsmæssigt er man interesseret i følgende 
indikationer.
1.den skal vise om forsyningsspændingen er 

rigtig dvs. ca. 4,75 V - 5,25 V.
2. den skal vise højt niveau.
3. den skal vise lavt niveau.
4. den skal vise pulser (transienter).

Logik-probe:
Proben her er sakset fra Populær Elektronik 

nr. 10, 1974 p. 55, og er konstrueret af Kennet 
Christensen i Tommerup på Fyn. Konstruktøren 
til denne har stillet følgende krav.
1. Høj indgangsimpedans.
2. Beskyttelse af indgangen mod overspænding.
3. Indikering af såvel high som low, men ingen 

visning ved åben spids.
4. Indikering af impulser ned til 20 ns.

Disse kriterier er opfyldt med denne probe. 
Indgangen består af en FET, der ved hjælp af

dioder er beskyttet mod overspændinger - po
sitive såvel som negative. Med denne indgang 
er det sikret, at indgangsimpedansen er tilstræk
keligt høj, således at man ikke belaster kredsen, 
man måler på. Modstanden R1 begrænser ind- 
gangsstrømmen, således at der selv ved over
spændinger ikke opstår for store strømme i 
dioderne.

T2 og T3 styrer hver sin diode-driver, der er i 
stand til at registrere high eller low. Hvis der
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Da forsyningsspændingen hentes fra den op
stilling, man vil måle på, er man også sikret en 
sikker O-forbindelse. Strømforbruget i proben 
er meget lille, så man kan uden betænkelighed 
tilslutte proben til opstillingen.

Tilsluttes nu proben til opstillingen, og det vi
ser sig at dioden for høj eller lav lyser, bør man 
kontrollere, om forsyningsspændingen er rigtig.

Konstruktøren oplyste i sin artikel, og jeg har 
selv gjort samme erfaring, at et tællerkredsløb, 
der opførte sig helt vildt, havde en puls liggende 
på spændingsforsyningen, vel at mærke en puls, 
som jeg ikke havde kunne opdage på mit skop. 
Dette var årsagen til, at jeg selv lavede mig en 
probe, og det er efter min mening ikke overdre
vet, at man roste konstruktionen i bladet og 
kaldte den for universalproben, 

impuisaioaen ounKe.

både registreres high og low, må man kunne 
skønne, at vi har med en impulsrække at gøre. 
Hvis vi kun har en impuls til rådighed, og den er 
meget kortvarig, vil vi ikke få nogen brugbar in- 
dikering. Konstruktøren har derfor indsat en IC, 
nemlig 74121, som monostabil multivibrator. 
Hvis den modtager en puls af størrelsesordenen 
20 ns eller mere, vil den aflevere en impuls af
hængig af et tilsluttet RC-led.

Denne tidskonstant er således udlagt, at IC’en 
afgiver en puls på ca. 0,2 s, hvis den trigges. Vi 
vil da se en kort puls - i form af et 0,2 s langt 
blink fra den tredje lysdiode. Kort sagt, vi kan 
forlænge en impuls på 20 ns til 200 ms. Indgangs
pulsens længde er underordnet for indikationens 
varighed. Hvis der på indgangen findes en række 
impulser, længde og frekvens er underordnet,
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg

Ground-Plane antenner:
Ground Plane betyder som bekendt JORD 

PLAN og henviser til at man benytter den under 
en antenne liggende FLADE som en MODVÆGT 
for antennen. I almindelighed er antenneelemen
tet lodret og en kvart bølgelængde lang, og hen
sigten med modvægten er da at danne et effektivt 
spejlbillede af den »manglende« anden kvarte 
bølgelængde for at frembringe den elementære 
halv-bølge dipol, som burde betragtes som et 
minimumskrav for en antenne og også benyttes 
som en reference-dipol ved de praktiske målin
ger af retningsantenners tilsyneladende »for
stærkning«.

Men er »spejlbilledet« af kvartbølge-elementet 
ikke tydeligt og veldefineret, så mangler en be
tydelig del af dipolen, som er målet, og effektivi
teten falder voldsomt. Fra en officiel lærebog i 
radioteknik, har jeg sakset følgende »Nyttevirk
ningstabel«, som bedre end mange ord fortæller 
om NØDVENDIGHEDEN af et GODT JORDPLAN. 
Målinger blev udført for en årrække siden på et 
af de lavere amatørbånd og nyttevirkningen blev 
målt i forhold til en lodret reference-dipol.

2 radialer = 12,5% nyttevirkn.
15 radialer = 46 % nyttevirkn.
60 radialer = 64 % nyttevirkn.

113 radialer = 88 % nyttevirkn.
Nu er tingene næppe så grelle for en amatør

eller rettere vi ved i grunden ikke det mindste 
om vor antennes nyttevirkning, fordi de færreste 
af os har en reference-dipol i fuld størrelse til 
hvert bånd stående til sammenligning. Men også 
ledningsevnen af det underliggende terræn er 
af meget stor betydning. Og her tænker jeg ikke 
bare på grundvandsstand, vandårer, om jorden 
er sandet (elendig HF-jord) eller om jorden er 
en givtig agerjord (fin HF-jord) eller om antennen 
er beliggende tæt ved eller over vand (jvf. OZ3YI's 
ant. i sidste OZ), men også på det menneske
skabte netværk af metalliske vand- og gasrør, 
kabler i jorden, ledninger på master, jernbeton
huse o.l.

Alt er med til at bestemme om en lokation er 
»GOD« eller »DÅRLIG« for en antenne. Jo mere 
»knudret« en overflade er af høje bygninger, 
desto dårligere bliver spejlbilledet. De færreste 
er vist ikke klar over, at et »spejlbillede« af en 
senderantenne meget godt kan dannes flere 
snese af km væk fra stationen, og dette er også 
medvirkende til at modtagersiden faktisk ser 
to senderantenner, hvor der kun er én. Er fase
forholdene sammenfaldende for det reflekterede

og det direkte signal er her tale om en tilsyne
ladende forstærkning på ca. 3 dB, altså en for
æret gevinst.

Men det er naturligvis jord-planet umiddelbart 
under antennen, som er af afgørende betydning, 
og det bør minimum udstrække sig i en kvart
bølgelængde i et antal af mindst 15 tråde. En 
firdobling af antallet hæver tilsyneladende nytte
virkningen med ca. 50% - kun - så lad os være 
realistiske og »nøjes« med en 15-20 stk. til hvert 
bånd; det bliver mange tråde, hvis det er en 3—4 
bånds Vertikal, vi arbejder med.

En anden ting - og mindst lige så vigtig faktor 
ved et effektivt jordplan under en kvart-bølge- 
antenne - er dettes medvirken til at danne en 
effektiv RETURVEJ for HF-energien. I en lodret 
halv-bølge dipol er der intet problem, for der 
»skvulper« energien frem og tilbage mellem de 
to kvart-bølge-halvdele - og radierer en stor del 
af den ud vinkelret på denne rundt alle 360 gra
der. Men ved et dårligt jord-plan under en kvart
bølge antenne, finder HF’en ofte uønskede smut
veje tilbage til senderen, i værste fald gennem 
nærliggende TV-antenner etc. Her er et effektivt

OZ7CH på hønsehusets tag med sin mini-size 14 MHz Yagi, 
da den var vandret og nåede til Kuwait. I lodret position 
øgedes dens effektivitet og når nu til Japan, praktisk talt 
stående på ¡orden.
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jordplan med til at reducere evt. helt fjerne dette 
kedelige fænomen, udover at nyttevirkningen af 
antennen stiger.

Her kan jeg ikke undlade at indskyde et lille 
»godt ord« undervejs:

HVIS DIN ANTENNE SENDER HF’EN UD IIKKE- 
ØNSKEDE RETNINGER ER DEN EN FIASKO! 
(Nå, dér røg nok nogle hoveder!)

Ser man på de mange VHF- og UHF-antenner 
med to eller tre groundplane-elementer på stål
master, så må man være en smule forbløffet 
over at de »klarer sig«. Der vil uomtvisteligt 
kunne konstateres HF (eller rettere VHF og UHF) 
på masten et stykke med ad denne, for det »jord
plan«, der er anbragt oppe på masten under 
antennen, er begribeligvis noget »utæt«; en ko
nus eller en cirkulær skive er nr. ét. Men man 
renoncerer af praktiske grunde lidt med effek
tiviteten, og hvis man sammenligner en VHF-GP- 
antenne med en f.eks. dipol (eller 5/8 bølge
længde, som i mange tilfælde kan udføres lyn
sikre), så får man 3 dB mere i en antenne, når 
den indeholder et halvbølge element. Det svarer 
til, at du har fordoblet din udgangseffekt (watt) 
og kan ses - på de rigtige kalibrerede S-metre - 
som en forøgelse på Vz S-grad. Så er det en 
smagssag, om man vil have det med.

Er man ikke i stand til at lave et effektivt HF- 
jordplan, vil jeg nok så kraftigt anbefale en lodret 
dipol. Den kan praktisk talt »stå på jorden« 
nogle få cm over denne, når man arbejder på 
HF-båndene, men må naturligvis op og »se hori
sonten« på VHF og UHF. Men pas på: Coax- 
feederen skal gå vinkelret ud fra antennen over 
en strækning af en kvart bølgelængde, altså 20 
meter vandret ud til 3,5 MHz-båndet, først der
efter ned til shacket. Det bliver nu slet ikke så 
uoverkommeligt på f.eks. 20 meter-båndet, og så 
får du 3 dB forærende i forhold til en GP med 
for ringe et jordplan.

Detvil måske hervære på sin plads at indskyde, 
at en kvart-bølge GP overfor et effektivt jordplan
- dvs. meget mere end 113 tråde eller bedst en 
skive med 1A lambda radius - i ca. vinkelhalve- 
ringslinien mellem antenneelementet og jord
planet vil have en »tilsyneladende forstærkning« 
på ca. 3 dB i forhold til en dipol. Men meget få 
amatører har et effektivt jordplan, og udstrålin
gen fra en groundplane antenne, såvel dem der 
står på jorden og dem med 45° radialer, vil sigte 
over horisonten måske med 20 til 50 grader, 
hvorved antennens langdistance-egenskaber for
ringes. Man bør altid stræbe efter at få så flad en 
udstråling som mulig med sin antenne, der skal 
nok- uønsket- optræde »ujævnheder« omkring 
antennen, der henholdsvis »spiser« effekten eller 
bøjer den opad.

Konklusion: Den gode gamle dipol i lodret 
position er de fleste GP-konstruktioner over
legen.

Til VHF- og UHF-lokal trafik vil jeg - henset 
til problemet med coax-kablet, der skal gå mindst 
en kvart-lambda ud til siden - foreslå den af 
OZ7T, Steen Hasselbalch, benyttede MANCHET
DIPOL, hvor feederen går inde i det nederste 
element. Så er det af vejen, voila, og der er 
praktisk talt ingen HF på ydersiden af kablet. 
Husk en spacingisolator i bunden af det nederste 
rør til centrering af kablet.

Det skulle vel være unødvendigt - nu vi taler 
om lodrette antenner - at bemærke, at enhver 
form for lodret ledende materiel inden for en 
halv-bølgelængdes afstand fra antennen, nød
vendigvis må have indflydelse på udstrålings- 
diagrammet, såfremt den kan falde i resonans 
på arbejdsfrekvensen, og det vil sige, hvis master 
o.l. er en halv-bølge lange eller multipla deraf 
(altså to, tre, fire osv. gange lambda-halve). Den 
bedste løsning er naturligvis kun at bruge træ
master til lodrette antenner eller fiberglas-master 
(hvis de ikke var så dyre). Nå, til gengæld be
høver de til dette brug heller ikke at være så 
lange. Med vandret polarisation - som vel nok 
hovedparten af samtlige retningsantenner på HF- 
amatørbåndene benytter - tilrådes det, at f.eks. 
en Yagi anbringes mindst i en hel-lambdas højde 
(ved 14 MHz svarer det til ca. 20 meter) og en Quad 
i mindst en halv-lambdas højde (grundet dens 
»fladere« vertikale udstrålingsvinkel). Men en 
lodret dipols midtpunkt ved denne frekvens be
høver ikke at være mere en godt 5 meter over 
jorden, eller over taget på et udhus eller et jern
betonhus eller hvor du har mulighed for det. En 
ikke uoverkommelig længde, idet den øverste 
kvart-lambda kan udføres som en piskantenne 
(fæstnes med isolatorer og beslag). Men husk 
at tage højde for coac-kablet: ud til siden (ca. 5 
meter) eller inde i nederste element.

Lodret kontra vandret polarisation:
Disse tanker om lodret og vandret polarisation 

og deraf forskellige antennehøjder var årsag til 
at jeg drejede min 3 elementede mini mini size 
too much close spaced Yagi (3,5 m x 3,5 m) fra 
horisontal position i 4,5 meters højde på de sand- 
holdige skråninger (ca. 30°) i de sydfynske alper 
(kote 50 m, ca. 7 km fra vand) til lodret polarisa
tion i ca. 0,3 til 3,8 meters højde på den sand- 
holdige østside af Funder Bakke (45°) i det jyske 
højland (kote 70 m, ca. 50 km til nærmeste salt
vand) og min allerførste forbindelse var med Sri 
Lanka (tidl. Ceylon), der gav mig S 7 (han kom 
selv ind med S 6). Output her er 50 watt og der 
var en DX-pile-up på ham, så jeg fik ikke hans
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stationsbeskrivelse - men når jeg får svar på mit 
QSL-kort, der naturligvis i en sådan situation 
blev sendt direkte, kan man bedre danne sig et 
sammenligningsgrundlag.

Dette var ikke blot »beginners luck«, for jeg 
har meget jævnligt, når blot forholdene er over 
NORMAL, QSO'er med det østligste Sibirien, 
masser af japanere, der giver mig op til S 7 også. 
Antennen er jo ikke en »full size« og transceive- 
ren en ældre HW 32 og de kraftigste japanere, 
viser »kun« S 7 på meteret, men blot de er over 
S 5, kan jeg i almindelighed nå dem. Og så for
tæller jeg, at antennen er vertikal, er anbragt i et 
træ med reflektoren ca. 25 cm over skråningen 
og er sat op til at beame mod SydOst, mens 
Japan ligger mod NordOst herfra (!). Kort sagt: 
den effekt jeg før sendte ned i vort hønsehus 
under antennen er den effekt der nu går til Japan! 
Værd at tænke over! Har nået flere nye lande 
end tidligere i Afrika, samt til Iran og Pakistan, 
Saudi Arabien og kan kontakte 9K2EH, Erik, i 
Kuwait til hver en tid i antennens beam.

Her må jeg nok tilføje, at lokationen er mere 
HF-ideel, end jeg i mine 30 år som licenseret har 
været ude for - af en eller anden for mig ukendt 
grund. For de gode resultater taler: LODRET 
POLARISATION, 50 meter over Funder dal og i 
sigtelinien mod Japan et par af Silkeborgs søer, 
og i den retning ca. 10 km til horisont; i antennens 
beam ca. 5 km sigt, lav villabebyggelse, som an
tennen skyder henover. Hertil må lægges, at jeg 
vistnok har en gennemtrængende stemme (HW 
32 kan kun køre SSB og kun på 14 MHz) og da 
jeg ikke benytter nogen form for speech-com- 
pressor, så har jeg tillagt mig en engelsk-sproget 
kommunikationsrøst, der somme tider får mig til 
at tro, at jeg kører på »talkingpower« alene og 
ikke på 220 volt AC! I det hele taget er MODULA
TIONEN i ordets dobbelte betydning al alt over
vejende vigtighed, når man kører med beskeden 
effekt og en stærkt forkortet antenne. Ja, mod 
de gode resultater står det faktum, at antennen 
er forkortet stærkt med forlængerspoler i de tre 
elementers midtpunkt - al den gode strøm, som 
er afgørende for en antennes virkningsgrad er 
»spist op« i disse - den er omringet af 10-15 
meter høje og sunde træer, antennen højeste 
punkt er 3,8 m oppe, bakken går med 45° graders 
stigning yderligere 16 meter op i vest, så jeg kun 
med stort besvær kan hive Nord- og Sydamerika 
igennem, men det ER lykkedes.

Et problem, der syntes at være mere udbredt 
ved lodret end ved vandret polarisation er TVI: 
Jeg blanker et ITT farvefjernsyn ud på samtlige 
kanaler med de 50 watt i ca. 25 meters afstand, 
lige i beamen, hos naboen, men ikke på et andet 
fabrikat TV her i huset, 10 meter fra antennen.

Muligvis skyldes det BLANDT MEGET ANDET 
at TV-modtagerens antenne-feedere over en tem
melig lang strækning er lodret. På den anden 
side: Jeg forårsagede også TVI med vandret po
larisation og samme effekt i et Arena sort/hvidt 
i ca. 60 meters afstand, på tidl. QTH.

Problemer med TVI etc. er ikke større i dag 
end at de kan løses med først og fremmest di
plomati og derefter har fabrikanterne i alminde
lighed og hovedleverandører i særdeleshed vist 
sig uhyre hjælpsomme med fremsendelse af 
komponenter til undertrykkelse af den INDSTRÅ
LING der her er tale om. Jeg sluttede vist for 
nogle år siden her I OZ med at tale om Front-to- 
Back forhold og Amatør-til-Nabo forhold. Nu er 
jeg her ved starten på en ny runde igen ved at 
komme ind på det, idet nævnte forkortede 3-ele- 
mentede antenne ved måling overfor en lille X-tal 
styret oscillator, der under mine antenneforsøg 
i det sydfynske var anbragt i 2-lambdas afstand 
fra antennen på en kompostbunke (effektiv jord!) 
har udvist et ret dårligt Front-to-Back forhold, 
men jeg har her ved min flytning til Funder 
Bakke, siden nabokonen en aften i TV-tid plud
selig bankede heftigt på mine vinduer, haft et 
ganske fortrinligt Amatør-til-Nabo forhold. Og 
det er guld værd.

Eventuelle spørgsmål om antenner besvares 
direkte, når der er vedlagt frankeret svarkuvert
- og spørgeren må være udstyret med uge-lang 
(flere ugers) tålmodighed. Tak.

OZ7CH

INFORMATION
VALGRESULTATER 1976 
Formandsvalg:
OZ4EV, Orla Petersen, Ny-Solbjerg. 302 st. 
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Charlottenlund.

608 st. valgt.

Hovedbestyrelsesvalg:
Kreds 2
OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F. 148 st. valgt. 

Kreds 4
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen, Hirtshals.

101 st. valgt.
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Repræsentantskabsvalg:
Kreds 7
OZ6PK, Paul Friiberg Knudsen, Hvidovre.

84 st. valgt.
OZ4AO, Svend Åge Olsen, København F.

132 st. valgt.
OZ5RO, Ove Blavnsfeldt, Charlottenlund.

150 st. valgt.
OZ9NP, Niels Petersen, Hvidovre, 82 st. valgt. 
OZ9JB, Jørgen Badstue, Brøndby Strand.

143 st. valgt.
OZ5IH, Iwan Wahlgreen, Herlev. 131 st. valgt. 
OZ5IR, Ivan Helsinghoff, København S. 32 st. 
OZ6MK, Mogens Jørgensen, Lyngby. 76 st. valgt. 
OZ9BD, Bjarne Jensen, København S. 52 st. 
OZ1XO, Knud Knudsen, Kastrup. 33 st.
OZ1AJL, John Brask Sørensen, Kbhvn. 0. 49 st. 
OZ9XE, Jørn Kluver, Kastrup. 36 st.

Alle de valgte er valgt for 2 år. De ikke valgte 
er suppleanter.

Kreds 2
OZ3PO, Poul Schnak Nielsen, Roskilde.

152 st. valgt.
OZ6BL, Bent Bagger, Birkerød. 72 st. valgt. 
OZ5GF, Leif Olsen, Nykøbing F. 88 st. valgt. 
OZ5JR, Jan Lind Christensen, Hillerød.

98 st. valgt.
OZ9RT, Søren Riis Hansen, Hillerød. 80 st. valgt. 
OZ1 AVN, Ole Rafn Petersen, Hillerød. 81 st. valgt. 

Alle er valgt for 2 år. Ingen suppleanter.

Kreds 3
OZ1WL, Tage Eilmann, Odense. 32 st.
OZ1LD, Leon Johannessen, Nyborg. 38 st. valgt. 
OZ1AMB, Finn Hetebriigge, Odense. 36 st. valgt. 

Valgt for 2 år, OZ1WL suppleant.

Kreds 4
OZ9JE, Peder Jeppesen, Hjorring. 64 st. valgt. 
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen. 72 st. valgt. 
OZ3MV, Dion Nielsen, Aalborg. 72 st. valgt. 
OZ2VE, Erik Biel, Skalborg. 62 st.
OZ5UO, Ole Anderson, Frederikshavn.

71 st. valgt.
OZ2TM, Torben Selmer Petersen, Hjørring. 40 st.

De valgte er valgt for 2 år. De ikke valgte er 
suppleanter.

Kreds 5
OZ3VB, Viggo Berland, Horsens. 95 st. valgt. 
OZ4GS, Svend Sigersted, Horsens. 174 st. valgt. 
OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerby.

143 st. valgt.
OZ6KV, Keld Kirkeby, Herning. 105 st. valgt. 
OZ1LN, Hans Kjærbro, Esbjerg. 118 st. valgt. 
OZ1GX, G. Kriiger, Herning. 64 st.

OZ1BBE, Bent C. Jahn, Horsens. 68 st.
OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Randers.

91 st. valgt.
De valgte er valgt for 2 år, de ikke valgte er 

suppleanter.

Kreds 6
OZ3ER, Hans Schutt, Aabenrå. 36 st. valgt. 
OZ5WK, Karl Wagner, Aabenrå. 56 st. valgt. 
OZ1VW, Hans Petersen, Kiplev. 32 st. valgt. 
OZ1ALI, Uffe Madsen, Haderslev. 25 st.

Valgt for 2 år, OZ1ALI suppleant.

Kreds 7
OZ5ZH, Kaj Hansen, Rønne. 3 st.
OZ4CG, Carsten Gjessing, Svaneke. 19 st. valgt. 
OZ5ZK, Per Søgård Hansen, Øster Marie. 2 st. 
OZ1ASP, Knud Vølund, Aakirkeby. 15 st.

OZ4CG valgt for2 år de ikke valgte suppleanter.

OX land
OZ5WQ, Peter Westergaard. 15 st. valgt.

I alt rettidigt indgået stemmesedler 1206. 
Heraf ugyldige 67, blanke 7. Gyldige afgivne 
stemmer 1132.

Signeret OZ3RC og OZ2WK 
Revisorer og stemmeudvalg

I henhold til § 8 stk. 15 jvfr. § 27 stk. 5 skal evt. 
klager vedr. valget indsendes til formanden i 
anbefalet brev inden d. 31. august 1976.

Husk repræsentantskabsmødet i Odense d.
3. oktober 1976. OZ9JB

Udover de valgte repræsentanter er følgende 
medlem af repræsentantskabet.

Kreds 1
OZ2LF, Børge Erving, Hvidovre.
OZ5NN, Niels Radion, Lyngby.
OZ1SZ, Ejnar Schmelling, København.
OZ4KS, Kaj Sand Petersen, København.
OZ1ZK, Bjarne Knudsen, Kastrup.

Kreds 2
OZ7LX, Egon Halskov, Sigersted.
OZ5DX, Hans O. Pynt, Sakskøbing.
OZ9ZU, Nils Aundal, Hundested.
OZ6WB, B. Børjesson, Næstved.
OZ3FC, Finn Christoffersen, Roskilde.
OZ3LI, Robert Leidecker, Næstved.

Kreds 3
OZ1W, G. Wørmer, Odense.
OZ3IC, Ivar Christensen, Bullerup.
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Kreds 4
OZ4X, Erik Hansen, Skalborg.
OZ8CZ, T. Jensen, Aalborg.
OZ7OU, Erik K. Poulsen, Skalborg.
OZ9NT, Bjarne Andersen, Frederikshavn.

Kreds 5
OZ9SH, Søren Hansen, Horsens.
OZ7UD, Knud H. Holm, Esbjerg.
OZ8AT, Arne Jepsen, Egå.
OZ4CR, Jørn Christensen, Give.
OZ8BG, Bjarne Gerdstrøm, Højbjerg.
OZ3EH, Erik Hansen, Brabrand.

Kreds 6
OZ1YX, Hans Damm, Gråsten. Red-

Forslag til vedtægtsændringer
§ 8 stk. 3: 7 afstemningskredse ændres til 9 af- 

stemningskredse.
Kreds 1: uændret.
Kreds 2: Sjælland nord for linien Sæby-Rødvig. 
Kreds 3: uændret.
Kreds 4: Nordjylland og Læsø. Området nord 
for linien Hobro-Skals og øst for linien gennem 
Limfjorden til Skarre klit.
Kreds 5: Østjylland, Anholt og Samsø. Området 
syd for linien Hobro-Virksund og øst for linien 
Virksund-Vonge-Malt.
Kreds 6: uændret.
Kreds 7: uændret.
Kreds 8: Området vest for linien Skarreklit- 
Virksund-Vonge-Malt.
Kreds 9: Øvrige Sjælland, Møn, Lolland og 
Falster.

§ 9 stk. 1: 4 ændres til 5 medlemmer 
(kreds 1, 3, 5 og 7) ændres til (kreds 1, 3, 5, 7 
og 9)
3 ændres til 4 medlemmer 
(kreds 2, 4 og 6) ændres til (kreds 2, 4, 6 og 8). 

§ 9 stk. 4: Findes intet HB-medlem opstillet, ud
peger formanden det repræsentantskabsmed
lem, der har opnået det højeste stemmetal 
blandt de nyvalgte repræsentantskabsmedlem
mer i kredsen som HB-medlem.

§ 10 stk. 12: Punkt 5 i dagsordenen ændres til: 
Forretningsføreren fremlægger det reviderede 
regnskab.
Punkt 8 i dagsordenen slettes.

§ 12 stk. 2: »og en kasserer« slettes.
Sidst i stykket tilføjes: HB ansætter en lønnet 
forretningsfører til varetagelse af regnskabs
føring, administration m.v.

§ 12 stk. 5: 4 HB-medlemmer ændres til 5 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 6: 7 HB-medlemmer ændres til 9 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 7: ændres til: Forretningsføreren, OZ’s 
HR og TR osv.

§ 12 stk. 9: 4 HB-medlemmer ændres til 5 HB- 
medlemmer.

§ 12 stk. 11:6 HB-medlemmer ændres til 8 HB- 
medlemmer.

§ 13 stk. 6: slettes.
§13 stk. 7: »En ansat bogholder« ændres til 

»Forretningsføreren«.
§ 13 stk. 8: slettes.
§13 stk. 9: »En ansat bogholder« ændres til 

»Forretningsføreren«.
§ 16 stk. 1: ændres til: Forretningsføreren er an

svarlig over for HB.
stk. 2 + stk. 3: Kassereren ændres til forret
ningsføreren.

§ 17 stk. 1: slettes.
§ 19 stk. 3: 7 kredse ændres til 9 kredse.

Der tilføjes sidst i stykket: Til disse møder har 
alle interesserede adgang.

§26: Ændres til: Således vedtaget på RM den
3. okt. 1976. hB

nyt0 
noter

Pirat eller...
Indenfor de sidste 3 måneder har jeg modtaget 

flg. QSL-kort for QSO’er, som jeg ikke har ført: 
UB 5 LBJ, den 23.11.74, 14 mc CW 
UA 9161-127, den 9.11.75, 21 mc CW 
IS 0 LLJ, den 11.6.76, 14 mc SSB 
Kortene kan - mod oplysning af QSO’ernes 

klokkeslet- rekvireres hos mig.
Evt. pirater, som måtte have benyttet mit call, 

vil ved afhentningen blive forsynet med et blåt 
øje. Vy 73 de OZ1ANI

Pse. QSI____
Som award-manager for »COPENHAGEN- 

AWARD« har jeg fået mange klager fra amatører 
i udlandet, at deres forbindelser med køben
havnerne ikke bliver bekræftet med QSL-kort. 
Husk også SWL’sl

OZ3WP
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»Der er et uhyre i min RX«
Vi er vel mange der længe har været generet 

af en kraftig QRM, der viser sig som en hakken 
over et helt bånd, helt op til S9.

Man har hos P&T længe været klar over pro
blemet og oplyser herfra at uhyret kan pejles som 
noget der kommer øst fra.

Jeg håber, det vil lykkes at få stoppet dette 
irriterende uhyre.

Vy 73 de OZ4KG

. . . at vor gode ven OZ1D, der så længe nogen 
kan huske har forsynet amatører med tryksager, 
litteratur m.v., har sendt mig et eksemplar af hans 
udmærkede tidsskriftsholdere til OZ. Hvad OZ1D 
ikke kunne vide er at jeg de sidste 15 år har an
vendt disse holdere og jeg kan derfor varmt an
befale, at man, hvis man ønsker at holde orden 
i sine blade, retter henvendelse til A/S Ahrent 
Flensborg i Ringsted.
... at der på redaktionen ligger et brev adresseret 
til Mr. K. N. Andersen, Box nr. 79, Copenhagen, 
Danmark og afsenderen er Muzaffar Ahmad der 
har anvendt callet AP2AC. Hvis mr. K. N. Ander
sen vil give redaktionskatten et praj skal brevet 
omgående blive tilsendt.
... at der den 11. september afholdes et kæmpe- 
amatørmeeting af Illinois DX Association som 
sponsor for den 24. årlige W9DXCC samling i 
Itasca, ca. 8 km vest for Chicago’s O’Hare Inter
nationale lufthavn.
. . . at august starter torsdag den 26. kl. 19.30, 
hvis ellers man skal tro afdelingsmeddelelsen 
fra Nordals i sidste nr. af OZ.

OZ6PN

Redaktion: H. O. Pyndt, OZ5DX, Udstolpe, 4990 Sakskøbing. 

Nyt fra Norge
Fra NRRL’s årsberetning kan det nævnes, at det samlede 

medlemstal nu er 2680, en vækst på 155, og af disse er 2155 
licenserede.

Antallet af amatørlicenser er i det forløbne år vokset med 
161 til 3863. NRRL har et udmærket samarbejde med forsvaret;

således udsender forsvarets stationer LJ3X og LJ3Z morse- 
kursus, og der er også modtaget en del materiel fra forsvaret 
samt en kontant støtte på 1000 kr. Med Teledirektoratet har 
NRRL også et udmærket samarbejde, bl.a. ved halvårlige 
møder mellem Teledirektoratet og hovedbestyrelsen. Fra Tele
direktoratet får NRRL en årlig støtte på 15.000 kr.

I Norge er VHF-aktiviteten ligesom i andre lande stadig sti
gende og i dag er der flere hundrede aktive, selv om det vel 
nok må siges, at VHF-aktiviteten i Norge er lavere end i de 
andre nordiske lande, måske på grund af de geografisk skabte 
vanskeligheder. FM-kanaltrafikken har den storste vækst; der 
er indtil nu udstedt 19 repeaterlicenser, hvoraf 14 er i drift. 
NRRL anbefaler, at stationer der kan nå hinanden direkte 
ikke benytter repeatere, og at man holder korte indlæg. Regler 
for benyttelse af repeatere er under udarbejdelse.

Den norske Radiostøjkontrol havde i 1975 6273 henvendelser 
om forstyrrelser, hvoraf kun de 21 hidrørte fra radioamatører.

Gæstelicenser
Fra OZ3BX er der kommet et par rettelser og tilføjelser til 

artiklen i februar OZ. Fra Portugal meddeles det, at man des
værre har hævet afgiften til 200 escudos. Fra Finland skriver 
man, at afgiften er steget til: for licenser under 30 dage til 37 
Fmk og over 30 dage til 87 Fmk, men hvis man er medlem af 
EDR, slipper man med 77 Fmk. Alle ansøgninger sendes til: 
SRAL, Box 306, SF 00101 Helsinki 10. Finland.

SRAL beklager, at det desværre endnu ikke er muligt for 
udlændinge at opnå licens til mobilstation, men man vil prøve 
at forbedre situationen til sommeren 1977. Det er desværre 
endnu ikke lykkedes for Flemming at komme I forbindelse 
med P og T i Spanien og Italien, men OZ3BX prøver stadig, 
sidst via de pågældende landes ambassader her i Danmark. 
Adressen til Islands P og T: Post- og Simamålastjørnin, Vid 
Austurvøll, Reykjavik, Island. Hvis nogen danske amatører 
indenfor den sidste tid har haft gæstelicens i andre lande, 
hører Internationalt Nyt gerne om deres erfaringer.

Amatørradio i Burma
Der er desværre stadig lande hvor regeringen af en eller 

anden politisk grund ikke tillader amatørradio. Et af disse 
lande er Burma, og om denne kedelige situation skriver XZ2SY 
Zaw Yee fra Burma: I 1963 suspenderede revolutionsregerin
gen alle tilladelser til at sende på amatørbåndene, selv om 
licensindehaverne fik lov til at beholde deres grej, og de stadig 
fornyer deres tilladelser år for år. XZ2SY venter stadig på det 
rette øjeblik for at få regeringen til at hæve forbudet, men tiden 
er næppe endnu inde, fortæller han, idet visse anti-regerings- 
grupper stadig er i besiddelse af radioudstyr. Der vil nok gå et 
år eller to, før vi får Burma at høre på amatørbåndene igen. 
Skulle man høre en XZ, er det helt sikkert en pirat, og får en 
licenseret XZ-amatør tilsendt et QSL-kort, kan han få vanske
ligt ved at forklare overfor myndighederne, at han ikke er aktiv. 
XZ2SY lover i god tid at meddele, når XZ-amatørerne igen får 
tilladelse til at sende.

Hist og her
QST for april bragte på side 56 et billede af OZ5KF's antenne

farm indsendt af OZ6MI. Antennefarmen er velkendt for OZ’s 
læsere gennem Kristians artikler i OZ.

Comoro og Guinea-Bissau er de to sidste medlemmer af Den 
internationale Telekommunikationsunion ITU med medlems
numrene 147 og 148.

Udstedelsen af DL4 og DL5 kaldesignaler til militært per
sonel stationeret i Vesttyskland er nu ophørt. I stedet får disse 
nu tildelt DA1 og DA2 kaldesignaler. Denne rokering vil give 
plads til 1250 nye licenser til vesttyske statsborgere og vil 
klare efterspørgslen i ca. 18 måneder.

OZ5DX
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, Bankevejen 12, Kong, 
4750 Lundby.

7. OZ7HT 322 109 431 p
8. OH2BCV 212 206 418 p
9. SM6CVT 126 219 345 p

10. OH6JW 247 92 339 p

All Asia CW DX contest 1976
Denne afholdes 28. august 10 GMT til 29. august 16 GMT.
Formålet er at kontakte så mange asiatiske stationer som 

muligt. Asiatiske stationer kalder CQ test, andre CQ AA (All 
Asia).

Der findes følgende klasser: Single Operator Single Band, 
Single Operator Multi Band og Multi Operator Multi Band.

Der udveksles RST + 2 tal, der indikerer operatørens alder. 
YL-stationer sender 00. Hver QSO tæller 1 point.

Som multipliers bruges hvert asiatisk prefix på hvert bånd 
(f.eks. JA1, JE1, JF1 er separate multipliers).

Samlet score er summen af QSO-points multipliceret med 
summen af prefixer.

Separate logs og sammentællingsblad skal sendes til JARL, 
P. O. Box 377, Tokyo Central, Japan med seneste poststemp- 
lingsdato 30. november 1976.

WAEDC 1976
Phoneafdelingen af denne test afholdes 11.- 

(Se reglerne i juli OZ).
■12. september

Husk at reservere følgende 2 weekend’er til 
SAC-testen

CW:: 18. sept. 15 GMT til 19. sept. 18 GMT.
Phone: 25. sept. 15 GMT til 26. sept. 18 GMT.

EDR har brug for din deltagelse i landskampen med 
de øvrige skandinaviske lande.

Du selv får fornøjelsen ved denne ene gang om året 
at være den eftertragtede station amatører fra hele 
verdenen er på jagt efter.

Reglerne kommer i næste OZ.

NRAU TESTEN 1976

Fra NRRL’sTraffic Manager LA6XI har vi modtaget resultatet 
af dette års NRAU-test:

Landskampen:

1. Finland
2. Sverige
3. Norge
4. Danmark

Teleg rafi Telefon
Logs

52
49
19
21

Point
5686
5162
2236
2343

Log's
36
27
22
21

Point
2758
2374
2486
2376

Total

8444 point 
7536 point 
4722 point 
4719point

Manglende log s: OH = 12 SM = 26 LA = 4 OZ

»TOP TEN.. MIXED
CW Phone Total

1. OZ7YY 371 335 706 p
2. OH3YI 241 314 555 p
3. LA5UF 249 260 509 p
4. OH1LA 245 237 482 p
5. SM5CMP 267 187 454 p
6. LA6UH 275 172 447 p

Telegrafi
1. OZ7YY
2. LA2YE
3. OZ7HT
4. SM0CCE
5. SM2BJE
6. LA6UH
7. OH5UX
8. SM5CMP
9. OH1PS/2

10. OZ3QN
11. LA5UF
12. OH6JW
13. OH1LA
14. SM5ACQ
15. OZ1W
16. OH3YI
17. OH2BCI
18. SM3EVR
19. OH1TN 

OH2BCV
21. SM3DVN
22. LA6MP
23. OH6UW
24. SM2RI
25. OH6UM
26. SM2GET
27. SM0DSF
28. OH6RC 

SM0GMG
30. SM5EOS
31. OZ4HW 

SM6BZE
33. SM0FY
34. LA3UG
35. OH2BGM
36. SM6BXV

37. SM5BNX
38. LA80
39. OH2DE
40. OZ6XT
41. OH8PE 

SM5CIL
43. OH2KH
44. OH2BOQ
45. LA2YT 

OH6MK
47. OH7NW
48. OH5YU
49. OH1SH
50. OH7UE
51. OH5TY 

SM6CVT
53. SM4AZD
54. OZ3PO
55. OH2BJY
56. OH3TQ
57. OH7SQ
58. SM1BVQ
59. SM3CBR

60. OH6UC 
SM5GFY

62. OH5RZ

63. OH8RV
371 p 64. SM7AIL
332 p 65. LA1FR
322 p 66. LA7V
292 p SM2EKM
276 p 68. SM0DJZ
275 p 69. OH8PJ
271 p SM5BMB
267 p 71. OZ7JB
257 p SM3EWB
253 p 73. LA2O
249 p 74. OZ3LF
247 p 75. LA2OH
245 p 76. OH9NV
243 p SK6AB
242 p 78. OH2BOZ
241 p OZ4FA
225 p SM4FIV
221 p 81. OH7FW
212 p 82. LA7DS
212 p 83. SM4FGN
211 p 84. OZ5MN
206 p OZ9LH
204 p 86. SM6DJI
193 p 87. OH2VZ
191 p 88. OH2BFS
190 p 89. SM5EOO
187 p 90. LA3WU
186 p OH8SP
186 p 92. SM3FSK
182 p 93. OZ9OI
167 p SM3CKP
167 p 95. SM0IX
164 p 96. LA1P
163 p 97. LA6QD
160 p OH3UK
151 p 99. OZ2UA
148 p 100. OH8ND
147 p 101. OH7TU
146 p 102. SM5EKQ
142 p 103. OZ3KZ
141 p OZ7HX
141 p 105. OH3EO
139 p 106. OZ1AJL
138 p 107. LA7SP
136 p SM7DRF
136 p 109. OH0RJ
135 p 110. OH3GX
130 p 111. SM4AWG
129 p 112. LA9M
127 p 113. OH7UX
126 p SM7FSV
126 p 115. OH2LU
125 p 116. LB7I
124 p 117. OZ1AIK
123 p 118. OH2BPA
120 p 119. OH1VP
119 p OH6OC
111 p SM7ASQ
110 p SM7CYP
108 p 123. SM3AF
108 p 124. OZ8XO
107 p SM7FYM

99 p 
97 p 
95 p 
94 p 
94 p 
93 p 
91 p 
91 p 
90 p 
90 p 
85 p 
83 p 
81 p 
79 p 
79 p 
78 p 
78 p 
78 p 
76 p 
74 p 
72 p 
71 p 
71 p 
70 p 
67 p 
65 p 
64 p 
63 p 
63 p 
62 p 
61 p 
61 p 
57 p 
55 p 
54 p 
54 p 
53 p 
52 p 
51 p 
49 p 
47 p 
47 p 
46 p 
45 p 
44 p 
44 p 
39 p 
36 p 
35 p 
34 p 
31 p 
31 p 
30 p 
28 p 
27 p 
26 p 
25 p 
25 p 
25 p 
25 p 
24 p 
23 p 
23 p
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126. LA20G 21p 134. 0H1JW 15 p
SM2GJV 21 p 135. 0H4RH 10 p
SM7EDN 21 p OH8XL 10 p

129. OH1QA 19 p SK2IV 10 p
OZ4QX 19 p 138. SM1EJM 9 p

131. SM5DLR 17 p 139. OH2A 8 p
132. OH7TV 16 p 140. OZ4VK 7 p 

SM0OY 16 p 141. SM5ENX/6 5 p

Contestkalender
18.-19. september: SAC CW.
25.-26. september: SAC Phone.

2.-3. oktober: VK-ZL-Oceania Phone.
9.-10. oktober: VK-ZL-Oceania CW.
9.-10. oktober: RSGB 21-28 MHz Phone.

16.-17. oktober: WADM CW.
16.-17. oktober: RSGB 7 MHz CW.
30.-31. oktober: CQWW Phone.

OZ1LO

Telefoni
1. OZ7YY 335 p 54. OH7HX 75 p
2. OH3YI 314 p 55. LA3UQ 74 p
3. OZ6RT 312 p 56. OZ2ZZ/A 72 p
4. LA5UF 260 p 57. OZ4KG 68 p
5. OH2LU 245 p 58. SMØOY 65 p
6. OH1LA 237 p 59. OH1PV 64 p
7. OZ7JB 232 p 60. OHØAA 63 p
8. OZ5KF 231 p 61. OZ1XV 57 p
9. LA5KO 225 p 62. SM4AWG 56 p

10. SM6CVT 219 p 63. OH1XX 55 p
11. SM5AOE 207 p 64. LA8AK 52 p
12. LA8WF 206 p 65. OH2BLW 50 p

OH2BCV 206 p 66. OZ3KE 48 p
14. SM6BGG 201 p 67. OH3FW 44 p
15. OH1LW 195 p 68 SM2EKN 43 p
16. LA4TG 189 p 69. SM5DPP 42 p

SM2EKM 189 p 70. OH1JW 40 p
18. SM5CMP 187 p 71. SM5ADS 38 p
19. SM5EOO 182 p SM7CYP 38 p
20. LA1JU 179 p SMØCXM 38 p
21. LA6UH 172 p 74. LA4EU 37 p
22. OZ8DK 165 p OH2BJY 37 p
23. LA2YT 164 p 76. LA20G 36 p
24. SM2ELK/0 158 p OZ4NT 36 p

25. OZ6MW 139 p 78. OZ4HW 34 p
SM3AF 139 p 79. OZ8KU 33 p

27. LA6WA 131 p 80. OH2BGM 30 p
28. OH1QP 126 p SMØDJZ 30 p

OH6UM 126 p 82. SM5BNX 28 p
30. LA20H 123 p 83. 0H50Q 24 p

LA3WU 123 p SM3FSK 24 p
SM7AIL 123 p SM4FGN 24 p

33. OH6XI 122 p SK5AA 24 p
OZ4HD 122 p 87. OH5UZ 21 p

35. LA5BE 118 p OZ4QX 21 p
36. OH7UE 110 p 89. OH3TQ 20 p
37. OZ7HT 109 p OH8XL 20 p
38. SM5EUU 104 p 91. OH1IW 19 p
39. OZ4LX 103 p OH4RH 19 p
40. LA3UG 96 p 93. SK2BF 18 p
41. SM5BMB 93 p 94. LA6MP 17 p

SM5CMI 93 p LA7DS 17 p
43. OH6JW 92 p 96. LA6XI 16 p
44. OZ5JR 90 p 97. OH7TU 15 p
45. OH2KH 89 p 98. 0H50D 13 p
46. LA1RN 87 p OZ4FA 13 p
47. LA2GN 83 p 100. OH1PS/2 10 p

OH6UH 83 p OH2SV/4 10 p
49. OH5PC 82 p OH5NE 10 p
50. LA2AD 81 p OH7TV 10 p

OZ7HC 81 p SM3CBR 10 p
52. OH7NW 78 p 105. OH2BA/3 2 P
53. OH6MK 77 p 106. SM7FSV 1 P

Endnu engang har vi de Dedste individuelle placeringer,
mens vi er blevet sidst i landskampen, dog kun 3 points eftei 
Norge.

Det er mit håb, at endnu flere OZ-stationer vil deltage til 
næste år, så vi kan forbedre vor stilling i landskampen.

Redaktion: OZ1WL, Tage Eilmann, Postbox 213, 5100 Odense.

Der findes mange aspekter indenfor radioamatør bevægel
sen, og godt for det. Nogle eksperimenterer kun, og de høres 
ikke så meget på båndet, andre kan sidde oppe en hel nat for 
at få et sjældent prefix, og hvor mange kender ikke glæden 
ved at få det hjem i kassen.

Så er vi nogle der samler på diplomer (og der bliver flere og 
flere), ikke bare for at få tapetseret væggene, men det er virke
ligt et spændende og interessant arbejde.

Man kan dele diplomerne op i flere kategorier, der er de 
såkaldte store diplomer såsom DXCC-WAZ-WAS osv., og der
udover en masse andre diplomer, men det kan somme tider 
være lige så svært at få fat I de små som i de store diplomer, 
men det er jo det, der er charmen ved det.

Der er stiftet mange interesse gruper for diplomsamlere 
rundt om i verden, en af de første og mig bekendt den største 
er CHC (Certificates Hunters Club), som alle amatører og SWL 
kan blive medlem af. CHC udgiver en diplomsamling med over 
650 diplomer fra mere end 50 lande.

For at blive medlem skal man have 12 forskellige diplomer, 
og prisen for medlemsskabet er 10 IRC, er det i orden, får man 
tilsendt et diplom med et medlemsnummer på, som du så kan 
lade trykke på dine QSL kort, hvis du vil det.

Lige syd for grænsen har vi en meget aktiv gruppe af diplom
samlere, gruppens navn er DIG (Diplom Interessen Gruppe), 
den har ca. 1600 medlemmer i og udenfor Europa, bl.a. en 
halv snes stykker i Danmark.

For at blive medlem af DIG kræves at man har 10 diplomer, 
og Indmeldelsesgebyret er 5 DM, og det årlige kontingent er 
20 DM.

Som medlem får man i det første kvartal hvert år, tilsendt et 
medlemsfortegnelse + mange løsblade med oplysninger om 
diplomer.

DIG har faste udsendelser (-h sommerferietid) hver torsdag 
kl. 19 dansk tid på 3,77 MHz, hvor de sidste nyheder om diplo
mer m.m. udsendes. SWL kan også blive medlem af DIG.

Hvis yderligere oplysninger om CHC og DIG ønskes, kan 
disse fås hos undertegnede. I en senere artikel vil jeg skrive 
om en anden diplom club ved navn Award Hunters Club (AHC).

»WAEIC« (Worked all El Counties)
WAEIC diplomet er indstiftet af Irish Radio Transmitter So

ciety IRTS, og alle kontakter efter 2. verdenskrig tæller til dette 
diplom. Kan også erhverves af SWL.

Klasse 1: 26 forskellige Counties (Grevskaber)
Klasse 2: 18 forskellige Counties
Klasse 3: 8 forskellige Counties
De forskellige Counties i El land er følgende: Galway- Leitrim

- Mayo - Roscommon - Slige - Carlow - Dublin - Kildare - Kil- 
kenny - Laois - Longford - Louth - Meath - Offaly - Westmeath - 
Wexford - Wicklow - Clare - Cork - Kerry - Limerick - Cavan - 
Tipperary - Waterford - Donegal - Monaghan.
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Diplomet koster 1 US-dollar eller 10 IRC, Stickers koster 3 
IRC.

Diplomet kan søges hos undertegnede, eller med GCR liste
hos:

Donal Lonergan, EI2CC 
47 Hazelbrook Drive 
Terenure, Dublin 6 
Rep. of Ireland.

Nu da vi har haft WPX diplomet, synes jeg, vi også skal have 
den tilsvarende europæiske diplom.

»EU-PX-A« (European Prefixes Award)
Alle forbindelser efter 1. januar 1969 tæller til dette diplom, 

og til grunddiplomet kræves 100 QSL kort, fra lige så mange 
forskellige prefix (prefix: OZ1-OZ9 er 9 prefix, DLØ-DL9 er 10 
prefix osv.). Der gås frem efter ARRL’s liste over europæiske 
lande.

Prisen for diplomet er 5 DM eller 10 IRC, stikkers for 150, 
200,250 og 300 prefix koster 3 IRC. Kan også erhverves af SWL. 

Ansøgningen kan sendes til mig, eller med GCR liste til: 
Karl-Heinz Kummerle, DL2JB 
694 Weinheim 
P.O. Box 23 
W. Tyskland

»EU-SSB« - »EU-CW« - »»EU-AM.. - »EU-SWL«
-National Amateur Radio Union of Greece« giver dette di

plom til alle licenserede radioamatører og SWL der har kon
taktet 20 forskellige lande i Europa, det er obligatorisk, at den 
ene kontakt skal være med Grækenland, alle bånd må benyttes. 
Kontakterne skal være efter 1. april 1968. Prisen for dette 
diplom er 5 IRC.

Krydsbånd er ikke tilladt, forbindelserne skal være på SSB 
eller CW eller AM. Diplomet kan søges hos undertegnede, 
eller som GCR liste hos:

The National Radio Union of Greece 
Awards Dept.
P.O. Box 1442 
Athens-Greece

»1. All Africa Boy Scout Jamboree Award»
Kontakt 5N2BSJ mellem 28. august og 14. september 1976, 

og 2 andre afrikanske stationer i 1976. QSL kort + 5 IRC sendes 
til:

1. All Africa Boy Scout Jamboree
P.O. Box 448
Apapa-Lagos
Nigeria

Vy 73 og good Hunting 
OZ1WL

Redaktion: OZ6MI, Per M. Andersen, Box 73, 5800 Nyborg.

I sidste OZ så jeg, at vi kan glæde os over OZ7CH’s come
back til antennespalten.

Det bliver en stor hjælp for specielt DX-amatørerne, men 
også for alle andre der bare har brug for at sætte lidt metal i 
den ene ende af sin radio.

Der er nok også en del antennekrøniker der er tjenlig til

nedtagning og revision, og da OZ7CH også besvarer spørgs
mål fra læserne, kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad der 
sker når man anskaffer sig en 40 meter beam og placerer denne 
lige under en 15 meter ditto.

Inden vi går over til det egentlige DX-stof, vil jeg lige omtale 
en bog, jeg har fået i hænde. Den er gjort af John Devolder, 
ON4UN I Belgien og har mest anvendelse for dem, som virkelig 
ønsker at opnå en forbedring af 40 og 80 meter DX forbindel
ser. Det er nemlig en liste over samtlige landes solopgangs- 
og solnedgangstider for hver 15. dag året rundt.

Nu er det antennetid siger TU2FW, foto via OZ4RP.

Hvis du ønsker at wrk. en W6 stn., er det jo en kendt sag, at 
det skal gøres indenfor 15 minutter. Men hvornår? Ja det giver 
denne udmærkede bog svar på. Pris ca. 55,00 kr.

Og så over til DX-nyhederne:

A7, Qatar. Hertil tager K5DEA til oktober. Han var sidst QRV 
som JY9CS.

A9XU, Bahrein, er rejst hjem til G-land. QSL kan sendes til 
Owen Jackson, c/o44 Barrington Av., Beith, Ayrshire, England.

CE9, S. Shetlandsøerne. CE9AV har sked med PY1ZAE 
14.120,18 GMT tirsdage og torsdage. CE9AT-AU-AW-AY-AZ VIL 
VÆRE QRV daglig samme frekvens 16-17.45 GMT evt. 14.050 
CW.

CEØAE planlægger en tur til CEØZ, Juan Fernandez øerne i 
september.

D6A er det nye prefix for den uafhængige stat Comoro, som 
består af Moroni og andre mindre øer. Mayotte øen ønsker
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Generaldirektoratet for September 1976
Post- og telegrafvæsenet Solplettal: 8

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

Strækning Km: Pejlin

Japan 8.600 44,4
New Zealand 17.800 54,1
Filipinerne 9.700 66,4
Sydl. Australien 16.000 85,0
Sumatra 9.300 90,0
Indiske Ocean 10.100 115,9
Madagaskar 8.300 146,0
Syd Afrika 10.100 171,3
Middelhavet 2.200 181,0
Antarktis 13.600 202,5
Kanariske Øer 3.500 226,9
Argentina 11.900 232,4
Peru 11.000 264,1
Vestindien 8.100 289,6
New York 6.100 291,4
Vest Grønland 3.600 313,6
San Francisco 8.800 324,5
Sydl. Stillehav 16.200 328,6
Hawaii 12.000 356,4

1 3 5 7 9 11
6,7 8,4 12,7 15,5 16,6 16,4
6,7 8,8 13,6 16,3 13,7 12,4
6,9 9,3 14,8 17,2 17,6 17,4
7,6 10,2 16,5 18,4 18,3 14,6
7,8 10,4 16,9 18,6 18,5 18,1
9,3 10,8 17,7 19,8 19,8 19,3

10,8 10,3 16,2 20,4 21,1 21,5
8,9 6,8 13,6 20,2 21,1 22,1
7,7 6,9 9,1 13,4 14,8 15,5

10,8 9,7 8,3 10,2 17,7 20,7
9,9 9,2 8,9 14,7 18,3 18,7

10,0 9,6 8,7 9,8 15,2 19,0
9,1 8,3 7,2 10,2 8,6 16,8
8,5 7,3 7,0 7,3 6,8 12,7
8,4 7,2 7,1 5,9 8,0 13,7
8,0 6,8 7,9 9,3 11,8 14,4
8,3 7,3 8,6 7,3 7,0 7,0
8,4 7,4 8,9 10,4 12,9 14,2
8,2 8,0 10,1 11,9 12,0 11,5

tid/frekvens:

13 15 17 19 21 23
15,3 11,8 10,1 8,8 7,9 6,7
12,5 12,0 8,8 9,4 7,9 6,6
17,0 14,5 13,4 11,1 8,3 6,8
12,9 12,2 13,0 10,2 9,4 7,7
18,1 17,3 13,3 12,4 9,7 7,6
19,1 19,0 18,2 15,3 11,6 9,2
21,1 21,2 20,6 17,1 13,3 11,6
22,1 22,5 20,7 15,0 13,2 9,8
15,0 14,3 16,0 14,5 10,8 8,2
20,7 20,8 20,4 16,5 13,5 10,9
18,1 17,6 19,1 20,6 15,2 10,5
18,4 17,9 19,4 21,3 16,9 10,8
17,0 16,4 16,8 18,5 15,0 10,5
16,1 15,9 15,6 16,0 13,4 10,0
16,0 15,9 15,6 15,9 13,3 10,0
15,2 15,1 14,8 14,1 11,8 9,2
9,0 12,4 14,4 13,6 11,7 9,6
9,5 10,0 14,3 13,3 11,5 9,5

11,1 9,4 12,9 11,4 10,1 9,0

JA 2 OMY er også på inspektion. Det er en 2 elm. 40 meter rive 
foto via OZ1LO.

stadig at tilhøre Frankrig og anvender det hidtidige FH8-prefix. 
K5QHS har været igang 4 dage fra Moroni med call D6A. Han 
fortæller, at han udelukkende opnåede licensen, fordi han an
kom til øen på dens 1-års uafhængighedsdag og havde en god 
ven, som stod præsidenten nær. Ikke engang FH8CE, der bor på 
øen, har kunnet få lov at anvende sin station. K5QHSskal iflg. DX 
News Sheet have afleveret de nødvendige dokumenter til ARRL, 
så Moroni kan blive godkendt som nyt land til DXCC. Flere OZ- 
stationer fikQSO omkring 14.205. QSLtilK5QHS, Dr. E. Hutson, 
Box 2588, Hot Springs, Ark. 71901, USA.

FGØCRZ/FS7, Fr. Saint Martin, ønsker QSL via hjemmecall 
W5SJS, var bl.a. QRV på 14.015 CW.

HKØ, San Andres øen, har fået flere nye amatører i luften på 
det sidste. HKØDMA, HKØLE, HKØWJ er alle rapporteret om
kring 14.195, 21-01 GMT.

HKØ, Maipelo. Columbianerne planlægger en tur hertil i for
bindelse med deres uafhængighedsfest i 1977.

JW, Bjørneøen. JW7FD og JW9WT er to nye stationer på øen. 
DX News Sheet vil vide, at NRRL forsøger at få øen godkendt til 
separat DXCC-land. I øjeblikket tæller den sammen med Sval- 
bard.

VP8MS, S. Georgia, er QRV på lørdagefor europæiske statio
ner på 3775, 01-03 GMT.

VR3, Christmas & Fanning øerne. Der er for tiden 2 stationer 
VR3AH og VR3AK aktive. VR3AH vil blive der 1 år og køre alle 
bånd CW og SSB. OZ1VY har haft ham på 14.017, 07.45 GMT. 
Han er også kørt på 14.263, 09.15 GMT. QSL via K2BT. VR3AK 
er hørt på 14.197, 06.10.

VR8A, Tuvalu, er nu rejst hjem til New Zealand. QSL kan fås 
hosZL2BJU, N. K. Thompson, 12St. Andrews Rd., Waloura, New 
Zealand. Der findes ikke mere nogle stationer på øen.

WB7ABK startede anden omgang af sin verdensomspæn
dende DXpedition som ZK2AQ/TA. Derefter fortsatte han til 
Sudan, hvor han kørte fra ST2SA. Få dage efter dukkede han op 
som ST2SA/0 fra et område nær Ækvator i Østafrika, som han 
mener kan godkendes som nyt land. Håber du fik QSO med ham. 
Han er mest aktiv på 14.025 CW. Han har i øvrigt planer om at
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fortsætte til Det indiske Ocean til steder som FH8, FR7/J, FR7/T, 
3B6 og Geyser Reef, så langt hans penge rækker. Hans frekven
ser er på CW: 3525, 7025, 14.025, 21.025 og 28.025. SSB: 3800, 
7100, 14.200, 21.300 og 28.600.

ZD9GF, Gough øen, er hørt af OZ1LO på 7005, 23 GMT. 
SP5EXA har kørt ham på 80 m CW. Han er tilsyneladende ikke 
at finde på de højere bånd.

805 er et specialprefix, der anvendes af stationer fraBotswana 
i deres 10-års uafhængighedsår. 805JP har været på 14.268, 
17.32 GMT.

I OST finder vi følgende nye DXCC-medlemmer. CW: OZ1 LO 
105, OZ6XT 101. Mixed: OZ3XS 124. Følgende har fået endor- 
sement. CW: OZ1VY160. Phone: OZ6RT290, OZ3PZ260, OZ1AJ 
250, OZ5EV 160. Mixed: OZ7BG 300, OZ1AJ 250. På honor roll 
figurerer stadig på Phone OZ3SK 311/327 og i Mixed OZ3Y 
312/337.

DXCC-noter: QSLfor7J1 RL, Okino Torishi ma kan sendes ind 
til godkendelse fra 1. sept. 1976. QSO’er med øen før 30. maj 
1976, tæller som Ogasawara Isl.

Best DX de OZ6MI 

Stop press
OZ5GF oplyser at han vil være QRVfra Malta i perioden 12. til

20. august på 14,310 MHz. Call vil sandsynligvis være 9H5GF el
ler OZ5GF/9H1.

SCAG SCANDINAVIA DIPLOM
Reglerne for dette diplom vil fremkomme i diplomspalten i et 

senere OZ.

SCAGs organisation
SCAGsstyrelse: Formand SMØIX øvrige medlemmer LA4BQ - 

OH2BN - OZ2NU samt p.t. SM5TK.
Sections Communication Managers/SCM:
Section 1 LA4BO 
Section 2 OH2BN 
Section 3 OZ2NU 
Section 4 p.t. SM5TK 
Section 5 Ingen (TF)

Contest Advisory Comittee/CAC: Formand SM5CZQ - LA4BQ
- OH2BN - OZ2NU og p.t. SM5TK.

NB. SM5TK vil blive erstattet med et valgt medlem så snart 
dette er muligt. Dette gælder også som redaktør af SCAG News 
Letter.

SCAG medlemstal
Pr. juli 1976 har SCAG et medlemstal på ca. 220, hvoraf p.t. 12 

OZ stationer. 50H og 6LA-stationer.
Vedrørende antallet af OZ-stationer vil jeg stærkt anbefale 

alle CW-interesserede om at tilslutte sig. Vedr. indmeldelse se 
sidste nr. af »OZ«.

VALG af SCM
Jeg undlader ikke at henlede de danske medlemmers op

mærksomhed på artiklen på forsiden af det sidste NEWS Letter 
vedrørende valg af SCM. Vær venlig at følge de givne anvisnin
ger, og afgiv din stemme - som aktivt medlem.

OZ2NU

Redaktion: OZ2NU, Bygaden 3, 9000 Aalborg.

Scandinavian CW Activity Group udsender et »NEWS Letter« 
hver anden måned omhandlende informationer om de løbende 
aktiviteter, tilføjelser, nye medlemmer, resultater fra contester 
m.m.

Selv har SCAG tre hovedaktiviteter årligt for sine medlemmer:
1. The Scandinavian Sweepstakes sædvanligvis i marts
2. The Summer QSO Party sædvanligvis i juli—aug.
3. The Autumn QSO Party sædvanligvis i nov. 
Ethvert medlem i gruppen, der deltager I samtlige eller i en

enkelt af disse aktiviteter bliver automatisk medlem af SCAGs 
Brass Pounders Club e.g. 1976. Hans test-polnts kvalificerer 
ham til en placering på årslisten pr. 31. dec. det pågældende år. 
Han bliver opført i BPC Honor Roll, hvis han er bl. de 10 første 
og får tildelt et SCAG Brass Pounders Certificat, format A5.

Fra tid til anden står SCAG som sponsor for en almindelig 
åben CW aktivitet, een eller to gange om året, som f.eks. »Scan
dinavian Straight Key Day/SKD«, der afholdes nytårsdag og/ 
eller midsommerdagen.

Almindelige aktivitetstider
Hverdage på 80 m mellem kl. 17.00 og 19.00 GMT. 
Week-ends på 80 m kl. 09.00 GMT (efter Bulletin) og kl. 14.00 

GMT.
Week-ends på 20 m kl. 11.00 GMT og kl. 15.00 GMT.

SCAG QSO PARTY DIPLOM
Dette diplom uddeles afgiftsfrit til alle deltagere i SCAG QSO 

Parties, som efter reglerne har indsendt log med sammentæl
ling.

Dette diplom er gruppens »lille« diplom og har til formål at 
være en spore for øget deltagelse I gruppens aktiviteter og 
virksomhed. Format A5.

Aktivitetstesten
7. runde i testen gav følgende placeringer:

SSB afdeling
1. OZ1ALF 114 QSO 803 points
2. OZ1 UHS/p 112 QSO 677 points
3. OZ1QQ/a 88 QSO 571 points
4. OZ1FF/a 70 QSO 505 points
5. OZ6XR 93 QSO 399 poinra
6. OZ9HBO 71 QSO 392 points
7. OZ1BPJ 62 QSO 389 points
8. OZ9SW 65 QSO 367 points
9. OZ7XN 61 QSO 354 points

10. OZ9ZJ 68 QSO 312 points
11. OZ1BNZ 66 QSO 299 points
12. OZ3UN 66 QSO 244 points
13. OZ6IP/a 80 QSO 243 points
14. OZ1AGN 65 QSO 238 points
15. OZ4QA 76 QSO 233 points
16. OZ8PG 62 QSO 213 points
17. OZ4HAM/a 52 QSO 196 points
18. OZ1RH/a 53 QSO 192 points
19. OZ1ABE 55 QSO 181 points

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod Østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.
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20. OZ8QD 53 QSO 169 points
21. OZ1 BYL/a 56 QSO 167 points
22. OZ6HY 45 QSO 145 points
23. OZ1ABA 53 QSO 142 points
24. OZ6IW 51 QSO 134 points
25. OZ8RY/a 44 QSO 129 points
26. OZ2YE 36 QSO 126 points
27. OZ1 APA/a 32 QSO 80 points
28. OZ3FYN 26 QSO 67 points
29. OZ2AL 21 QSO 61 points
30. OZ9AU 17 QSO 48 points
31. OZ5ESB/a 15 QSO 48 points
32. OZ9HN 13 QSO 43 points
33. OZ1AMB 13 QSO 42 points

FM afdeling
1. OZ1BDQ 29 QSO 51 points
2. OZ1AXZ 15 QSO 41 points
3. OZ1AGO 6 QSO 15 points
4. OZ4HAM/a 5 QSO 7 points
5. OZ9NN 4 QSO 7 points

Jyderne var denne gang begunstiget af meget fine forhold til 
England og Skotland, deraf de høje pointstal.

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-
23.59 DNT.

Logs sendestil undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

Sporadisk E rapport
Fra OZ8SL har jeg modtaget følgende om åbningen den 28. 

juni:

OZ6OL, FP5oe:
1812 EA1KC XD32d 559 569 CW
1830 IT9TAI GY66c 59 59 SSB
1834 IT9LUP ? 59 59 SSB

OZ2GZ/a, FP1oa:
1820 IT9TAI GY66C 59 59 SSB

OZ1OF, EQ78b:
1809 EA1KC XD32d hørt CW
1824 I3FGX FF59b 57 58 SSB
1825 l0FLY/0 GC02h 58 58 SSB
1826 I4EAT FE60f 59 59 SSB
1832 IT9TAI GY66C 57 56 SSB
1835 IT9LUP ? hørt CW
1836 9H1CD HV03j 55 ? SSB

OZ8SL, GP31e:
1835 9H1CD HV03j 31 hørt SSB
1835 IT9TAI GY66c 56 hørt SSB
1842 IS0PUD EZ66a 539 429 CW
1848 IT9TAI GY66c 58 hørt SSB

OZ-DR1421, EQ68a:
1617 F1DIW ToulouseCQ call SSB
1813 EA1KC XD32d 0Z60L CW
1815 UT1ØA GB12d Beacon
1824 I3FGX FF59b OZ1OF SSB
1825 lØFLY/Ø GC02h OZ1OF SSB
1826 I4EAT ? OZ1OF SSB
1829 I4GBZ ? SSB
1833 IT9TAI GY66c OZ1OF SSB
1836 IT9TAI GY66c DK1KO SSB
1847 UT1ØA GB12d Beacon
1848 LZ1BW ? call G2AXI CW
Hørt 9H1CD meget svagt med QRM.

Beaconnyt
DL0PR (E054c) er nu atter QRV på 144,910 MHz.

Tropo nyt
OZ3UN har kørt følgende under de gode forhold i perioden

27. juni til 6. juli:
27. juni: PAØNAT/a (CN72a), PAØRDY (CM45j), PAØAUG 

DN61b), PAØCAE (CM55a), PAØCIS (BL49g).
29. juni: G4BAH (ZL50c), G8ISR/p (ZN44e), PZØHSM (CM45g), 

G3XOA/p (AL62g), G3POI (AL51g), G8FXB (AL23j), G4DHU 
(AM74j), G4HDU (ZL58b), G3BHW (AL47d).

30. juni: PZØOOM (DN63C), G3FPK (ZL60j), G3ZVW (ZL30b), 
G8FAT/p (ZL39a), G8HDR (ZN03h), G8HPQ (ZN64a), PAØOOS 
(DN63b), G8EBM (ZN72d).

1. juli: GW8CFQ (YN75j).
2. juli: DM4VEE (HN72j), DM2BYE (HM53a).
3. juli: DM7AO (GM63e), LA7AJ (FT71e).
4. juli: GM8CMV (YQ57c), G8JEW/p (Z022h), G2SUP (ZN11e), 

G8GBY/p (ZN18f), G4CDC/p (ZN49j), G8LHT (ZN34c), 
DKØCO/p (FL22b), DJØND (FM03e), SM7CRO (IR14f), 
G4BEW/p (AM06j), DLØVW (FM44e).

6. juli: GM4DSZ (YR70e), GM8AZS/p (YR27a), GM4EOU 
(YQ67a), GM8HEY (YQ73j), GM4BDJ (YP06a), GM8BPL/p 
(YS53C), GM3BQA (YQ77j), GM8FFK/p (YR24j), GM3YOR 
(YQ64f), G3POI og GM3BQA er kørt med 100 mW output, 
rapport hhv. 54 og 52.
OZ3UN kører i øvrigt med en hjemmebygget SSB station med 

ca. 50 W output (kan skiftes ned til 100 mW) og en 2x6 element 
antenne ca. 15 m over jorden og koten er 20 m o.h.

Testindbydelse
EDR indbyder hermed alle skandinaviske VHF amatører til 

årets store VHF contest.
Deltagelse: Alle licenserede amatører i Finland, Norge, 

Sverige og Danmark kan direkte deltage i testen. Det er tilladt at 
tage QSO med stationer uden for disse lande.

Tidspunkt: Fra lørdag d.4. sept. 1976 kl. 16.00 GMT til søndag 
d. 5. sept. 1976 kl. 16.00 GMT.

Frekvensområde: 144-146 MHz. Region I båndplanen skal 
overholdes.

Points: 1 points pr. km.
Logs: De udregnede og underskrevne logs sendes senest d. 1. 

okt. 1976 til:
Jørgen Brandi, OZ9SW 
Vorgod Østerbyvej 11a,
6920 Videbæk.

Testindbydelse
ARI indbyder hermed til årets Region I VHF contest.

1. Deltagelse: Alle licenserede amatører i Region I kan deltage. 
Multioperatørstationer kan deltage, hvis der kun anvendes et 
kaldesignal under testen. Deltagerne skal overholde respek
tive landes licensbestemmelser.

2.Testsektioner: 1. Faste stationer. 2. Portable/mobile statio
ner.

3. Tidspunkt: Fra lørdag d. 4. sept. 1976 kl. 16.00 til søndag d. 5. 
sept. 1976 kl. 16.00 GMT.

4. Antal QSO: Hver station må kun kontaktes en gang, enten 
den er fast, portabel eller mobil. Hvis en station kontaktes 
flere gange, tæller kun en af dem for points. Kontakt via aktive 
repeatere eller translatorer vil ikke blive godkendt som 
pointsgivende.

5. Koder: Består af RS eller RST rapport, efterfulgt af et serie
nummer, som starter med 001 for den første QSO, og forøges 
med en for hver følgende QSO. Denne kode efterfølges af QTH 
locatoren for deltagernes position. Eks. 59010 EP 10h.

6. Points: 1 points pr. km.
7. Logs: Som logblade anvendes enten EDR’s officielle eller 

tilsvarende testlogblade. Disse må ikke have et format mindre 
end A4 og skal have følgende kolonner i denne orden: Dato, 
tid i GMT, kaldesignal på modstation, rapport og kode mod
taget og afsendt samt krævede points. På loggens første side 
skal der oplyses følgende: Navn og adresse på operatøren 
(hvis flere, førsteoperatøren), kaldesignal, testsektion, egen
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QTH locator, multioperatørstation ja eller nej, krævet total- 
pointssum, kort beskrivelse af stationen samt, hvis flere 
operatører, disses kaldesignaler. Loggen underskrives af 
førsteoperatøren. Logs sendes i to eksemplarer, det ene kan 
være til EDR’s VHF test, senest d. 1. okt. 1976 til:
Jørgen Brandi, OZ9SW 
Vorgod Østerbyvej 11a,
6920 Videbæk.

OZ9SW

Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, Vorgod østerbyvej 15, 
6920 Videbæk.

Aktivitetstesten
7. runde i testen gav følgende placeringer:

1. OZ2KO/a 33 QSO 221 points
2. OZ3TZ/a 27 QSO 157 points
3. OZ7LX 32 QSO 109 points
4. OZ1AXL 17 QSO 104 points
5. OZ7IS 28 QSO 100 points
6. OZ3GW 19 QSO 91 points
7. OZ8DO 14 QSO 38 points
8. OZ9AU 12 QSO 24 points
9. OZ1WN 7 QSO 18 points

432 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19.00-
23.59 DNT.

Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respektive må
ned.

432 MHz nyt
OZ7IS har kørt følgende: 25. juni: PA0ANS (DN61c), PA0JTA 

(CL03g), PA0ARX (CL03g), G4BEL (AM51b). 26. juni: PA0OOS 
(DN63b), PA0LPN (DM03b), DM2CPA (G061f). 27. juni: G3LQR.
28. juni: PA0VV (CM72d), PA0VTW (CM30e). 1. juli: PA0OOS, 
PA0WTE (DN55e), G3WSN (AL23a). 2. juli: G3BHW (AL47d). 
13. juli: DL7QY, DC9CSA (GM47b). 14. juli: SM6ASD/LAa 
(DR06a).

UHF aktiviteter i Ølgodiejren 1976 ved OZ1UHS/p
I dagene 3.-11. juli var der en del UHF aktivitet i Ølgod, dels 

fra sommerlejren, dels fra siloen få hundrede meter derfra. 
Lejren er placeret 50 m over daglig vande og toppen af siloen 
yderligere 55 m over dette. I siloen var forsøgsvis opstillet en 
UHF repeater på RUO (OZ9REB/a). Rækkevidden af denne var 
til mobilstation: I nord til Herning, i øst til Lillebælt, I vest til 
Vesterhavet, I sydlig retning fik vl ikke testet rækkevidden.

Med callet OZ1 UHS/p blev der kørt en del SSB på 70 cm, dels 
fra siloen dels fra lejren. I alt blev der kørt 27 QTH felter i 9 lande: 
G, GM, GW, F, ON, PAØ, DL, OZ, og SM. Længste forbindelse 
var på 855 km til GW3SLJ/p i YM54d. Data på udstyret: 10 W HF 
fra 2N5646, RX med BFR91 og antennen en 46 el. J-beam.

Ligeledes med callet OZ1 UHS/p blev der kørt en del 23 cm for
bindelser. I alt 8 QTH felter i 5 lande: G, PAØ, ON, DL og SM. 
Grejet på 1296 MHz var: 7 W HF fra en tripler, RX m. schottky 
mixer uden HF trin samt en 26 el. Quard loop antenne. Med 
samme grej kørte OZ5ESB fra campingpladsen 3 QTH felter I 2 
lande (DL og G).

Ovenstående positive resultater vil snart få følger på 23 cm i 
Københavnsområdet, og da interessen for 70 cm også var stor 
i lejren, kan man jo håbe på en øget aktivitet på 70 cm blandt de 
deltagende amatører.

For 1UHS gruppen, OZ7IS

2304 MHz nyt
OZ9OR har opnået nogle meget fine resultater på 13 cm.
28. juni: PA0VTW.
30. Juni: G3LQR (AM58f) 756 km, sandsynligvis ny verdens

rekord.
2. juli: DK3UC.
3. juli: DL7QY.
Hans Ove's grej består af følgende: 2 m parabolantenne. 2 W 

varaktortripler, translstorconverter med BFR90 som blander og 
BFR91 som HF trin.

OZ9SW

Dansk-tysk mobiltest
Den 26. september afholdes den traditionelle dansk-tyske 

mobiltest. EDR testen fra 09.00-10.00 på 2 meter og 10 meter. 
DARC testen fra 15.00-16.00, samme frekvenser. Udførlige test
regler fås fra den 1.9. hos undertegnede eller hos Rolf Llppens 
DK4VK, Travestr. 30, D 239 Flensborg.

Hvis du hører til dem, der læser hurtigt, kan du også møde lidt 
før ved »Hotel an der Grenze« den 26. og få dem udleveret der. 
Mellem testerne afholdes »loppemarked« og et foredrag.

Må jeg opfordre alle - kanalfolk såvel som skaladrevsartister
- til at møde talstærkt op. Det kunne jo være, at det netop var 
dig, der vandt.

Vy 73 de OZ6IC, Karl

Redaktion: OZ9XM, Karsten Meyer, Slotsvej 9,
2920 Charlottenlund.

En snak om dB’er
Gad vide om ikke de fleste lytteramatører under aflytningen 

af amatørbåndene af og til støder på fantastiske rapporter som 
S9 + 30 dB. Det er klart at en sådan S-rapport må være mere el
ler mindre ukritisk aflæst på modtagerens S-meter, thi benytter 
man den »gammeldags« definition som grundlag for S-rappor- 
ten, så er det jo det rene sludder, at tale om 30 dB over et over
ordentlig kraftigt signal. Men anvendes den »elektriske« ind
deling af S-skalaen, hvor S9f.eks. opnåsved et signal på 100 ^V 
og hvor springet mellem to-S-grader svarer til 6 dB, ja så er der 
teoretisk intet i vejen foren rapport på S9 + 30 dB. (Se dog un
der SWL-spalten i oktobernummeret 1975, side 388-389 for en 
mere detaljeret omtale af selve problematikken omkring rappor
tering og S-metre).

Men disse magiske dB, som der ofte jongleres med - hvad er 
det for noget?

Ja, egentlig er det jo nemmest blot at stange definitionen ud. 
En Bell (efter Alexander Graham Bell, 1847-1922) er defineret 
som titals-logaritmen til forholdet mellem to værdier. I de fleste 
tilfælde er dette en ubekvem talstørrelse at arbejde med, hvorfor 
man anvender tiendedele Bell kaldet deciBell (dB). Altså, ud
trykt I mere matematiske vendinger:

B = log(y) og

dB =1b = 10-logly)

Føler du dig ikke helt hjemme i titalslogaritmens egenskaber,
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så er det nok værd at repetere et par enkelte grundlæggende 
ting, som er nødvendige, hvis man skal have glæde af bekendt
skabet med dB'erne: Titalslogaritmen til et tal X er lig med den 
potens, man skal opløfte tallet 10 til, for at få tallet X. Lad os 
tage et par eksempler: 
log(1) = log(10') = 0 
log(10) = log(10>) = 1 
log(100) = log(102) = 2 osv 
log(2) = log(100'3010) = 0,3010 
log(3) = log(100'477') = 0,4771

Værdierne for log(2), log(3) og alle andre tal kan findes i en 
tabel eller hentes frem v.h.a. tastaturet på en lommeregner. 
Dernæst udmærker logaritmefunktionerne sig ved en masse be
hagelige egenskaber: 
log(X Y) = log(X) + log(Y), hvoraf specielt 
log(X2) = 2log(X) 
log(X:Y) = log(X) h- log(Y)

Efter disse indledende manøvrer er vi ved at komme til sagens 
kerne. Fordelen ved at anvende måleenheden dB er altså, at 
man får et tal, der fortæller noget om forholdet mellem to stør
relser. F.eks. kan man i en tabel læse, at for et 30,5 meter langt 
kabel af typen RG8/U er der en forskel på 2,5 dB (ved 144 MHz, 
SWR 1:1) mellem den effekt man sender ind og den, der kommer 
ud.

Nu er der imidlertid forskel på, om man taler om dB i sammen
hæng med effekt eller spænding og strøm. Tænker vi os en 
ohmsk modstand R og en spænding Ui over denne, så vil den 
afsatte effekt være Pi = Ui:R. Ændrer vi spændingen til U2, er 
den afsatte effekt P2 = l)2:R. Afvigelsen i dB mellem de to 
effekter findes som:

Dette kunne vi have indset på en lettere måde (- hvilket Jo 
nok er at foretrække her i sommervarmen), idet 30 dB = 5 ■ 6 dB 
= en femdobling af signalstyrken, hvilket giver 3,2 mV.

Skulle vi på samme besværlige måde som før finde signal
spændingen, når S-meteret viser S8, så fås:

Men i øvrigt ved vi, at 6 dB svarer til en fordobling af signalet, 
hvor -s- 6 dB må være en halvering.

Det er nu ikke strengt nødvendig med en referenceværdi - 
f.eks. ved eksemplet med RG8/U-kablet er tabet 2,5 dB uanset 
om vi sender 10 eller 100 Watt ind; derimod er det også klart, at 
man ikke kan beregne hvor stor en effekt, der kommer ud med
mindre indgangseffekten kendes (eller omvendt), idet der na
turligvis kun må optræde en ubekendt i ligningen. Til tider er det 
underforstået hvilken referenceværdi, man taler om. En ofte 
benyttet reference er 1 milllwatt (hvorfor forkortelsen dBm an
vendes). Via formlen ses nemt: 0,001 W = OdBm, 1 W = 30 dBm, 
100 W = 50 dBm osv.

Hvis du har kigget lidt i annoncerne for antenner, vil du sikkert 
være stødt på oplysninger om, at en antenne har et gain på så og 
så mange dB. Men hvad er referencen? Uheldigvis findes der to 
standardreferencer: Gain over en dipol (dBd) og gain over en 
isotropisk stråler (dBI). (En isotropisk stråler er en teoretisk an
tenne, der udstråler ligeligt i alle retninger- dvs. udbredelses- 
diagrammet er en kugleskal). En dipol har et gain på 2,1 dBI, så 
det er derfor Ikke ligegyldigt hvilken reference, der benyttes. 
Desværre er referencen ikke altid angivet i annoncer og brochu
rer, så antennen med et gain på 6 dB giver måske kun 4 dB over 
en dipol.

Lad ostil sidst slutte af med endnu et eksempel: Vores station 
består af en sender med et output på 10 Watt, et PA-trin med en 
forstærkning på 10 dB, en modtager samt en beam-antenne 
med et gain på 5 dBd forbundet til TX/RX med et kabel, der har 
et tab på 2 dB. Tænker vi os, at et signal på 0,01 mW (0,00001 W) 
modtages - hvor stor en del af denne effekt vil så nå frem til 
modtagerens indgang?

Vi opstiller et simpelt regnskab:
Antenne: + 5 dB
Tab i kabel: -5- 2 dB 
Total: + 3 dB
Effekt til modtager: 0,02 mW
For at føre en QSO starter vi også sender og PA-trin op - hvor 

stor er den effektivt udstrålede effekt?
PA-trin: + 10 dB
Tab i kabel: ^ 2 dB 
Antennens gain: + 5 dB 
Total: + 13 dB
Da referenceværdien er 10 Watt, bliver den udstrålede effekt 

i alt ca. 200 Watt.

BC-klub
I forrige nummer blev det kort omtalt, at man Ikke under 

denne spalte skulle forvente at finde ret meget stof vedrørende 
radiofonistationer, idet der findes specielle foreninger for 
dem, der måtte være interesseret i aflytning af sådanne statio
ner. OZ6KS har meddelt, at man ved henvendelse til Dansk DX 
Lytter Klub, Postboks 392, 8100 Århus C kan få nærmere oplys
ninger om klubben og BCL-hobby'en.

Elmer efterlyses!
For et stykke tid siden blev der rejst forslag om en »licens-far- 

ordning«, hvor meningen var, at senderamatøren skulle tage 
en lytteramatør »på slæb« og ellers give en hjælpende hånd ved 
udbedring af skaderne efter de mange frontale sammenstød 
med problemerne, som findes på vejen frem mod sendetilla
delsen. Assistancen kan gives i form af konsultation, moralskog 
teknisk opbakning gennem postudveksling, ved en snak i 
lokalafdelingen eller lign.

I øjeblikket findes der i det storkøbenhavnske område tre lyt
teramatører, der venter på en Elmer (som en »licens-far« kaldes 
i USA). So pse dr OM - hvadenten du hedder Elmer eller ej: Lad 
mig høre fra dig, hvis du har lyst til at hjælpe en eller flere be
gyndere igang.

Det var alt for denne gang. Bidrag til spalten, spørgsmål, 
diplomansøgninger, rapporter til DX-Marathon og lign. sendes 
som sædvanlig til min adresse (se rubrikkens »hovede«),

OZ9XM
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Kort og godt ses, at når vi taler om spændinger (eller strøm
me) er størrelsen i dB givet ved 20 gange logaritmen til forholdet 
mellem de to spændinger (strømme), og ved effekt er størrelsen 
i dB givet ved 10 gange logaritmen til forholdet.

Eksempel: En sender har et input på Pi = 100 Watt. Effekten 
forøges til P2 = 400 Watt. Hvor stor er forøgelsen udtrykt i dB?

Af formlen findes:

En firedobling i effekt svarer altsa til 6 dB. Ligeledes ses, at 
en fordobling kun giver 3 dB. Hvis vi på samme måde ville finde 
forøgelsen i dB, nåren spænding blev forhøjet fra 100 V til 400 V, 
blev resultatet 12 dB, idet en fordobling er lig 6 dB.

Det er nødvendigt at gøre sig klart, hvilken referenceværdi, 
man vil udtrykke forøgelsen/formindskelsen i forhold til. Hvis 
vi vender tilbage til den i indledningen nævnte rapport på S9 +
30 dB, så kan vi udregne signalspændingen U. Antages S-mete- 
ret at vise S9 ved et signal på 100 /¿V, er dette vores reference
værdi:



Redaktion: OZ1QF, Helmuth Christensen, Violvej 2,
6270 Tønder, tlf. (04) 72 21 51.

Danmarksmesterskab i rævejagt 1976
12.-13. september.
Kort: Ulfborg 11153 1:50.000.
Camping: Campingpladsen i Ulfborg.
Instruktion: Tvungen fremmøde på campingpladsen lørdag kl.

20.00 og søndag kl. 08.00.
Regler: EDR’s reglement for rævejagter.
Tilmelding: Bedes foretaget inden 1.9. til OZ5HF, Børge Frede

riksen, tlf. (07) 22 16 16 og OZ2CV, Carsten Linaa, tlf. (07) 
12 98 42.
Herning-afdelingen håber at se alle landets rævejægere til 

denne afsluttende styrkeprøve.
På gensyn i Ulfborg.

OZ1QF

JOMBOREE-ON-THE-AIR
Som nævnt i juli nummeret afvikles JOTA i week-enden den

16./17. oktober
og mange har ønsket at få lidt yderligere oplysninger om dette 
årlige spejdertræf i æteren.

Samarbejdet mellem kortbølgeamatøreme og spejderbe
vægelsen startede i 1958 og har siden udviklet sig, således at 
JOTA nu er det største internationale arrangement indenfor 
begge bevægelser.

Arrangementet ledes fra drengespejdernes verdenskontor i 
Geneve, og i de enkelte lande er der udpeget en National Orga
nizer, der skal forsøge at udbrede oplysning om JOTA, dels til 
amatørbevægelsen og dels til de implicerede spejderkorps.

I forordet til den internationale JOTA-rapport for 1975 an
føres, at JAMBOREE-ON-THE-AIR er et årligt spejdertræf, 
hvor pige- og drengespejdere mødes i æteren ved hjælp fra 
amatørbevægelsen, hvor lokale amatører stiller deres grej og 
sig selv til disposition. JOTA er nu fastlagt til den 3. fulde week
end i hver oktober måned - en dato, der tages hensyn til ved 
planlægning af contests og andre kortbølgearrangementer.

Det anføres desuden, at JOTA ikke er en contest, og at det 
eneste krav der stilles, er at hver station overholder bestemmel
serne fra sit eget P&T. Som formål for JOTA har man fastsat 
følgende:
at spejdere får kendskab til kortbølgearbejde 
at spejdere får kendskab til elektronik

at spejdere får mulighed for at få kontakt med andre spejdere i
ind- og udland, og at de får mulighed for at udbygge disse
kontakter
Når det præciseres, at JOTA ikke er en contest, skyldes det 

ønsket om, at indholdet i forbindelserne og ikke afstande el. 
lign. er det afgørende.

JOTA starter overalt på jorden lokal tid lørdag kl. 00,01 og 
slutter lokal tid søndag kl. 23,59 dvs. at arrangementet starter 
ved dato linien lørdag og følger så solen to gange om jorden 
indtil det slutter ved Hawai søndag aften. Dette er kun fore
slåede start-og sluttider, men de enkelte stationer er frit stillede 
og kan frit vælge sine egne tider og arbejdsperioder.

Det kan være lidt af et problem, hvor stationen bør oprettes, 
idet der groft taget findes følgende tre muligheder:

1) i spejdernes lejrhytte/hus el. lign.
2) i amatørens afdelingslokale
3) hos amatøren privat

og der er fordele og ulemper ved dem alle.
Hvis stationen opstilles i spejdernes hus, er spejderne på 

»hjemmebane«, og der er som regel mulighed for såvel mad
lavning som overnatning. Men ophængning af antenner kan 
give problemer, idet der som regel ikke er mulighed for at op
sætte dem i den foregående week-end. Og en midlertidig op
hængt antenne kan give dårlige resultater udfra amatørens 
synspunkt. Beskæftigelse af »ledige« spejdere er som regel 
ikke et problem her i deres vante omgivelser, hvor lederne kan 
arrangere konkurrencer, løb m.v.

Hvis stationen skal opstilles i EDR’s afdelingslokale, er hele 
det tekniske apparat som regel i orden, men her kan der komme 
problemer med overnatning, bespisning m.v. Men rettidig plan
lægning af alle disse ting vil kunne afbøde de værste problemer.

En JOTA station hos amatøren bevirker, at han og hans grej er 
på toppunktet, men pladsforholdene bevirker som regel, at kun 
få kan opholde sig på stationen af gangen. Hvis amatøren bor 
indefor samme by- eller landområde som spejderne, klares 
bespisningsproblemerne og overnatningen som regel lettest 
ved, at spejderne kun besøger stationen i de aftalte tidsrum,

Hvad er det dog han siger?

hvor der så kan køres 100% effektivt. I den situation har vi så 
mulighed for at samle få spejdere og ledere af gangen om
kring stationen, således at de enkelte får mere udnytte af kon
takterne og får et bedre indblik i, hvad kortbølgeradioen bety
der, dels som hobby og dels som kommunikationsmiddel.

Al begyndelse er som bekendt svær, og dette gælder også op
rettelse af en JOTA-statlon. De amatører, der allerede tidligere 
har deltaget i en sådan station, kender en del til de problemer, 
der kan opstå. Men en fælles planlægning mellem amatøren og 
spejderlederen, kan tage højde for mange af disse problemer. 
Dette samarbejde bør derfor startes op i god tid, således at alle 
opgaver med transport af station, opsætning af antenner, be
spisning, overnatning osv. kan planlægges i ro og mag.
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Samtidig skal selve timeplanen for JOTA week-enden fast
lægges, og her må amatørens erfaring også ind i billedet, idet 
stationens arbejdstider/frekvenser må planlægges ud fra 
hans erfaring. Man bør her være opmærksom på sprogproble
merne, idet små spejdere meget hurtigt bliver trætte i ørerne af 
at lytte til det mange gange uforståelige sprog, der vælter ud af 
højttaleren.

Et kort kursus i aflytning og i mikrofonteknik vil som regel 
kunne etableres i forbindelse med et af spejdernes sædvanlige 
møder. Dette vil hjælpe gevaldigt på spejdernes mulighed for 
at få noget »fornuftigt med hjem«. I denne forbindelse bør det 
vel anføres, at P&T har givet tilladelse til, at spejdere under 
JOTA kan optræde som second operators og dermed udveksle 
korte personlige meddelelser, men betjening og ansvar for sen
deren er selvfølgelig stadig amatørens.

Jeg har i dette indlæg flere gange brugt forkortelsen JOTA, 
men ude i den store verden er denne benævnelse Ikke meget 
brugt. Man ønsker ikke denne sammenstillen af bogstaver, 
men benævner tingene ved deres rette navn og kalder derfor 
arrangementet JAMBOREE-ON-THE-AIR, Le Jamboree-surles- 
Ondes, Jamboree no Ar osv. Dette er også årsagen til, at man 
ved opkald fra en fonestation hører »C Q jamboree«, medens de 
få cw-stationer benytter sig af »C Q jam«.

Kommer vi også til at høre dit kaldesignal i æteren?
I september nummeret vil der fremkomme yderligere oplys

ninger om afvikling af JOTA.
Arne Gotfredsen, OZ3AG 
Vestbirk Allé 42 
2770 Kastrup 
tlf. (01) 51 86 18

Fra DL2RZ har jeg modtaget en 6 sider beskrivelse (tysk) der 
kan oversættes, hvis der er flere om budet.

Normumsetzer von SSTV auf ••fast-scan«. En interessant be
skrivelse over de forskellige componenter, prints (platiner) 
der er til rådighed, hvis man vil bygge den. Har det din interesse 
kan jeg tilsende dig en fotokopi.

Mit tilbud om at lave »SSTV-program« for de OM's, der ikke 
har kamera, har flere benyttet sig af.

Hvis du har et eller andet, der kunne have interesse for SSTV- 
amatører, så bedes du sende det til mig. Under »Handicap
udvalg« hardu mittelefonnummer. Skal du afprøvedin monitor, 
er jeg QRV på alle bånd.

Efter en samtale med P&T (Søren Hess) kan jeg meddele 
følgende!

Kan vi blive enige om en bestemt dag eller dage og tidspunkt 
for SSTV-forsøg via Vejrhøj og tilladelse fra OZ5EL, skal vi til
sende vore beslutninger til P&T.

Derefter kan vi godt forvente tilladelse til SSTV via Vejrhøj. 
Jeg kan og vil ikke tage disse beslutninger alene grundet (tids
fristen OZ) og forgæves »kontaktbehov« (sommerferie). Når OZ 
udkommer 15. august, er der sikkert lagt faste rammer om 
denne sag.

SSTV-contest
1. periode 4. september kl.
2. periode 5. september kl. 
Sponser: BATC.

15.00-22.00 GMT 
7.00-14.00 GMT

OZ3WP

Eksempler på SSTV overførte billeder.
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GLADSAXE

SSTV-testbillede, teksten taler vel for sig selv.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ9JB, Jørgen Badstue,
Lindevang 27, 2660 Brøndby Strand. 
Tlf. (02) 73 29 97

AMAGER
Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Lindevang 27,
2660 Brøndby Strand. Tlf. (02) 73 29 97.

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29,
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ8HF, Palle Hansen, Kildebakkegårdsallé 188,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 18 48.
Kass.: Finn Holmquist, Ræveholmen 44, 2860 Søborg,
tlf. (01) 69 01 52.

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 14. sep
tember kl. 20 i lokalafdelingens lokale på »Grønnegården«, 
dagsorden efter vedtægterne.

Afdelingen har i øvrigt den glæde at kunne ønske 4 af dens 
medlemmer til lykke med den nyerhvervede licens.

Sommeren er forløbet på bedste måde, idet aktive medlem
mer, heraf 2 nybagte, sammen med klubstationen og en stor 
akku. deltog i »Grønnegårdens« sommerlejr på Langeland, 
camping påen 1 km østvendt strandbred i bagende solskin, om 
dagen blev vandetog om aftenen var det luften der blev usikker, 
på stationen, der bestod af en Multi 2000 og en GP placeret på 
en lav klit i ca. 6 m højde over vandet, blev der ført adskillige 
QSO’er på FM både lokalt og direkte med Gladsaxe samt med 
Jylland, bl.a. Århus og Ølgodlejren. Desuden havde lejren besøg 
af flere lokale amatører.

Forden kommende sæson er der skumle planer om bl.a. byg
ning af antenner m.m.

Vy 73 de OZ1CKT, Asger

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Studiekredslokalet, Hvidovre rådhus. Indgang fra 
Claus Petersens allé.
Møde: Tirsdag kl. 20.00-23.00.
Fmd.: OZ1AEO, Henning Gregersen, Damsholtevej 7, 
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 83 90.
Sekr.: OZ6PK, P. F. Knudsen, Ørumvej 36. Avedøre,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 01 36.
Kass.: Esther Griis, Krogsten Allé 52 a, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01) 78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

Program
Torsdag 26. aug.: Klubaften.
Torsdag 2. sept.: Vi gentager succesen fra tidligere og tager 

vor HF-station frem og kører nogle QSO’er i fællesskab sam
tidigt med, at vi taler om problemerne og betjeningen af statio
nen.

Torsdag 9. sept.: Klubaften.
Torsdag 16. sept.: Til dagligt kommer alle vi mandfolk i afde

lingen og taler om vor hobby. Derhjemme kører vi med vore 
stationer. Men hvad mener vore XYL’s om vor hobby? Det kunne 
være meget interessant at høre lidt om deres opfattelse af 
amatørradio også. Måske kunne det også være interessant for 
XYL’erne at tale sammen om amatørradio. Derfor opfordrer vi 
jer allesammen til at tage jeres bedre halvdel med denne aften. 
Der serveres kaffe og æbleskiver. GRATIS (for damerne).

HUSK i øvrigt OZ2TG’s foredrag og demonstration af TV 
display den 19. aug.

Rævejagter: Se OZ juli.
Morsekursus. Igen i år vil der blive afholdt morsekursus på 

Amager under ledelse af OZ4SJ. Kurset starter midt i oktober 
og vil blive afholdt mandag og onsdag aften. Se i øvrigt AOF’s 
program.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig vellykket-og i hvert 
fald »varm« sommerferie.

Desværre foreligger der ved redaktionens slutning intet nyt 
fra kommunen ang. indretningen af vore nye lokaler, så vi star
ter sæsonen i vort hidtidige mødelokale på Rådhuset.

Morsekursus i Hvidovre
Hvidovre afdeling arrangerer i den kommende sæson - i 

samarbejde med FOF —et 100 timers morsekursus på Sønder- 
kærskolen mandag og torsdag fra kl. 19.00 ti120.40. Oprettelsen 
af kursus er betinget af, at der tilmelder sig mindst 13 deltagere, 
her iblandt gerne amatører, der ønsker sine færdigheder i CW 
genopfrisket.

Oplysninger om tilmelding, pris etc. kan fås ved henvendelse 
til FOF’s kontor: tlf. (01) 47 05 53, eller til kassereren.

Program:
17. aug.: Klubaften - hvor vi bl.a. vil diskutere den forestående 

sæsons aktiviteter. Alle forslag er velkomne.
24. aug.: Rævemodtageraften.
31. aug.: Se de udsendte »medlemsmeddelelser«.

Vel mødt igen!
Vy 73 de OZ6PK, Paul
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KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV, 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9, 2000 F, 
tlf. 0136 (GO) 1902 v.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatornyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
OZ2WK, tlf. (02) 97 47 65 modtager stof hertil.

HILLERØD
Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ5JR, Jan Lind Christensen, Skippermosen 21, 
3400 Hillerød, tlf. (03) 25 09 09.
Sekr.: OZ1AVN, Ole Rafn Petersen, Fredskovhellet 51,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6BL, Bent Bagger, Bregnerødvej 151,
3460 Birkerød, tlf. (02) 81 44 35.
Afdelingsnyt via OZ9REH (Ramløse) hver mandag kl. 21.00. 
Ansvarshavende for afdelingsnyt: OZ5JR.
Girokonto: 2 26 78 96, EDR, Hillerød.

Program:
16,aug.: Klubaften. Vi er nu inde i den normale gænge med 

servering af kaffe og ostemad.
23. aug.: Hvad ønsker man i den kommende sæson m.h.t. aktivi

teter, byggeprojekter osv. Mød op i aften og lad os høre 
jeres mening.

30. aug.: Klubaften.
6.sept.: Auktion. Sælgere bedes tilmelde sig snarest til 

OZ1SZ, GO 4241.
13. sept.: Filmaften.

Kursus i samarbejde med FOF
FOF afholder i vinterhalvåret kursus i morse og teknik. Neden

stående kursus foregår alle i Radioamatørernes Hus, Theklavej
26.

Morsekursus tirsdag og fredag 18.00-19.40,270 kr., 100 ti mer. 
Morsekursus tirsdag og fredag 20.00-21.40,270 kr., 100 timer. 
Morse for Old Boys lørdag 09.00-11.30, 220 kr. 75 timer.
Old Boys holdet er for viderekomne og der startes forsigtigt 

med speed 40 og der stiles mod at kunne beherske telegrafien 
ved hastigheden 120 tegn/min. Lærer på alle morsehold: 
OZ4SJ.

Desuden agtes afholdt et teknisk kursus til D-licens om ons
dagen også på Theklavej. Nærmere oplysninger herom frem
kommer I OZ for september. Kurserne begynder først i oktober. 
Enhver kan deltage uanset bopælskommune. Tilmelding og 
Indbetaling hurtigst til:

FOLKELIGT OPLYSNINGSFORBUND 
KØBMAGERGADE 22,
1150 - Kbh. K. Tlf.: (01) 11 19 80, 
hvor i øvrigt alle oplysninger kan fås.

73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.

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

KREDS

HELSINGØR
Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 631.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FG, Franz Primdahl, Odinsvej 68, 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09.
Sekr.: OZ8OM, Ole Maymann, Esromvej 133 a, Ny Horserød, 
3000 Helsingør, tlf. (03) 19 91 90.
Kass.: OZ8PI, Erik Christensen, Krb. Ladegårdsvej 59,
3000 Helsingør, tlf. (03) 21 70 81. ★

HOLBÆK
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen, Østerhavnevej 52 tv., 
4300 Holbæk.
Kass.: OZ1BXD, Torben Nielsen, Fjordparken 25,
4540 Fårevejle.

Vi mødes alle I Klubben mandag d. 13. sept. hvor det lige som 
sidste år, vil blive en rigtig hyggeaften, og 2XC vil sørge for kaf
fen og det bløde brød, vi starter som vanligt klokken 7.30.

l/y 73 de OZ3YY

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 4, kælderen v/Hobbyhuset. 
Møde: 1. og 3. torsdag i måneden kl. 19.30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgård, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Kass.: OZ1WI, Åge Hougård, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.
Best.medl.: OZ3XT, Erik Kjeldsen, Kysttoften 3,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 06 76.
Best.medl.: OZ1BCY, Kaj Erik Augustesen, Toftevej 4, 
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 34 45.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl. 
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave, 
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ2QF, Jørgen Petersen, 4734 Allerslev. 
Kass.: OZ1BVU, Mogens Henriksen, Fanøvej 4, 
4800 Nykøbing Fl.
Afd. girokonto: 6 25 98 55.

Der er intet møde i august, da lokalet er lukket på grund af 
OZ5GF's ferie.

Tilmeldinger til efterårets kurser begynder nu, og følgende 
kurser forventes startet i slutningen af september.

1. Teknisk kursus ved OZ4FL, Flemming.
2. Morsekursus ved OZ5GF, Leif.
3. Engelsk ved Ejner K. Sørensen.
Engelskundervisningen er udformet som 2x24 timer kursus, 

hvor 1. del er grundlæggende basic-engelsk, og 2. del er baseret 
på egentlig amatør-engelsk med hovedvægten lagt på QSO- 
trafik m.m. Deltagere, der i forvejen har noget kendskab til 
engelsk, kan således starte direkte med 2. del.

Derudover vil der blive oprettet et kursus til den udvidede
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tekniske prøve (A-prøve), og det afholdes af en, derved noget 
om sagerne, nemlig OZ9OR, Hans Ove fra Fensmark. Hvor det 
afholdes, er i skrivende stund ikke fastlagt, da der vil blive taget 
hensyn til, hvor der er flest tilmeldinger (Nykøbing F. eller Vor
dingborg). Start i begyndelsen af oktober. Interesserede, der 
kunne tænke sig at erhverve kørekort til stor sender bedes sna- 
rest tilmelde sig til Leif, OZ5GF eller Hans Ove, OZ9OR.

Vy 73 de OZ2QF, Jørgen

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov,
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00.
Sekr.: Claude Enoch, Bygaden 99, 4983 Dannemarer,
tlf. (03) 94 46 16.
Afd. adr.: Post box 111, 4920 Søllested.

Se kursustilbudene under Lolland-Falster afdelingen.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Holbækvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 88.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmlngsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

Se kursustilbudene under Lolland-Falster-afdelingen.

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Granvej 6,
3650 Ølstykke, tlf. (03) 17 94 79.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Fløng, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.

Program:
19.auf.: 1. møde efter ferien, hvor vi skal planlægge den nye 

sæsons aktiviteter.
26.aug.: (Se opslag I afdelingen).

2.sept.: Mekanisk arbejde.
9. sept.: (Se opslag i afdelingen).

16. sept.: (Se opslag i afdelingen).
Vy 73 de OZ8JK, Jørgen

SORØ
Call: OZ8SOR.
Lokale: Banevej 30, Sorø.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ2WN, Bent Nielsen, Enghavevej 1, 4180 Sorø, 
tlf. (03) 63 26 93.
Kass.: OZ4NO, Niels N. Olsen, Bredahlsvej 3, 4100 Sorø.

Ved generalforsamlingen den 26.6.1976 skete der ikke nogen 
forandringer i klubbens bestyrelse.

Efter at have drøftet forskellige ting af interesse for afdelin
gen, blev der opstillet et program for vinteren. Dette vil komme 
i OZ efterhånden som det er aktuelt.

Vi holder sommerferie indtil torsdag den 2. september 1976, 
hvor vi igen mødes kl. 20.00 på Banevej 30.

My 73 de OZ2WN

KREDS

NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LD, Leon Johannessen, Holms Allé 17,
5800 Nyborg, tlf. (09) 31 31 18.
Sekr.: Inge Johannessen, Holms Allé 17, 5800 Nyborg, 
tlf. (09) 31 31 18.
Kass.: Arne Madsen, Telegrafvej 4, 5800 Nyborg.
Afd. girokonto: 5 04 87 53.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 902, 5000 Odense.
Møde: Mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skjoldsvej 32,
5200 Odense vest.

Aktivitetsplan for efteråret:
16.aug.: Klubaften m. tilmelding til morsekursus og teknisk 

kursus.
23.aug.: Klubaften m. demonstration og overdragelse af vor 

nye station til OZ3FYN (v/Werner Radio, OZ8BM).
30. aug.: Udflugt til OZ9CR i Åsum hvor vi ser på Moon-Bounce, 

vi mødes under parabolen.
6. sept.: Radiobølgernes udbredelsesforhold på HF, Henning 

Bach fra elektromagnetisk institut, DTH, kommer herover,
- reserver denne aften!

13.sept.: Klubaften.
20. sept.: Ekstraordinær generalforsamling.
27. sept.: Familieaften, vi hygger om medlemmerne, deres 

XYL/YL og familien med kaffe, wienerbrød og pølser.
4. okt.: Auktion.

11. okt.: Klubaften.
18. okt.: Udflugt til KOMMUNEKEMI eller Teknologisk Institut, 

herom senere.
25. okt.: Klubaften.

I.nov.: Syntese, foredrag om Digital Frekvens Syntese.
8. nov.: Klubaften.

15. nov.: Filmaften.
22. nov.: Klubaften.
29. nov.: Den DATA-STYREDE amatørstation, V/OZ8GA m.fl.

6.dec.: Klubaften.
13. dec.: Juleafslutning (festaften for familien).

Kommentar til vor aktivitetsplan
Den 29. november vil vi beskæftige os med MICROCOMPU

TERE som et nyttigt tilbehør til den avancerede amatørstation 
og den dertil hørende SOFTWARE som et alternativ til flittig 
brug af loddekolben,-til helt nye typer filtre, måleinstrumenter,
- og den dag hvor man kører julecontest og samtidig rejser på 
juleferie hos sin familie er ikke længere nogen fjern fremtids
vision. (Ordliste: MICROCOMPUTER: microprocessor baseret 
EDB-anlæg, MICROPROCESSOR: integreret centralenhed til
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EDB-anlæg - oftest en enkelt chip, SOFTWARE: det såkeldte 
programmateriale).

Den ekstraordinære generalforsamling drejer sig om:
1) familiekontingent.
2) udvalgsformænd for interessegrupper i afdelingen.
3) opløsning af byggefonden og investering i inventar og ud

styr til glæde for medlemmerne.
Da der ikke i de år byggefonden har eksisteret har vist sig no

gen seriøs interesse fra medlemmerne til at yde bidrag af en 
sådan størrelse at de vil muliggøre køb af eget hus til afdelin
gen, må vi nok erkende at vi i en lang årrække fremover enten 
må havetil huse I lejede-eller lånte lokaler med offentlig støtte,
- og de senere års mødenedgang der så at sige har fulgt med 
solpletterne, har givet endnu mindre håb om eget hus. Vi må 
stå sammen og aktivere afdelingen og det kan ikke gøres uden 
at hele familien er med, det er derfor at familiekontingentet er 
punkt 1.

Vy 73 de OZ8GA, Preben

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbølle Kirkevej 4,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ7XH, Chr. Hansen, Glarmestervej 2,
5700 Svendborg, tlf. (09) 21 41 66.

Klubaftiviterne begynder igen den 28. aug. kl. 19.00. Mød op 
og vær med til at planlægge vinterens program.

Vy 73 de OZ9EG, Eli

KREDS
Hovedbesty relsesmedl 
OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9,
Haldbjerg, 9900 Frederikshavn.
Tlf. (08) 47 90 57.

KREDSARRANGEMENT
INDVIELSE AF AALBORG AFD. KLUBHUS

Lørdag d. 4. sept. 1976 foretages den officielle indvielse 
af Aalborg Afd. nye klublokaler beliggende Forcham- 
mersvej 11, Aalborg.

Kl. 14.00: RECEPTION
Hertil indbydes alle, forretningsforbindelser, medlem
mer, venner og bekendte af afdelingen.

Kl. 19.00: INDVIELSESFEST
Spisning efterfulgt af dans og alm. hygge til den lyse 
morgen. Nærmere ang. tilmelding og pris i repeaternyt 
via Aalborg repeater eller ved OZ1 ATS tlf. (08) 29 63 82, 
OZ2VE tlf. (08) 18 22 81.

Vel mødt.
p.b.v.

OZ3MV

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn. ★

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mandag kl. 19.00.
Fmd.: OZ7IH, Henning Rehné, Sjællandsgade 9,

*

HJØRRING
Call: OZ3EVA.
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8NR, Poul Schjødt Jensen, Mursejlervej 4,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 63 45.
Sekr.: OZ1CEX, Jørgen G. Elsborg, Højdedraget 9,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 35 39.
Kass.: OZ9TY, Tage Skjoldager, Hanstedgade 14,
9850 Hirtshals, tlf. (08) 94 31 58.
Afdelingens girokonto: 23 99 27.

Fra september oprettes der inden for afdelingen et teknisk 
kursus med sigte på erhvervelse af D-licensen. Kurset tænkes 
kørt på aftenskolebasis, hvilket igen indebærer, at deltager
antallet den første aften er minimum 12. Lærer på kurset bliver 
en af afdelingen anbefalet person.

Oprettelse af CW-kursus i afdelingens egne lokaler. Dette 
kursus er i første række tænkt som en service for dem, der 

ikke nåede at få deres morseattest i foråret. Men også nye folk 
vil kunne deltage, når blot man kan morsealfabetet, når man 
møder første gang. Hver deltager betaler 100 kr. for undervis
ningen. Deltagerantallet er minimum 12 første aften.

Afdelingen holder sommerferie i august, men tirsdag d. 7. 
sept. starter vi igen i lokalerne på Nørrebro, hvor vi håber at se 
rigtig mange radiointeresserede, så det kan blive muligt at 
stable ovennævnte kurser på benene. Til de mange, der har 
bygget rævemodtager, rettes der hermed en opfordring til at 
medbringe deres grej i afdelingen, hvor der vil være måle
apparatur og vejledning til stede. Vi skulle gerne se, at ræve
jægernes antal i afdelingen blev større til efteråret.

Vy 73 de OZ1CEX, Jørgen

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 51.
Formand: Svend E. B. Poulsen, OZ1ZD.
Kass.: Carsten Andersen, OZ1BUO.
Sekr.: Roger L. Pennerup, OZ4PY. ^

HURUP
Call: OZ5THY.
Lokale: Lindalsminde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Oksenbøl,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ6ZW, Poul Møller Hansen, Fårtoftevej 93,
7700 Thisted, tlf. (07) 92 37 81.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjerg,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

Vel mødt til en frisk og forhåbentlig indholdsrig efterårs- og 
vintersæson.

Endnu engang en bøn til alle I amatører der ikke kommer og 
besøger os. Måske kan I være med til at komme med nye ideer 
der kan være til glæde for os alle.

Vi kan da eventuelt diskutere om der er grundlag for at starte 
et CW-kursus.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul
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STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer. 
Sekr.: OZ6TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig. 
Kass.: OZ5EX. Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, GI. Århusvej 109, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ4EU, Egon Andersen, Hasselvej 3.

Program:
Onsdag d. 18. aug. kl. 19.30: besøg på Kodak, Brovej 17, 

(sidevej til Marsk Stlgs Vej A16).
Onsdag d. 15. sept. kl. 19.00: besøg på Viborg kommunes 

renseanlæg i Bruunshåb på vejen mellem Bruuenshåb og Tap- 
drup. Efter besøget kaffe på Rindsholm kro.

Der vil senere blive arrangeret besøg på Jydsk Telefon’s cen
tral i Viborg.

YL og XYL er velkomne til alle arrangementer.

Rævejagter
25. aug.: lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

8. sept.: lokaljagt i Vinderup kl. 19.30.
22. sept.: lokaljagt i Viborg kl. 19.30.

6. okt.: lokaljagt i Vinderup kl. 19.30.
OZ5LD, Leo Dam

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Lerkenfeldtvej 17, 9200 Skalborg, 
tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svendstrupvej 45,
9230 Svendstrup, tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99,

Stillingen efter forårets rævejagter
Nr. Call Point D

ja
1 6UD - Jørgen 1333 8
2 5XD - 3MV 1246 8
3 5QV - 1 ADA 968 8
4 2BB 722 4
5 2XT 688 4
6 3PS - 1 BOL 567 7
7 2RR - Lars 387 5
8 70U 223 3
9 2IM 155 1

1 ADI - 1ACV 65 1
2VE 65 1
7SG 65 1
8PX 65 1

Program:
17.aug.: kl. 19.00: rævejagt, kort 1216 I Nibe.
18. aug.: klubaften.
21/22 aug.: Stor Norjyske Rævejagt. Se OZ-juli under ræve

jægeren.
25.auf.: klubaften.
31.auf. kl. 19.00: rævejagt, kort 1316 IV Hals.

I.sept.: klubaften.
4. sept.: Indvielse af klubhuset. Se under kredsarrange

menter kreds IV.
8.sept.: klubaften.

11. sept.: afdelingen er vært for et hold svenske amatører fra 
Gøteborg, der er i Aalborg fra lørdag middag til søndag 
aften. Der bliver arrangementer af forskellig karakter, og 
alle opfordres til at møde op for at vise afdelingens aktivite
ter. Nærmere herom i repeternyt via Aalborg repeater.

Klubaftnerne op til indvielsen vil blive brugt til en sidste af
pudsning af lokalerne. Nærmere i repeaternyt.

Så er det igen tiden for bestyrelsen at stå til regnskab overfor 
medlemmerne. Derfor indkaldes til ordinær generalforsamling 
onsdag d. 15. sept. 1976 kl. 19.30 i lokalerne Forchammersvej
11.

Dagsorden ifølge lovene.
Kun adgang mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Vy 73 de OZ3MV, Dion

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted, 
8355 Ny-Solbjerg.

ESBJERG
Call: OZ5ESB.
Lokale: Neptunvej 21, Sædding.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Plantagevej 15, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
18. aug.: Orientering om kredsmedlemsmødet i Give. (Deling af 

kreds 5).
25. aug.: Mobiltest eller -jagt til erstatning for rævejagt?

I.sept.: Auktion.
8.sept.: Møde.

15. sept.: UHF-trafikken i Esbjerg, (diskussion) Derefter: »Hvor
dan virker repeaterens morsegenerator?«, digitalteknik ved 
OZ1LN.

Vi lykønsker de nye licenser i og omkring Esbjerg:
1 BOV, Børge Verner 
1CXL, Leif 
1CWP, Bjarne 
1BPY, Annemarie 
9IK, Mogens

1CXQ, Ole 
1 BOD, Harry 
1CMH, Jan 
1CYJ, Karsten

Vy 73 de OZ5OH, Ole

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1AGO, Carl J. Hansen, Børkopvej 23,
7000 Fredericia.
Sekr.: Ejvind Sørensen, Fællevej 6 B, 7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen, H. C. Andersensvej
24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14.

Program:
26. aug.: Klubaften kl. 19.30.

9. sept.: Klubaften kl. 19.30.
23. sept.: Klubaften kl. 19.30.

Vy 73 de OZ-DR 1766
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GIVE OG OMEGN RANDERS
Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Skolegade, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Gmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give.
Sekr.: OZ1BCC, Annette Hansen, Kronhedevej 4,
7200 Grindsted, tlf. (05) 32 26 80.
Kass.: OZ5GH, Gunnar Hansen, Hospitalsgade 33,
7323 Give. *

Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AGJ, Leo J. Vendler, Schousgade 17,
8900 Randers.
Sekr.: OZ7OY, Ole B. Skipper, Sæbyvej 16,
8900 Randers, tlf. (06) 42 14 58.
Kass.: OZ1IS, Ove Sørensen, Kristrupvej 118, 8900 Randers. 
Afd. postadresse: Postbox 2034, 8900 Randers.

OBS! OBS!
I anledning af foreningen Nordens jubilæum i år, afhol
des fra d. 28. aug. til 3. sept. Nordisk Kulturuge i Ran
ders.

EDR Randers afdeling, OZ7RD, deltager i arrange
mentet d. 28. aug. kl. 11.00-17.00 G MT og d. 29. aug. kl. 
9.00-17.00 GMT med en arbejdende amatørradiosta
tion.

QTH bliver på kulturhuset i Randers. Der vil blive ført 
QSO med amatører fra alle de nordiske lande og 
specielle, nummereredeQSL-kortvil blive afsendt. Efter 
arrangementet trækker vi lod, og en af QSL-modta- 
gerne vil ud over kortet også modtage en »præmie« til 
minde om kulturugen.

Vi vil være QRV på alle HF-bånd samt på 2 meter.
Vy 73 de OZ1AGJ, Leo

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Mode: Torsdag i de lige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 00.
Sekr.: OZ9OI, Ove Bjerregård, Søgade 28, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 24 52.
Kass.: OZ9HN, Helmut Nielsen, Glentevej 10, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 09 96.

★

HERNING
Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 86 18 17.
Sekr.: OZ1AFC, Gunnar Simonsen, H. C. Ørstedsvej 88, 
7400 Herning, tlf. (07) 22 18 35.
Kass.: OZ1CAF, Ebbe Nielsen, Lind, 7400 Herning.
Afd. postadresse: Postbox 106, 7400 Herning.
Afd. girokonto: 6 05 41 96.

★

HORSENS
Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Møde: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet,
8700 Horsens, tlf. (05) 68 23 75.

Klubbens faste aktiviteter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt - Mødested: Klubhuset.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag d. 26. aug. 1976 kl. 20.00 afholdes der i klubhuset 

ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Det er kun de medlemmer der har betalt kontingent for juli 

kvartal 1976 der har stemmeret.
Vy 73 bestyrelsen v/ OZ1BME

KOLDING
Call: OZ8EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ7UH, Jørgen Hansen, Skovparken 85 st. tv.,
6000 Kolding, tlf. (05) 52 91 84.

Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding. ★

RIBE
Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe, 
tlf. 42 19 58.
Kass.: OZ8AU, Poul Andreassen, Saltgade 4 o.g. 6760 Ribe, 
tlf. (05) 42 13 41.

*

SILKEBORG
Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Møde: Hver tirsdag.
Fmd.: OZ7XC, Jens Chr. Jensen, Eidervej 83.
8600 Silkeborg, tlf. (06) 82 00 51.
Sekr.: OZ7DH, Erik Dahl, Jeppe Åkjærsvej 12,
8600 Silkeborg.
Kass.: OZ4XT. Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 88 80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
17. aug.: Alm. klubaften.
24. aug.: Diskussion om vinterens byggeprojekter: strømforsy

ning, gitterdykmeter, ombygning af klubbens 4 m station til
2 m. Gennemgang af 70 cm STORNO, og ændring af disse 
Andre emner efterlyses.

31. aug.: Alm. klubaften, herunder fremvisning af OZ7XC's 
film fra Norgesturen -76. Herefter gennemgang af enkelte 
datablade fra Philips Pocketbog, som bedes medbragt, 
uanset årgang.

7.sept.: Måleaften; Herunder diskussion af, og fejlretning i 
medlemmernes grej.

14. sept.: Alm. klubaften: Diskussion af vinterens eventuelle 
kurser, teknisk kursus og CW.

Vy 73 de OZ9RK

OZ AUGUST 1976 337



VEJLE
Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58. Vejle.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmusensvej 4, 
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ1BJT, Poul Lund, Olgasvej 7, 7100 Vejle.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

Vi starter igen efter ferien den 31. aug. kl. 20.00. Den 7. sept. 
kl. 20.00 holder vi programaften. Kom og vær med til at tilrette
lægge efterårets og vinterens aktiviteter.

Vy 73 de OZ1BJT, Poul

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Kikkenborg, Hesselho,
6870 Ølgod.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

★

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Fmd.: OZ5JT, Jens E. Thomsen, Brinken 4, 8460 Viby J,
tlf. (06) 14 23 53.
Sekr.: OZ7VP, Hans Peter Hansen, Havlundsvej 3, 8250 Egå.
8000 Århus C.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program:
19. aug. kl. 20: Besog på Danmarks Radio. DR har inviteret os 

til at komme denne aften. Se omtalen i X-QTC. Vi moder ved 
hovedindgangen i Rosenkrantzgade kl. 20 prc.

24. aug. kl. 20: Kørejagt.
26.aug. kl. 20: HF-aften. Det er lykkedes at få OZ5KF til at 

komme og fortælle om forholdene på HF-båndene.
31. aug. kl. 20: Gåjagt.

2. sept. kl. 20: Klubaften.
4. sept. kl. 19: Molbojagt. Der er briefing på P-pladsen ved 

Kalø slotsruin kl. 19.
7. sept. kl. 20: Århusjagt nr. 6.
9. sept. kl. 20: Se 23. sept.

14. sept. kl. 20: Gåjagt nr. 6.
16. sept. kl. 20: Frekvensstandard. OZ7VP kommer og fortæller 

noget om nøjagtige frekvenser og hvorledes de måles og 
hvorfra man får normalerne.

21. sept. kl. 20: Kørejagt.
23. sept. kl. 20: Firmabesøg. Vi har arrangeret et besøg på en 

transformatorfabrik. Den endelige dato er ikke fastlagt så 
se i X-QTC for sept.

Begynderkurset starter i år den 22. september, nærme info i sep. OZ 
På gensyn i afdelingen, OZ7VP, sekr.

Hovedbestyrelsesmedl.:
OZ6IC. Karl H. Carstensen, Lyshøj 26, 
Rinkenæs, 6300 Gråsten. Tlf. (04) 65 00 23.

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Møde: Tirsdag.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark,
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI, Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf, (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Vi starter efter ferien d. 31. aug., med et møde, hvor »Ræve- 
løbsregler« og vinterens aktiviteter skal drøftes - Forslag UD
BEDES!!! Inden da skal vi gerne have malet m.m. i de nye loka
ler, hvis du kan og vil give en hånd med, høre bestyrelsen gerne 
fra dig. Skal QSL-kort forsendes og fremstilles gennem klub
ben? Skal vi i denne vinter have byggeaftner?? Morse- og 
Teknisk kursus skulle også gerne i gang! Så kom ud af busken 
og kik op i lokalet, så også DIN menig og DINE ønsker kan 
høres.

Den 4. og 5. sept. er der Field-day contest, hvor vi gerne skulle 
være med, grej har OZ8JV lovet, hvis ikke andet kan skaffes. 
Lad os høre fra dig så OZ7HDR igen kan blive aktiv. Påtænkt 
QTH »Pothøj«.

Den 14. sept. kl. 19: Rævejagt.
Den 28. sept.: Modeaften.
Rettelse til juni OZ - Bestyrelsesmedlem er OZ1AKA, og ikke 

OZ1KA.
Den 21. til 24. okt. skal der være udstilling i Agerskovhallen, 

EDR har lejet en stand, som vi skal passe evt. på Sønderjysk 
fælles plan.

Vy 73 de OZ1ALI, Uffe

NORDALS
Call: OZ1ALS.
Lokale: Sjellerupvej 30, Nordborg.
Møde: Hver torsdag.
Fmd.: OZ2EQ, Erhard Jørgensen, Lyøvej 40,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 00 13.
Sekr.: OZ9NS, Nis Karlson, Hudslevvej 10, Ketting,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 11 88.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

★

SØNDERBORG
Lokale: Winds Radioservice. Sjællandsvej 18, Sønderborg. 
Fmd.: OZ8DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ6BS, B. Strandtoft, Møllebakken 27, Guderup, 
6430 Nordborg.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparken 70,
6400 Sønderborg, tlf. (04) 42 60 14.

Program:
17. aug.: Medlemsmøde. Vi skulle gerne ha’ gang i klubstatio

nen i aften. Der skal antenner op (hf + 2-meter), så nu har 
du muligheden for at yde en aktiv indsats!

22. aug.: Rævejagt i Sønderskoven kl. 10. Kom og 
kig.
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31 .aug.: Hyggeaften, hvor vi snakker 2 meter modtager. Har du 
en idé til en VFO? Og så har især de nye C-licenserede (til
lykke!) mulighed for at køre QSO fra klubstationen, sålænge 
vi har den til lån endnu.

5. sept.: Rævejagt.
19.sept.: Rævejagt.
21. sept.: Møde evt. foredrag. Kan vi anvende walkie-XTAL’s til 

2-meter modtageren? Ifølge rygter er der en OM, der har 
lavet det - og det vil vi da gerne vide mere om.

3. okt.: Rævejagt. Skal vi til at slutte sæsonen?
5.okt.: Hyggeaften (se OZ for sept.).
Sommerferien er nu vel overstået, og vi skulle gerne have 

gang i klubaktiviteterne. På generalforsamlingen var der et 
skriftligt forslag fra flere medlemmer om anskaffelse af en klub
station. Som det huskes, vedtog man at låne EDR'sTRIO 510 i en 
forsøgsperiode.

Bestyrelsen har fået tilsagn om lån af stationen (se juli OZ) og 
ligeledes et tilsagn om opsætning af antenner. Klubben har fået 
en glasfiber 2-meter antenne foræret, men det er ikke besluttet, 
hvilken HF-ant. vi skal ha' op. Har du en god Idé, så lad høre. 
Vi skulle gerne ha1 klaret antenneproblemet til mødet den 17/8 
(se program).

Har du forslag til klubarbejde - projekter, foredrag, besøg, 
fest, ture eller lign. så lad et par ord falde til bestyrelsen.

Vy 73 de OZ6BS, Benny

ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ6MU, John Blåbjerg, Blomstervænget 10, 
Hjordkær, 6230 Rødekro, tlf. (04) 66 64 77.

Ang. udflugten til Givskud, søndag d. 22. aug. Der vil viarepea- 
teren søndag kl. 8.00 blive givet besked om turen gennemføres 
som planlagt, eller om den aflyses pågrund af regnvejr. Så husk 
at være stand by på repeateren. Den morgen vil vi gerne høre 
hvor mange der kommer, så grib miken, når der gives grønt lys.
- Vel mødt. Da vi på nuværende tidspunkt intet grej har til 
Field Day Contest, svæver det i det uvisse om den bliver gen
nemført, så har du grej så ring, til OZ1VW/Hans.

Næste klubaften: Torsdag d. 19. aug.
Vy 73 de OZ6MU/John

AMATØRANNONCER
Taksten for amatørannoncer er 30 øre pr. ord. - Mindst 5 kr.

- Annoncerne sendes direkte til bogholderen inden d. 20. i 
maneden bilagt betalingen i gængse frimærker. For sent 
indsendte annoncer henlægges til næste nummer af OZ.

Sælges: Squeeze key, meget lidt brugt, har kostet kr. 564,- 
sælges for kr. 390,-. SWR-meter med teleskopantenne, kr. 60,-. 
AP 565 taxaradio urørt kr. 100,-.

Købes: Strømforsyning 220 V / 13 V og krystaller til danske 
og svenske repeatere.

Tlf. (01) 78 13 00.

Sælges: Home-made transceiver 144—146 MHz samt 14-15 
MHz, delvis efter DL6HA, digital udlæsning, SSB, FM, AM, 
space for repeater, fuldtransistoriseret, output 2 meter ca. 2 
Watt, 20 meter ca. 50 mW, indbygget power for 220 V AC med 
mike, kr. 3.200,-.

OZ6PN, Henrik Jacobsen, Kløvervænget 9, Haldbjerg, 9900 
Frederikshavn, tlf. (08) 47 90 57 efter kl. 18.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4GF, Erik Folsing, Årsballevej 49, 
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Nørrekås, Rønne.
Møde: Tirsdage kl. 19: Klubaften. Søndage 10-12: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR, Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ4IH, Finn Bødtger, Brovangen 35,
3700 Rønne, tlf. (03) 95 41 34.
Kass.: OZ4PM, Poul Mørch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie, tlf. (03) 97 01 18. ^

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ4CG, Carsten Gjessing, Nørrevang 2,
3740 Svaneke, tlf. (03) 99 67 86.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne,
tlf. (03) 99 91 77. ★

EDR’s MEDLEMSSERVICE TILBYDER:

Logbog, format A4 med spiral, pr. stk................................  8,00 kr.
10 stk........................................................................................ 75,00 kr.
Contest Log, format A4 med heftning, pr. stk.......................... 5,50 kr.
10 stk........................................................................................ 50,00 kr.
The Radio Amateur’s World Map 

(Verdenskort i 4 farver), format 70x100 cm i 
Azimutalprojektion
pr. stk....................................................................................  26,50 kr.

10 stk........................................................................................ 230,00 kr.
Beamkort til bestemmelse af beamgrader set fra

Midteuropa, format 61 x61 cm.............................................  16,75 kr.
10 stk........................................................................................  150,00 kr.
EDR vimpel fremstillet i poplin med rød bund, 

sort emblem og m. hvid inskription.
Format 15x30 cm pr. stk......................................................  5,00 kr.

10 stk........................................................................................ 40,00 kr.
EDR vognmærke med call fremstillet af vinyl, - 

sorte bogstaver på hvid bund, selvklæbende.
Format 17x12 cm. Husk ved bestilling at
opgive call! Pr. stk.~.............................................................  5,00 kr.

10 stk........................................................................................ 40,00 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 4. udgave ......................................  27,50 kr.
Vejen til sendetilladelsen, 6. udgave ....................................... 46,00 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.

EDR’s bogholder står til rådighed for yderligere oplysninger. 
Bestilling foretages ved forudbetaling på girokonto 5 42 21 16. 
EDR Box 79, 1003 Kbh. K., og varerne bliver fremsendt portofrit. 
Alle ovennævnte priser er incl. moms!

Sælges: 320 MHz frekvenstæller med 8 cifret syvsegment 
display. Sinus/firkant tonegenerator 30 kHz. Temp. måleinstru
ment 20-600° for tavlemontering 90x90 mm. Philips dyn. mike 
med bordstativ. Forsk, cifferomskiftere. Olivetti fjernskriver. Alt 
sælges billigt.

OZ6CF, tlf. (06) 83 61 75.

Sælges: 32 element colinear 70 cm antenne. 2x6 element 2- 
meter antenne. 1 x5 element 2-meter antenne.

OZ9ZZ, Jens O. Nielsen, Brombærvej 14, 8800 Viborg, tlf. (06) 
62 76 34.
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