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(D focus
på
eksperimenterende 
amatørradio .. .

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Den 15. august 1927 blev vor forening stiftet af fremsynede radio
amatører, og vi kan således fejre vort 50 års jubilæum i år.

Efter forskellige besværligheder med at finde et passende sted, 
hvor vi kunne fejre dagen, kan vi nu offentliggøre et foreløbigt pro
gram fo r festen.

Festen afholdes på den skønne Skovriderkro i Charlottenlund 
lørdag den 13. august med følgende foreløbige program:

Efter en velkom stdrink kl. 18,00, går vi til bords til tonerne af EDR’s 
jubilæ um sm arch. Der vil blive serveret en middag med 3 retter mad, 
vine og hvad der ¡øvrigt dertil hører. Der vil under middagen blive lej
lighed til at ønske vor gamle forening tillykke i ord, sang og toner. 
Efter middagen serveres der mocca og likør i Munkestuen.

Når vi således har fået talt sammen og sundet os lidt ovenpå mid
dagen spilles der op til dans. Der vil blive underholdning af kunst
nere og måske nogle af vore egne talenter?

Dette er altså det foreløbige program, og vi vil senere uddybe det 
nærmere i OZ, ligesom der fremkommer oplysninger om hotelværel
ser, transport fra København o.s.v.

På nuværende tidspunkt er det ikke nemt at side noget om prisen, 
men ovennævnte festaften vil koste ca. 175,00 kr. pr. kuvert. EDR vil 
arrangere og betale kollektiv bustransport ned gennem Jylland over 
Fyn og Sjælland, ligesom der vil blive ydet tilskud til rejsen til forskel
lige opsamlingssteder for EDR's medlemmer med YL (eller OM).

På gensyn lørdag den 13. august.
Festudvalget.

EDR’s 50 års jubilæum
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Styresender til 2 meter
Af OZ3MZ, Svend Christensen og OZ8AO, Jan Steen Sørensen, Provstevej 9,1. tv., 
2400 Kbh. NV.

Vi vil i denne artikel beskrive styresenderen til 
pro jekt MD 500.

Styresenderen, som vi har kaldt MD 510, har 
plads til 6 kanaler og modulerer efter PM-me- 
toden.

MD 510 er opbygget således, at udstrålingen 
af subharmoniske frekvenser er meget lille, hvil
ket sikrer en TVI-fri sending. Vi har ligeledes 
taget hensyn til, at senderen kan arbejde stabilt 
og squeggfri, selv ved stort standbølgeforhold. 
Modulatoren er udstyret med et effektivt klipper
kredsløb, efterfu lgt af et splatterfilter, Denne 
klipper sikrer, at det indstillede frekvenssving 
ikke overskrides. Modulatoren arbejder efter 
PM-systemet, hvilket vil sige, at modulatoren 
afgiver et retrespons signal fra 300 Hz til 3 kHz i 
uklippet tilstand og et 6 dB/oktav signal i 
k lippet tilstand, se blokdiagram fig. 1.

Diagramm et
Modulatoren, se fig. 2 og 3.

Modulatoren er opbygget ved hjælp af 3 
OP-AMPs. OP-AMP nr. 1 kører som forforstæ r
ker. Denne forforstæ rker er opbygget således, at 
kun taleområdet forstærkes op. Forstærkningen 
i trine t er ca. 20 dB.

OP-AMP nr. 2 har to funktioner. 1) at arbejde 
som forstæ rker med en diskanthævning (forbe
toning) på 6 dB/oktav. 2) at arbejde som klipper.

Den før nævnte hævning medfører, at klippe
ren vil klippe de højeste frekvenser først. Da 
klipperen ikke kan afgive større signal end dens 
begrænserpunkt, vil den, hvis hele taleområdet 
bringes i klippet tilstand, antage retrespons. Der 
er altså tale om 2 modulatortilstande, en klippet 
og en uklippet.

Efter klipperen sendes signalet ind i et RC-led,

Fig. 1. B lokdiagram
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Diskanthævning 
6 dB/oktav.

Dis kants ænkning 
6 dB/oktav.

O P -A M P  3 
U dgangsfor
stæ rker 
Ret 300 Hz- 
3 KHz.

M odulatoren e r  v is t i uklippet tilstand.

Fig. 3. Frekvensgang i modulatorens forskellige trin.

som beskærer signalet med 6 dB/oktav. På 
udgangen af dette led vil man nu kunne konsta
tere en tydelig forskel på de for nævnte 2 tilstan
de. I uklippet tilstand vil RC-leddets sænkning 
ophæve klipperens hævning og som resultat fås 
et retresponssignal. Ved klippet tilstand vil 
RC-ledet atter beskærer responsen som ved 
uklippet tilstand, man da klipperen nu afgiver et 
retresponssignal, vil udgangssignalet sluttelig 
antage -r- 6 dB/oktav.

Grunden til at modulatoren antager disse 2 t i l
stande, vil vi vende tilbage til under fasemodula- 
toren.

OP-AMP nr. 3 arbejder stort set som OP-AMP 
nr. 1, dog er der taget ekstra højde for en effektiv 
filtre ring  af frekvenser, som ligger over taleom- 
rådet, da disse kan medføre uheldig splatter. 
Trinnets primære opgave er at forstærke signa
let op, således at fasemodulatoren kan frem 
bringe det rigtige sving. I øvrigt ses en del 1 nF- 
kondensatorer. Disses opgave er at hindre, at 
der »går HF i modulationen«. Vi har i øvrigt 
prøvet at forbinde antenneudgangen direkte til 
m ikrofonindgangen. Denne hårde behandling 
skete der ikke noget ved, hverken med modula
toren eller udgangstrin, HF tilbøjeligheder kun
ne ikke spores i modulatoren. På 100 kohm trim- 
mepotmetret reguleres mikrofonfølsomheden. 
Det skal her lige bemærkes, at modulatorføl- 
somheden passer til alm. håndmikrofon af høj- 
ohms-typen med en taleafstand på et par cm. 
Ønskes større taleafstand må et forforstærker
kredsløb monteres, se fig. 4.

Endvidere er modulator-klangen stærkt af
hængig af, hvilken mikrofontype, der anvendes. 
10 kohm trimmepotmetret, som sidder ved 
OP-AMP nr. 2 er beregnet til at justere klipper
symmetrien, da denne symmetri er stærkt af
hængig af, hvilket fabrikat 741, som anvendes. 
Det sidste trimmpotmeter, som sidder sidst i mo
dulatoren (på 1 kohm) bruges til at indstille fre-

kvenssvinget. Det max. opnåelige sving er ca. 7 
kHz.

X -ta losc illa to r og skift.
Skiftet har plads til 6 kanaler. Skift mellem de 
enkelte X-taller sker ved hjælp af dioder. Disse 
dioder skal være af typen BA 182.

1N4148 virker ikke i denne type skift. I det skift 
som vælges, bliver dioden forspændt i sin 
lederetning, hvorved den antager en stor kapa
citet. I de resterende skift bliver dioderne auto
matisk forspændt i spærreretningen, hvorved 
disse antager m inimum kapacitet og virker som 
afbrudte kontakter. På denne måde sikrer man 
sig, at kun et X-tal svinger ad gangen.

Frekvensindlægningen af de enkelte X-taller 
sker ved hjælp af serietrimmere. Den faste kapa
citet, som sidder parallelt over den enkelte 
trim m er medvirker til at give trimmeren det rig ti
ge dækningsområde. Dette dækningsområde 
skal være forskelligt, afhængigt af, hvilken be-

Fig. 4. Forforstæ rker til brug, hvor større m ikrofonfølsomhed 
ønskes.

OZ A PR IL 1977 157



lastningskapacitet X-tallet skaf have for at 
svinge på den rigtige frekvens. Dette forhold kan 
være forske llig t afhængigt af X-tal fabrikat. Vi 
har erfaring for, at X-taller af fabrikatet ICOM 
skal have 12 pF over trimmeren, X-taller fra ITT 
skal have en kondensator på 33 pF over trimme
ren og X-taller af fabrikatet JAN X-tals skal have 
en kondensator helt oppe på 56 pF. Andre X-tal 
fabrikater må indlægges ved forsøg. Oscillato
ren er af den gammelkendte Colpittstype, som 
arbejder på 12 eller 18 MHz, hvor signalet tages 
ud over en kollektormodstand. Signalet herfra 
sendes ind i fasemodulatoren.

Fasem odulator.
Fasemodulatoren har 2 indgange og 1 udgang. 
På den ene indgang tilføres HF-signalet fra 
oscillatoren. På den anden indgang tilføres LF- 
signalet fra modulatoren. Fasemodulatoren vir
ker i meget korte træk på den måde, at LF-mo- 
dulationen henholdsvis forsinker eller frem- 
skynder HF-signalet (faseforskyder) i takt med 
talen, hvorved en form for FM opnås. Som et 
uhe ld igt b iprodukt AM-modulerer fasemodula
toren også HF-signalet. Denne AM bliver dog 
fjernet i de efterfølgende trin.

Vi kunne have brugt indtil flere spalter på at 
beskrive, hvorledes fasemodulatoren virker i 
enkeltheder, men vi synes at det er mere på sin 
plads at beskrive, hvad PM (fasemodulation) er 
og sammenligne denne med FM (frekvensmodu
lation). Den her beskrevne PM-modulator har 
den pudsige egenskab, at ikke nok med, at 
svinget stiger i takt med øget LF-modulation, 
stiger det også, når modulationsfrekvensen 
øges, hvilket skal forstås således, at en tone på 3 
kHz giver et større frekvenssving end en tone på 
800 Hz. Dette sker efter forholdet 6 dB/oktav. 
Ved FM holdes svinget konstant uanset modula
tionsfrekvensen, der er det kun LF-amplituden, 
som kan ændre svinget. FM frembringes i 
senderoscillatoren, hvorimod PM frembringes 
efter oscillatoren.

FM kan laves om til PM ved at lave den før om
talte 6 dB/oktav hævning i LF-modulatoren, 
hvorved PM-virkningen opnås. PM har den fo r
del frem for FM, at 6 dB/oktav hævningen 
bibeholdes hele vejen gennem æteren og gen
nem modtageren, indtil signalet når frem til LF- 
forstærkeren, hvor signalet efterbetones modsat 
med 6 dB/oktav (afskæring af de høje frekven
ser). Ved at foretage denne slutafskæring opnås 
en væsentlig støjreduktion i systemet, da den

største del af støjen ligger i de hojere LF-fre- 
kvenser.

På højttalerklemmerne vil signalet atter anta
ge retrespons, resultat - bedre rækkevidde med 
PM, da signal/stø jforholdet er blevet forbedret.

Lytter man med en modtager, som er tilpasset 
PM, vil en FM-moduleret sender lyde mørk. da 6 
dB /oktav hævningen mangler på sendersiden. 
Omvendt er selvfølgelig også tilfældet, at en PM- 
sender lyder fo r lys i en modtager, som ikke er 
efterbetonet til PM.

Altså, skal fordelen udnyttes 100 %, må 
sender og modtager være betonet, så de passer 
sammen.

Vi talte før om, at LF-modulatoren kunne 
antage 2 responstilstande, retrespons ved uklip
pet tilstand og — 6 dB/oktav, når klipperen træ
der i funktion.

Denne 6 dB/oktav afskæring laves af 2arsa- 
ger. 1) fasemodulatoren hindres i at lave utilsig
tede store frekvenssving på de overtoner, som 
opstår i klipperen, når denne er i aktivitet. Da 
disse overtoner let kan gå højt op i LF-området, 
kan man let forestille sig, hvilke underlige 
sidebånd misæren kan blive årsag til. når man 
husker, at fasemodulatoren hæver sit sv ng i takt 
med en stigende modulationsfrekvens.

Alle disse ubehageligheder sker helt uden om 
frekvenssvingsjusteringspotmetret. da dette ik
ke påvirker frekvensgangen, kun LF-ampituden.

2) Hvis outputtet fra klipperen skulle være 
ret, (retresponsklippet) ville man løbe ind i u- 
overskuelige filtreringsproblemer, da man som 
før nævnt må huske på, at klipperens output er 
firkanter, som indeholder mange overtoner, som 
igen ville blive årsag til mange uønskede side
bånd. Derfor er denne afskæring foretaget, når 
klipperen arbejder. Pas på, at modulationen ikke 
hænger konstant oppe i klipperen, da talen så vil 
lyde mørk i en modtager, som er efterbetonet 
korrekt, og ikke nok med det - rækkevidden vil 
også blive nedsat. Brug klipperen som en sik
kerhedsventil.

M ultiplikationskæ den.
Signalet på fasemodulatoren skal nu op på 36 
MHz. Dette sker i et såkaldt multiplikatortrin. An
vendes 12 MHz X-taller, kører trinnet som tripler, 
bruges 18 MHz X-taller, kører trinnet som dob
ler. 3 X 12 = 36 og 2 X 18 = 36. Et m ultiplikator
trin  er koblet således, at det arbejder ulineært. 
Denne arbejdsform medfører, at evnen til at 
danne harmoniske fremhæves, hvilket igen vil 
sige, at det indkomne HF-signal bliver klippet
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kraftigt, hvorved de før omtalte harmoniske dan
nes. På m ultiplikatorudgangen vil vi altså kunne 
finde et stort antal frekvenser, som er et m ulti
plum af X-talfrekvensen. Afstemmes denne ud
gang med en LC-kreds, f. eks. til den tredie har
moniske, vil denne nu være den kraftigste. De 
andre harmoniske vil dog stadig være til stede.

For at foretage en effektiv dæmpning af disse 
uønskede frekvenser er der mellem hvert m ulti
p lika tortrin  monteret et båndfilter, som består af 
den før omtalte LC-kreds og en indgangskreds 
til næste trin. Disse to kredse er topkoblede med 
en lille kapacitet og er afstemt til samme fre
kvens, og som resultat fås båndfilter, der effek
tiv t dæmper de uønskede harmoniske.

Den her afgivne forklaring dækker stort set 
samtlige m ultip likatortrin, blot man husker på, 
at disse arbejder på forskellige frekvenser.

Den samlede multiplikationskæde er som fø l
ger: Bruges 12 MHz X-taller, vil kæden triple, 12 
x  3 = 35 MHz, doble, 36 x  2 = 72 MHz og doble, 
72 x 2 =  144 MHz. Bruges 18 MHz X-taller, ar
bejder kæden som 3 doblere, 18 - 36 - 72 - 144 
MHz.

Driver og udgangstrin.
De 2 sidste trin  i senderen er stort set ens. Disse 
arbejder begge som ligeudforstærkere, hvilket 
vil sige, at ind- og udgangsfrekvenserne er ens, 
b lo t forstæ rket op. Man vil dog bemærke en 
generel ændring rent diagrammæssigt i disse to 
trin. De afstemte kredse er fortrinsvis udformet 
som seriekredse og pi-led. Dette skyldes de la
vere impedanser i de to sidste trin, da disse ar
bejder med større effekter, som giver større 
strømme. Brugte man almindelige parallelkred
se, ville kredsgodheden hurtigt blive ødelagt 
grundet den lavimpedansede belastning. Bru
ges i stedet seriekredse, ser sagen helt ander
ledes ud, da disse som bekendt antager den 
mindste impedans ved resonans.

Stort set har kredsene foruden at afstemme 
også den opgave at impedanstilpasse transisto
rerne til hinanden og sluttelig at tilpasse ud- 
gangstransistorerne til 50 ohm.

Man vil i øvrigt iagttage, at der i de to sidste 
trin  også sidder en del drosselspoler, afkob- 
lingskondensatorer, tantaler og modstande over 
kredse. Alle disse foranstaltninger er medvir
kende til at gøre senderen stabil. Det samme 
gælder den flothed, at der bruges hele 3 .stk. 
2N4427 i den sidste del af senderen. Denne 
»skyden gråspurve med kanoner« tendens er 
også stærkt medvirkende til at gøre senderen

stabil. Standbølgeforhold op til 10 klares uden 
vanskelighed.

Signalet er nu'oppe på ca. 1 W effektiv 2 meter 
effekt, målt via et lavpasfilter (BSP LP 1).

Den vil i denne forbindelse være på sin plads 
at nævne, at styresender MD 510 kun tager høj
de fo r dæmpning af de subharmoniske frekven
ser, de direkte harmoniske af 2 meter signaler, 
288 - 432 MHz osv. bliver maksimalt dæmpet (f. 
eks. 288 MHz) ca. 6 - 8 dB, hvilket langtfra er t i l
stræ kkeligt, også selv om antennen filtrerer en 
del, derfor anbefaler vi på det kraftigste at bruge 
et lavpasfilter. Det her nævnte forhold er ikke 
noget særsyn fo r denne styresender, men 
gælder a lle  2 meter sendere, hvor der ikke er 
taget specielt hensyn til dette forhold, eventuelt 
ved brug af et LP-filter.

M ontering.
Modulator.
Start med at montere loddespyd, straps og even
tuelle afstandsstykker.

Monter nu hele LF-modulatoren. drej ind- 
gangstrimmepotmetret op til max. følsomhed, 
drej ligeledes frekvenssvingstrimmepotmeteret 
op til max. output.

Forbind nu en tonegenerator til m ikrofonter
minalerne 14 og 15 (en 1750 Hz tonesender er 
udmærket), sæt eventuelt en LF-forstærker til 
term inal 8 og stel. T ilslut nu spænding på term i
nal 13.

Vi skal nu justere klippersymmetrien. Hvis 
man er i besiddelse af et oscilloskop, kan dette 
tils luttes på OP-AMP nr. 2’s udgang (ben 6). 
Målepunkt 1. Start med at give modulatoren et 
LF-signal, så denne ikke klipper (b livertil firkan
ter på skopet). Drej nu forsig tigt op for tone
generatoren, til det punkt, hvor klipperen træder 
i funktion.

NB! pas på ikke at skrue så højt op, at OP-AMP 
nr. 1 også klipper. Dette kan kontrolleres på ben
6 på OP-AMP nr. 1.

Just nu på 10 kohm trimmepotmetret indtil det 
punkt er nået, hvor firkanterne er helt sym
metriske. Hvis man ikke er i besiddelse af et 
oscilloskop, kan indstillingen gøres næsten lige 
så godt på øret ved hjælp af LF-forstærkeren. 
Drej tonegeneratoren forsig tigt op til det punkt, 
hvor tonen ligesom ændrer karakter (sinusen 
bliver til en trekant). Drej nu symmetripotmeteret 
lid t frem og tilbage. Man vil nu kunne fornemme, 
at hver gang der drejes fra midterstillingen og 
ud mod en af siderne af potmetret, vil der 
dannes 2 toner. Lige i det punkt, hvor tonen
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Fig. 6. Komponentplacering med målepunkter påført.
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lyder renest, er symmetrien bedst. Dette punkt 
vil ligge ca. i potmetrets m idterstilling. Husk, at 
klipperen skal være trådt i funktion, inden denne 
justering kan foretages. Modulatoren skal nu 
ikke justeres mere i denne omgang.

Prøv evt. at tils lutte  en mikrofon i stedet for 
tonegeneratoren, hvorved man kan danne sig et 
billede af modulationen ved at lytte på LF-for- 
stærkeren. Prøv at tale kraftigt til mikrofonen, 
talen skal nu lyde mørk, da klipperen er trådt i 
funktion.

X -ta loscilla to r og skift.
Nu kan skift og oscillator monteres. Husk, at 
kondensatorerne, som sidder parallelt over trim 
meren, skal passe til det anvendte X-tal fabrikat. 
Der er ingen kritiske punkter i dette monterings- 
afsnit. Dog må der huskes på, at skiftetermina
len til det skift, som bruges, lægges til stel, for at 
X-tal let vil svinge. Mål nu med en diodeprobe på 
BC548’s kollektor, her skal spændingen være 
ca. 2 V. (Målepunkt 2). Det skal nævnes, at alle 
HF-spændinger er målt med en probe af typen 
DP 1 fra BSP, se fig. 7.

4 7p

» — II—
--------------H —

2 x a a
1 1 9

> — f -------------

:  d = 1 0 nf

‘------------------►

Fig. 7. Diodeprobe. Det tilkoblede DC-voltm eter viser veksel
spæ ndingens spids-spidsvæ rdi, dvs. ca. 2,8 gange effekt
værdien.

Fasem odulator og buffer.
Monter nu de i overskriften nævnte trin, sæt 
spænding til. På kollektoren af bufferen (ved 
modstand på 2,7 kohm) skal der nu kunne måles 
en HF-spænding på ca. 0,8 V. (Målepunkt 3). 
Man kan eventuelt afprøve fasemodulatoren ved 
at placere sin modtager tæt ved senderprintet. 
Selv om den harmoniske er svag, kan den godt 
aflyttes, eventuelt kan man bruge et stykke led
ning som hjælpeantenne for modtageren. Ved 
denne prøve kan man danne sig et billede af, 
hvordan modulationen tager sig ud. Husk, at 
AM-rester endnu ikke er fjernet fra fasemodula
toren.

Første m ultip likator.
M onter nu hele første m ultiplikator plus mod
standen på 4,7 kohm, som sidder i næste trin, da 
denne skal bruges til at måle over. Hvis alle spo
lerne vikles nøjagtigt som foreskrevet i spoleta
bellen, vil det ikke være muligt at ramme forkert 
harmonisk, hvorfor man ikke behøver at bruge 
et gitterdykmeter.

Sæt spænding på. Mål med diodeproben på 
målepunkt 4. Juster de to kredse til max. juster 
skiftevis på L 1 og L 2, da disse godt kan have 
lid t indvirkning på hinanden. Spolen L 1 kan vir
ke temm eligt bred, hvorimod L 2 har et skarpt 
resonanspunkt. Spændingen over modstanden 
skal sluttelig være ca. 0,8 V.

Anden m ultip likator.
Alle komponenter til dette trin kan nu mon
teres. Denne gang skal en modstand fra næste 
trin  også monteres og bruges som målepunkt 
(basismodstanden på 2,7 kohm). Sæt spænding 
til og mål med diodeproben på målepunkt 5. 
Trim  nu L 3 og L 4 skiftevis til max. Her vil L 3 
virke bred og L 4 have skarpt resonanspunkt. I 
målepunkt 5 skal spændingen nu være oppe på 
ca. 1,5 V. Efter at man har trimmet L 3 og L 4 skif
tevis efterjusteres L 2 til max.

Tredie m ultip likator.
Start med at montere L 5 og L 6, hvorved disse 
lettere kan rettes op ved hjælp af et 4 mm bor. 
Indstil de 2 spoler således, at de sidder med V2 - 
1 mm afstand fra hinanden, men pas på - de må 
ikke røre hinanden. Den her opgivne afstand er 
ikke endelig, men det vender vi tilbage til.

Monter nu resten af komponenterne i trinnet. 
Også denne gang skal en modstand fra næste 
trin  monteres, nemlig basismodstanden på 220 
ohm, som skal bruges som målepunkt. Husk, at 
denne modstand skal være af den induktionsfrie 
type, altså IKKE spiraliseret.

Hvis man ser på diagrammet, vil man iagttage, 
at nogle af modstandene i de sidste trin i sende
ren er mærket med bogstavet A. Alle disse 
modstande skal være induktionsfrie, da de ellers 
kan virke som utilsigtede spoler. Husk at 
montere 2N4427 med så kort tilledninger som 
muligt.

Stil de to trimmere halvt inddrejet. Der skulle 
nu være rigelig t signal at trimme på. Derefter 
justeres L 3 og L 4 til max. spænding målt med 
diodeproben over 220 ohms modstanden. (Må
lepunkt 6). Juster herefter trimmeren ved L 5 og
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Fig. 8. V ikling af spoler.

S poletabel:
L 1: 12'A vinding 0,3 m m ° tætviklet 
L 2: 13'A vinding 0.3 m m ° tætviklet 
L 3: 8 'A v inding 0,3 m m ° tætviklet 
L 4: 8 'A v inding 0,3 mm 0  tæ tviklet
L 5: 5 v ind ing 1 m m ° lak. udtag % vinding fra varm ende. 
L 6 : 6  v inding 1 m m °so lv  udtag 3A vinding fra kold ende. 
L 7: 5 vinding 1 m m °
L 8 : 5 v inding 1 mm°
L 9: 1 ' / 2  v inding 1 mm® lak 
L 10: 5 vinding 1 m m ° sølv 
L 11: 4 vinding 1 m m ° sølv 
Pilene viser vikleretningen.

L 6 skiftevis til max. spænding. Spændingen er 
nu oppe på ca. 0,5 volt HF. Signalet er nu oppe 
på 2 meter.

Driver.
Start med at montere L 7 og L 8. Herefter rettes 
disse op ved hjælp af boret. Efter at alle kompo
nenterne i driveren er monteret (husk, at L 9 
hører til i udgangstrinnet) monteres en m idlerti
dig trimmebelastning på 50 ohm (2 x 100 ohm 
parallelt) fra m idtpunktet mellem de 2 trimmere

(grøn og grå) og stel. Denne belastning bruges 
som trim m epunkt under opjusteringen af drive
ren ved L 5, L 6 og L 8 til max. målt med diode
proben over 50 ohms modstanden. (Målepunkt 
7). Gentag denne trim ning nogle gange, da 
kredsene godt kan indvirke lidt på hinanden. Når 
max. er opnået (ca. 2 V) er driveren færdig og 50 
ohms modstanden kan fjernes.

Udgangstrin.
Start igen med at montere spolerne først (L 9, L 
10 og L 11), hvorefter disse rettes ind med boret. 
Husk at montere kølepladen på 2N4427 inden 
denne sættes i printet, hvorved man undgår, at 
den bliver »kalveknæet«. Monter 50 ohms be
lastningen fra før på antenneklemmerne 11 og 
12. Terminalerne 9 og 10 bruges til high og low- 
power-om kobling. Ved highpower etableres der 
en forbindelse mellem terminalerne véd hjælp af 
en h igh /low  knap på forpladen. Hvis stationen 
skal køre low-power, monteres en modstand af 
passende størrelse mellem terminalerne, f. eks. 
150 ohm, hvorved spændingen til udgangstrin-
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Fig. 9. Frekvensgangen i modulatoren i uklippet tilstand.

1

Fig. 10. Frekvensgangen i modulatoren i klippet tilstand.

net nedsættes. Når highpower ønskes, bliver 
modstanden simpelthen kortsluttet og udgangs- 
trinnet kører igen med fuld effekt. Den endelig 
modstands størrelse må findes ved forsøg, da 
den er stærkt afhængig af det anvendte PA-trin 
og dettes forstæ rkning.

Under optrim ning anbefaler vi, at terminalerne 
sammenloddes med en strap fo r at give størst 
m uligt trimmesignal. Under optrimningen af ud- 
gangstrinnet sættes diodeproben på terminal 
11. (Målepunkt 8), hvorved 50 ohms belastnin

gen sidder. Lod evt. probespidsen fast, hvorved 
begge hænder er fri under optrimningen. Start 
med at justere trimmeren ved L 8 og L 9 til max. 
Juster herefter trimmeren ved L 11 til max. Gå 
tilbage til trimmeren ved L 8 og L 9 og efterjuster 
disse. Slut af med at justere trimmeren ved L 11. 
Spændingen over belastningsmodstanden skal 
nu være oppe på ca. 20 Vss. Hvis denne spæn
ding ikke kan opnås, kan spolerne L 5 og L 6 
trækkes lidt længere fra hinanden ved hjælp af 
boret. Husk hele tiden at efterjustere trimmeren
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ved L 5 og L 6 til max. Husk ligeså , at de 2 spoler 
ikke må komme tættere på hinanden end ca. V2 
mm, da filtervirkningen ellers vil blive ødelagt. 
S lut trim ningen af med at finjustere trimmeren 
ved L 5, L 6, L 8 og L 11.

Justering  af frekvenssving.
Denne justering kan ske ved hjælp af egen 
modtager, bare man sikrer sig, at senderens og 
modtagerens frekvens er nøjagtig den samme, 
brug evt. et diskrim inatormeter. Under denne 
prøve anbefaler vi, at senderen ikke tilsluttes 
nogen form fo r antenne, hvorved mange u tils ig
tede forstyrrelser undgås, brug i stedet den før 
anvendte 50 ohms belastning, der er rigeligt sig
nal til modtageren alligevel.

Som m ikrofon anbefaler vi en bredbåndet 
type, f. eks. en billig  båndoptagermikrofon med 
afbryder, da modulatoren så selv kan udvælge 
den rigtige respons. Indgangsimpedansen erca. 
10 kohm.

Forforstærkningen i modulatoren er lagt såle
des, at den passer til »close talk«. Hvis man 
ønsker mere m ikrofonfølsomhed, kan forstæ r
keren på fig. 4 laves, enten som fuglerede eller 
på et lille print.

Hvis man kender det niveau, hvor ens squelch 
lukker ved et givent frekvenssving, kan modta
geren bruges som frekvenssvingskontrol. Hvis 
man er usikker på dette punkt, kan svinget også 
stilles ved hjælp af rapporter eller via den lokale 
repeaters squelch-lukkepunkt.

Pas på ikke at skrue for højt op for følsom- 
hedspotmetret, da klipperen helst under normal 
d rift kun skal tage sig af talespidserne, dog skal 
max. svingjusteringen foretages, når klipperen 
er trådt helt i funktion. Husk, at 12 MHz X-taller 
giver lidt større sving end 18 MHz X-taller på 
grund af den højere multiplikation, dette pro
blem er særlig aktuelt, hvis 18 og 12 MHz x-taller 
er blandet sammen i skiftet.

Hvis dette er tilfæ ldet, må man indstille til et 
gennemsnitssving ved forsøg.

Frekvensindlæ gning.
Dette kan også foretages ved hjælp af egen 
modtager og allerbedst, hvis denne har d iskrim i
natormeter. En selvfølgelig nødvendighed fo re t 
godt resultat er, at ens modtager lytter på den 
rigtige frekvens. Den her nævnte metode virker 
naturligvis kun, når det er simplexfrekvenser, 
som skal lægges ind. Hvis et repeater X-tal skal 
lægges ind, ser sagen anderledes ud, hvis en

frekvenstæ ller ikke haves. Frekvensindlægnin
gen må da ske ved hjælp af rapporter eller ved 
hjælp af repeatermedhør. Husk, at hvis japanske 
ICOM X-taller bruges, skal den lille kondensator, 
som sidder over trimmeren være på 12 pF og 
hvis ITT X-taller bruges, skal kondensatoren 
være på 33 pF. Husk, at nogle fabrikater X-taller 
kan have helt op til 56 pF over trimmeren, for at 
frekvensen kan lægges ind.

»ON THE AIR«.
Antennen kan nu tilsluttes, eventuelt via en 
standbølgemåler. Men kan godt, selv om det er 
lid t urent trav, efterjustere udgangskredsen til 
bedst output, selv om antennen på taget gerne 
skulle være 50 ohm ligesom den kunstbelast
ning, der blev brugt under optrimningen.

Hvis man ikke bor ude på landet, anbefaler vi 
at anvende LP-filter, da styresenderen ikke tager 
sig af de harmoniske frekvenser fra 144 MHz, 
styresenderens filte rtrin  filtrerer kun de subhar- 
moniske frekvenser fra (produkter fra m ultip li
katoren).

M åletabel.
De angivne spændinger bruges som slutkontrol 
efter samlingen af styresenderen. De målte 
spæ ndinger afviger lid t fra de spændinger, som 
fremkom under samlingen, da de enkelte trin nu 
kører i fu ld t belastet tilstand. Alle vekselspæn
dinger er spids-spidsværdier (DC-skala på uni- 
versalmeteret).
1: Målt med oscilloskop (klippersymmetri).
2: 0,8 V.
3: 1,8 V.
4: 2,5 V.
5: 5 V.
6: 5 V.
7 A: 6 V.
8: 20 V målt over 50 ohms belastningen (ca. 1 W).

Alle målinger på nær punkt 1 er foretaget med 
en diodeprobe og universalmeter og er ca. vær
dier.

Slutbemæ rkning.
Hvis LF modulatoren ikke giver den ønskede 
spænding fra sig, ca. 0,6 V LF ved 3 kHz og 20 
dB mere ved 300 Hz = 6 V LF (målt ved fu ldt 
klippet tilstand), kan det skyldes, at de anvendte 
741 klipper ved en mindre spænding. Dette er 
afhængig af fabrikat og produktionsserie, så her 
kan der godt blive lidt basis for eksperimenter. 
Det hører dog til sjældenheder, at det normere
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Fig. 11. Foto optaget fra skærmen på spektrumanalysatoren 
(Tektronix type 7L13). Vi ser en um oduleret bærebølge. 
»Båndbredden•• er spektrumanalysatorens mellemfrekvens.

de frekvenssving ikke kan opnås, det er som 
regel sving reserven, det går ud over.

Grunden til, at der i nogle trin anvendes grå 
trim m ere i stedet fo r grønne over hele linien er, 
at de grå har betydelig mindre kapacitetsvaria- 
tion, typisk 4 - 6 pF mod de grønnes 5 - 22 pF. 
Bruges de grå trimmere på de opgivne steder, 
fås en langt mindre kritisk justering.

De anvendte BC 548 er fra Philips, det samme 
gælder de helt små keramiske kondensatorer,

de grå og grønne trimmere og skiftedioderne BA 
182. De induktionsfri modstande er Vitrohm 
(kulmassemodstande). Drosselspoler og skive
kondensatorerne kommer fra Ferroperm. De 
anvendte spoledåser og forme er af typen 
Anglosid og kommer fra RS, type 7102 og 
790-7-4 W.

Så hurtigt, som det er os muligt, vil artikler om 
antenneskift, DC-skift og PA-trin blive bragt i 
OZ.

TEKNISKE DATA:

Frekvensområde:
Antal kanaler: 144 - 146 MHz/ - 3 dB.
Udgangseffekt: 6 krystalstyrede. 12 eller 18 MHz, X-tal.
Udgangsimpedans: 1 watt.
Frekvenssving: 50 ohm.
Subharmoniske: ±  7 kHz. max.
Støj i nabokanal: dæmpet 62 dB.
M odulation S/N: dæmpet 90 dB.
M odulator S/N: Bedre end 50 dB.
M odulator respons: Uklippet: ret respons. Klippet: - 6 dB/oktav.
M ikrofonindgang: Indgangsimpedans 20 kohm.
Stabilitet: Stabil ved SWR indtil 10.
Strøm forbrug: 220 mA.
Driftsspænding: 12 - 13,8 V.
Mål: L. 175 mm. B. 95 mm. H. 22 mm.
Mulighed fo r omkobling mellem high- og low
power.

OZ APRIL 1977 167



Fig. 12. Senderens udgangssignal, modulationsfrekvens 1 Fig. 13. Senderens spektrum i området 0-900 MHz. Den første 
kHz. Vi ser 7 sidefrekvenser på hver side af den noget redu- lodre tte  streg Vi deling fra venstre er sweepens start (f=0). 
cerede bærebolge.

Som det ses af fotoet, er indholde t af harmoniske re lativt hojt. 
Dette skyldes, at der i styresenderen ikke er monteret 
LP-filter. Styresenderens filtre  tager sig kun af de subhar- 
m oniske frekvenser, som ligger under 144 MHz.

BSPELEKTRONISKE BYGGESÆT
M D  510: S ty rese n de r t il 2 m e te r m ed en u d g a n g se ffe k t på 0,8 W a tt (m å lt v ia  LP 1). 
K o m p le t m ed d o b b e ltre s p o n s  m o d u la to r. h v ilke t v il s ige, a t når m o d u la to ren  a rb e j
d e r  i u k lip p e t t ils ta n d , a n ta g e r d en ne  re trespons. Ved k lip p e t t ils ta n d  an tage r re
sp o n s e n  - 6 d B /o k ta v . E ffe k tiv  k lip p e r m ed sy m e triju s te r in g . S p la tte rfilte r. S eparat 
ju s te r in g  a f fre k v e n s s v in g  og  fo r fo rs tæ rk n in g . P lads t il 6 kana le r, 12 e lle r 18 MHz. 
B å n d fi lt re  im e lle m  d e  e n k e lte  m u ltip lik a to re r. Lav u ds trå lin g  a f subharm on iske . 
M u lig h e d  fo r  h ig h - o g  lo w  p o w e r o m s k iftn in g . S q u e g g fri og  s tab il ved SWR o p  til 
1 : 10 .

M K  III: RTTY c o n v e rte r, som  o m sæ tte r f je rn s k riv e rs ig n a le rn e  fra  m od tageren  på 
en så da n  m åde, a t d isse  kan  s ty re  en fje rn sk rive r. M eget f in  a dsk ille lse  a f MARK og 
SPA C E  k a na le rn e . T u n b a rt SPACE filte r.  MK III kan ved h jæ lp  af m od sta n de  o m s til
les  t il a n d re  RTTY n o rm e r. In d b yg g e t beg ræ n se rk re ds lø b  som  kan frakob les. ATC 
k re d s lo b , h vorved  c o n v e rte re n  kan  a rb e jd e  på M ARK e lle r SPACE s ig na le t a lene.

O v e rs ig t  o v e r b y g g e s æ t:
M D  501 se O Z 2 /7 6  ............................kr. 780,00
MD 501 se O Z 2 /7 6  ............................k r. 680,00
MD 520 se O Z 5 /7 6  ........... ..k r. 138,00
M D  510 se d e tte  OZ ........................ ..k r. 488,00
M D  503  Cw  f i lte r  t il LF ................. ..kr. 80,00
M K  III se O Z 3 / 7 7 ........... ........................kr. 298,00
D P I se O Z 2 /7 6 ..................................... ..kr. 12,65
TG  Is e  O Z 2 /7 6 .......................................kr. 31,05
SK I D io d e  a n te n n e  s k if t  .................. ..kr. 75,00
SK ii DC s p æ n d in g s  s k i f t ................. ..kr. 70,00
LP I 2 -m e te r la v -p a s  f i lte r  ..................kr. 83,00
1750 Hz se O Z 7 /7 5  kr. 58,65

F le re  b y g g e s æ t e r på ve j!

•  stort program
•  let at samle
•  udforlige manuals
•  rekvirer datablade
•  alle losdele pa lager

T e le fo n e rn e  sva re r e fte r kl. 17,00.

* Forhandling:
Bjarne Cortsen

La ty ru sh ave n  9 
2760 M å løv 

T lf. (01) 65 76 73

Bensø Print
P ro vs te ve j 9 

2400 K øbenhavn  NV 
T lf. (01) 10 64 91

Borge Jakobsen
S ko le p a rke n  17 

6700 E sb je rg  
T lf. (05) 14 16 79
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Strømforsyning
Af OZ9QW, Bent N icolaisen, Møllegårdsparken 2 8355 Ny-Solbjerg

En god støjsvag strømforsyning til småeksperi- 
menter både for begyndere og den viderekom
ne. Meteret er Monacor 15 V (Århus Radiolager).

Fixpunkt fo r 5 V (TTL).
Regulering til over 12 V. 
Overbelastningssikker, både for kortslutning 

og overophedning.
Reguleringsområde: 5 V, 1.5 A. - 9 V, 0.9 A. - 

12 V, 0.4 A.

VAR. 5 -1 2 V 0 6 V )

TIL TRANSFORMER
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Litteratur nyt

The Radio Am ateur’s Handbook 1977, udgivet 
af ARRL. Ca. 700 sider i format 24 x 16,5 cm. T il
sendt fra Ahrent Flensborgs Boghandel v/OZ1 D. 
Pris dkr. 77,50 incl. moms. Lagervare.

De fleste læsere af OZ kender vel dette stan
dardværk, i det mindste af omtale, men nye 
læsere kommer jo hele tiden. Til begynderne 
skal straks siges: Nok er ARRL's håndbog også 
forsynet med en kort indføring i radioteknikken, 
men her er det nok mest naturligt først at læse 
Vejen til sendetilladelsen. Men efter at denne 
bog er tilegnet, vil ens forståelse kunne uddybes 
og suppleres på udmærket måde ved at studere 
The Handbook.

I de indledende teoretiske afsnit bemærker 
man, at ’77-udgaven har fået suppleret den 
»klassiske« filterteori med den mere moderne 
(computerbaserede).

Rørteorien fylder mindre, halvlederteorien 
mere. Det samme gælder også i høj grad for de 
praktiske konstruktioner.

Konstruktionerne er nok en meget væsentlig 
del af denne bog, og de spænder over praktisk 
ta lt alle amatørens interesseområder. Diagram
merne er gode og detaljerede, men styklisterne 
er naturligvis præget af markedet i USA. Visse 
komponenter, såsom færdigviklede spoler, 
transformere etc. kan blive et problem for dem, 
der vil bygge apparaterne, for ofte mangler data 
og er erstattet med et part number fra en eller 
anden leverandør. Øvrige dele burde ikke være 
noget problem. Opbygningen må man foretage 
efter fotos i de fleste tilfæ lde, og printkort ses ret 
sjældent. Det er jo ærgeligt ved de mere kompli
cerede opstillinger, men ofte vil man dog kunne 
købe fæ rdige print til konstruktionerne i USA. 
Print lay-out med komponentplaceringer brin
ges kun til de små, simple opstillinger.

Halvlederne, inklusive integrerede kredse, 
skulle ikke volde problemer. De fleste kan fås i 
EU eller kan oversættes til europæiske typer. Til 
hjæ lp ved oversættelsen findes bag i bogen 
kortfattede data fo r de benyttede transistor
typer.

Selvom man ikke direkte vil kopiere de 
beskrevne konstruktioner, udgør de alligevel 
fremragende læsning og kan give utallige 
væ rdifulde tips om, hvordan man griber næsten 
ethvert praktisk problem an.

Handbook’en er fremragende hjælp og inspi

rationskilde fo r den kreative amatør, og bør 
findes på alle tekniske interesseredes boghyl
der. Man behøver ikke at købe en ny hvert år, for 
så hurtig t ændrer bogen sig ikke, men den un
dergår en stadig forbedring og modernisering, 
så hvis ens eksemplar er meget mere end 5 år 
gammel, bør man alvorligt overveje at ofre den i 
virkeligheden latterligt lave sum på den sidste 
udgave. The Handbook anbefales alle OZ-læse- 
re på det bedste.

TR.

Alarmblink/Robotvisker
Af OZ5PZ, P. K. S. Rosenbeck, Mosbækvej 29, 
Skivum 9240 Nibe

Følgende kredsløb er opbygget over en unijunc
tion transistor og et Siemens kamrelæ med lille 
strømforbrug.

Kredsløbet fungerer på følgende måde: Via 
modstand R1 oplades elektrolytkondensator C1 
og når denne har opnået en spænding på 7-8 
vo lt vil EB1 strækningen lede og spændingen 
over kondensatoren vil aflades gennem relæet 
der vil trække og blive hængende til der ikke 
mere er tilstræ kkelig spænding over elektro
lytten til at holde EB1 strækningen ledende. 
Basisstrækningen vil så igen lukke og relæet vil 
falde ud og en ny opladning af elektrolytten vil 
ske. Tidskonstanten dette sker med er bestemt 
af R og C.

Som robotvisker anvendes foruden R og C et 
potentiom eter P hvormed man nu kan justere 
tidskonstanten. Det skal bemærkes at hvis man 
laver R for lille  vil den til stadighed kunne holde 
spænding på elektrolytten og man vil så ikke få 
EB1 strækningen lukket og denne vil så være 
konstant åben og relæet vedblive med at være 
lukket.
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Solpletter
Af H. Rossen, OZ3Y, Halsebyvej 1, 4220 Korsør

De af os radioamatører, der har været aktive i 
mange år, husker med glæde de år hvor 28 MHz 
båndet var fyldt med DX. Ikke alene dette bånd, 
men også 21 og 14 MHz var der liv i næsten døg
net rundt. OZ1K havde sin egen måde at kon
statere og udtrykke sig på, han sagde: 10 meter, 
der kan man jo bare hænge en kost ud af vindu
et, så hænger der en amerikaner på.

For tiden hersker der jo ganske andre forhold 
på kortbolgebåndene, og det hænger sammen 
med et meget lavt solplettal. Man har målt, eller 
nok rettere observeret solpletter i mange år, og
så før man rigtig kendte solpletternes betydning 
fo r radiokommunikationen. Ifølge det amerikan
ske »US Department of Commerce« foreligger 
der 20 solplet cyklus observationer forud for den 
cyklus, vi begyndte på i ju li 1976. Der foreligger 
altså materiale der kan benyttes til at forudsige 
hvordan man forventer at den 21. cyklus vil kom
me til at forløbe. På skitsen vil man kunne se en 
hel del, og også kunne drage visse konklusio
ner. Mest iøjnefaldende er det vel, at solpletm i
nimum i ju li 1976 lå ganske væsentligt over mid
delværdien af de foregående 12 perioder, noget 
der især gav anledning til at tro, at man dengang 
ikke var nået til minimum, men det var altså ikke 
desto mindre tilfæ ldet. Skitsens fu ldt optrukne 
kurver viste middelværdien af perioderne 8 - 20, 
altså de 12 forudgående perioder. Den punkte
rede linie viser hvad man venter, i de næste 11 
år, der som bekendt er det åremål der forekom
mer mellem 2 minima. Mens solplettallet når 
dette skrives, i november 1976, er ca. 12, vil et 
maximum indtræffe omkring januar 1981, og da 
forventer man et solplettal på ca. 118. Den punk
terede kurve viser desuden at en stigning i sol
plettallet vil ske relativt hurtigt i de kommende 
år, kulm inere omkring januar 1981 og aftage 
langsomt frem til ju li i år 1987. Endelig konstate
res, at solp lettallet når det er på max. ligger ikke 
mindre end 18 over det beregnede gennemsnit. 
NU må man im idlertid huske på, at der kan være 
afvigelser i en prognose. Men da materialet man 
benytter til udarbejdelse af forudsigelsen er sta
tistisk meget omfattende vil sikkerheden være 
meget stor. Det betyder, at vi kan vente solplet
tal i ju li 1977 på ca. 20, året efter ca. 58 o.s.v. op
ad indtil klimax nås omkring nytår 1980/1981. 
Desværre må vi så også tage den lange nedtur til

m inimum der skulle nås igen i ju li 1986. Men 
indtil videre kan vi da ønske hinanden »good 
DX« og forvente det holder stik.

SOLPLETTAL 1976 -19 8 7

ÅR 1977 78 79 80 81 82

SørenTLyngsø
STL-automation

125 år

Søren T. Lyngsø, OZ7SL - 25 års jubilæum.
Den 21. januar 1977 fejrede en gammel radio
amatør 25 års jubilæum i det firma, han har 
skabt. Ja, der sidder faktisk mange »gamle« 
amatører rundt omkring i danske virksomheder. 
Det går ofte sådan, aktiviteten på amatørbånde- 
ne falder til nær nulpunktet, men sit call giver 
man ikke slip på -  måske der stadig er et lille håb 
om at tage den kære hobby op igen?

Vi ønsker OZ7SL til lykke og håber at høres 
ved på båndene!

TR
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NRAU de OZ8IH
Af Ib Harslev, OZ8IH, Østerled 2, Aakirkeby.

Mandag til fredag før NRAU-dag. Vild forvirring. 
Antenne efterses - elendigt klima at leve i. 
Næsten um uligt at arbejde udendors.
Ny antenne kommer ikke op. Gamle G5RV må 
benyttes i gamle position ca. 7 m over jorden fra 
hushjørne med nordøst dækket af husryggen. 
Nå, den kan vel give 10 QSO pr. time, så gamle 
OZ har lid t mindre at tabe med.

Fredag aften. Elbuggen vil pludselig kun lave 
streger, nu har den wrk UFB i godt 10 år, hvorfor 
så svigte nu. Vilde brøl gennem huset. ’ ’Hvor 
blev de gamle OZ årgange sat, så man sagtens 
kunne finde dem igen?” . Kl. 21,30 blev årgang 
-65 fundet. Februar nummeret febrilsk bladet 
igennem. Hurtigscanneren tændt og der stod 
det, det er C6, den er gal med.

10 nF ekstra på - ingen ændring. Endnu 10 nF, 
intet. Ud med skidtet, i med 100 nF. Første streg 
en prik. Hvad betyder det nu. Jo, for mange 
nF’er. Ud engang til, i med 47 nF. Streger - kun 
streger. Plus 10 nF, endnu 10 nF. Var den der 
ikke? Endnu 4,7 nF. Heurika, den virker. Hurtig 
optæ lling og i med 68 nF —  kun streger.

Huset skælver.
De endnu oppeværende familiemedlemmer 

flygter. Dog hunden minder om, at den vil ud. 
Stormer ud af døren og klemmer omtrent halen 
af hunden i farten. Dejlig nyfalden sne omdan
nes til kugler, der vildt kastes mod det gamle 
asketræ og afbrydes først, da hunden jager en 
kat op i træet. Bruge katten som mål? Nej, den 
har fået motion nok. Ind med hunden, op til lod
dekolben. Ond skulen til buggen.

Den er gammel, ikke? Billig printplade, jo. 
Selvfølgelig, ingen forbindelse. En loddeklat og 
ih, hvor den kan.

Lørdag. Det er ligesom juleaften i barndom
men. Godt at være beskæftiget til kl. 12. Hjemme 
12,45. Hurtig frokost i den ene hånd og opryd
ning med den anden.

Huset ånder fred og ro. Alle ikke implicerede 
er flygtet.

1330 sender tændes og afprøves. Alt ok. Log, 
b lok og kuglepenne lægges frem. Kølevædske 
indenfor rækkevidde.

Så kan de bare komme an.
1355 der tunes og prikkes vildt mellem 7010 

og 7040. Ingen BC-pirat kan lave sådan en larm.

1358 ha, der var en OH, der ikke kunne vente 
længere. Blev kølet ned af SM.

1400 en øredøvende symfoni sætter i med et 
enorm t crecendo.

NRAU de OZ8IH test NRAU de OZ8... Hvad nu. 
Jo, buggen stod af. Jacken flåes ud af senderen 
og i med model 1888. Ingen spænding på 
BK-relæ. Loddekolbe, tin og ledning farer rundt 
i shacken. Strømforsyning defekt. En umage 
håndfuld batterier forbindes og de 24 V er hjem
me. Efter en større fuglerede er lavet, er der 
også forbindelse mellem gårdpumpe og sender 
samt relæ. Men, klokken er 15,20 nu. Et famlen
de NRAU de OZ8IH giver omgående første point.

Hæ, hæ, du kan endnu, gamle. Sidste halve 
tim e giver endnu 8 QSO, så lukkes STN og nu 
bliver badeværelset svinet til. Alle frustrationer 
forsvinder ud gennem kloaken. Det næste par t i
mer bruges til kalorieinput og oprydning. Næste 
periode skal hedde 80 m. men en G5RV skåret til 
40 m er ikke overvældende effektiv på 80 m. Nå, 
gårdpumpe, gammel TX og RX gør ingen mes
ter. Opgav efter en lille times tid og legede fa
m iliefar resten af aftenen.

Men skægt var det nu alligevel.
vy 73 de OZ8IH

RETTELSE

Antennetilpasn ing
Artiklen i OZ december 1976 om antennetilpas
ning og målebro for begyndere var skrevet af 
OZ1BIU. Det angivne call, OZ1BU findes ikke 
iflg. QTH-listen. Sri Jørgen!

TR

DIGITALUR, OZ-DECEMBER 
Rettelse
Under audiosignalets behandling side 481 spal
te 1 nederst: Der opnås 10 impulser, der i fo rb in 
delse o.s.v., skal hedde: Der opnås 10 Volt im
pulser, der i forbindelse o.s.v.

Ellers skal brugere af uret være usædvanlig 
rappe til at få øjne, helt konkret 12,12 ms!

OZ7UP - OZ7ZP
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Antennebro m. v.
Af Kjeld Prytz, Prebens Vænge 14, 2800 Lyngby.

Under henvisning til TRs urgent call i OZ Dec. 76 
og i relation til artiklen s 486-487 om antennetil
pasning ved hjælp af en målebro vil jeg da gerne 
prøve at supplere en smule, hvad gør man ikke 
fo r sine medmennesker i denne søde juletid:

Den anvendte målebro er ved høj frekvens 
ikke særlig samarbejdsvillig, omend målefor
hold 1:1 hjæ lper en del, spredningskapaciteter 
kan medføre uønskede koblinger, som hindrer 
en »nul-løsning« og som kan forvanske målere
sultaterne, hvis ikke man passer meget på, hvad 
forfatteren dog åbenbart har gjort.

Der findes im idlertid en bekvem variant af bro
en som er mere fredelig at have med at gøre, jeg 
mener at havde set den omtalt for en del år si
den, netop med henblik på antennemåling, i 
et USA tidsskrift, nemlig den såkaldte Blumlein 
bro (Blumlein, englænder, var elektronikkens 
Edison). I denne bro erstattes 2 forholdsmod- 
stande af 2 serieforbundne meget faste sam- 
menkoblede, b ifila rt viklede, ens spoler, se fig. 
1.

---^
FIG.1  B IF ILA R  SPOLE

En smule spacing i spolen kan opnås ved at vikle 2 extra tråde 
m ed og fjerne disse bagefter.

Den meget faste kobling medfører at magnet
felterne fra de to spoler i balancetilstanden 
(næsten) ophæver hinanden, da generator
strømmen fra m idtpunktet fordeler sig til hver 
sin side, se fig. 2, der svarer til fig. 1 i nævnte 
OZ-artikkel, hvor spolerne dog for overskuelig
hedens skyld er tegnet som een lang spole med 
m idtpunkt, uanset at koblingen i en sådan ikke 
er fast nok.

Der induceres derfor ingen spænding over 
spolerne, således at hele viklingen fra ende til 
anden, inclusive midtpunktet, ligger med sam
me spænding, fortrinsvis jord et af stederne, 
hvilket man kan prøve sig frem til. Sprednings- 
kapaciteternes indflydelse på måleresultatet b li
ver derved næsten helt elimineret, og det samme 
gælder virkningen af den meget betydelige ka
pacitet mellem de 2 spoler, idet der i balancen 
ingen spænding er over denne.
Ulempen ved broen er at spolerne, uanset at de 
ikke er afstemt til noget frekvensområde, må 
være af nogenlunde samme størrelsesorden 
som andre spoler, der benyttes i det omhandle
de frekvensområde, medens modstandene v ir
ker ved alle frekvenser, men fordelene skulle 
rige lig t opveje dette.

Nu er alt dette jo ikke noget man skal slippe 
løs i spalterne før det er afprøvet i praxis, så mon 
ikke TR kunne lokke forfatteren af artiklen i OZ 
til at forsøge og i tilfæ lde af gunstigt resultat re
ferere påny. Undertegnede har nemlig som 
emeritus ikke mere faciliteter til rådighed.

Og til slut et lille hjertesuk: Jeg hører til den 
gamle skole, der ved »Alt« om radiorør, lidt om 
transistorer og intet om integrerede kredsløb o. 
lign. Når der fx i OZ s. 489 omtales en 
»TBA120A« er det sort -  kulsort -  tale for mig, 
hvilket kan være OZ ligegyldigt, men det er min 
opfattelse, at andre OZ-læsere kan være i sam
me situation, men er fo r generte til at demon
strere deres uvidenhed offentligt. Hvis TR derfor 
i ny og næ og tilsyneladende helt uprovokeret, 
ind imellem kunne supplere med en kortfattet 
oplysning om, hvad dimserne indeholder, ville 
det vistnok gøre nytte fo r de forknytte, der ikke 
tør spørge.

Med venlig hilsen 
Kj. Prytz.

Jeg sætter nu alligevel brevet i OZ, så forfatte
ren til nævnte artikel, eller en helt anden, får le j
lighed til at reagere.

Bemærkningen om »nye dimser« er taget ad 
notam.

My 73, TR.
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Transistorsendere.

Til en CW-sender for 21 MHz hvor drivertransi
storen er en 40082, onskes et output på ca. 30 W. 
En passende PA-transistor er Motorolas 
MRF449A (QST dec. 75 p. 45). Dog koster en slig 
fyr ca. 250,- kr. iflg  en forhandler. Er det ikke 
m ulig t at bruge en billigere VHF-type, f. eks. 
2N6084, selvom dens gain ved 21 MHz bliver 
rige lig  stort? løvrig t ønskes venligst nogle gen- 
nerelle bemærkninger vedr. VHF-transistorer til 
HF-brug. På forhånd takl

Til CW-sendere er der ikke problemer med at 
bruge en VHF-transistor beregnet til FM, til HF. 
Ved SSB-drift er der jo  et tredie ordens intermo- 
dulationskrav ved professionelle anvendelser, 
og de sendertransistorer, der specificeres til 
SSB, er da også sæ rligt udsøgte exemplarer, der 
opfylder kravene. Er man lidt mindre kræsen, er

der penge at spare ved at bruge en billig VHF- 
type i stedet. Og som sagt, til CW-brug er der 
slet ingen problemer. Dine betænkeligheder 
med det større gain på HF kommer vi let over 
ved passende modstandsdæmpning - der er jo 
råd fo r den pølse, der er for lang. løvrigt er mo
derne sendertransistorer bygget således, at gain 
ikke stiger slet så himmelhøjt på lavere frekven
ser, som fo r 5-10 år siden. Det er simpelthen 
konsekvensen af det store problem med parasit
svingninger (»squegging«), som man har været 
nødt til at gøre noget ved. Du skal altså vælge 
den billigste VHF-type, der kan klare dine effekt
krav, men vel at mærke en moderne type, der er 
garanteret til at kunne tåle grov mistilpasning 
(SWR uendelig) uden at brænde af. Når du har 
bygget et godt PA-trin er du velkommen til at 
beskrive det her i OZ! Fig. 1 er taget fra ARRL’s 
Handbook 1977, side 196, hvor de fuldstændige 
data kan hentes af interesserede.

7 -  21 MHz 

Ql:4 -

1SW
OUT.

X U - 2 5  OHMS 
X L2 ■ 51 OHMS

XC1 +  X C 2 * 2 0  OHMS (NOM.) P 2
N.x l (t i p r i .j c 2 5 0  o h m s

tL < T > iF
.........  T >

x - <

15 -3 0  W forstæ rker fo r 7, 14 og 21 MHz. Faste kondensatorer 
er keramiske skiver. Modstande er V2 -watt kul, og de 47 |aF er 
en elektrolyt. C-) er 450 pF var. RFC 1, 2: 3 |iH drossel, fx  viklet 
med 7 vdg. på en Amidon toro id FT-50-61. T-|: primær: 32 
vdg., sek.: 8  vdg. på Amidon toro id T-68-2. Kan også vikles på 
to  fe rritrø r som vist i OZ januar 77 side 18 fig. 3. Tankkreds på 
7, 14 og 21 MHz: L1 =  0,6, 0,3, 0,19 nH. L2 = 1,1, 0,55, 0,39 ^H. 
C2 = 820, 220 og 0 pF. L1 er luftspole, L2 vikles på Amidon 
to ro id  (eller luft). Ovenstående er for 15 W, såfremt der ønskes 
30 W ud, skal udgangskredsløbet dimensioneres til at belaste 
transistoren med 2 , 8  ohm.
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M odtager fra ARRL’s håndbog

Jeg er begyndt at bygge »High Performance 
Solid  State Receiver« side 284 i ARRL's hånd
bog. Men uheldigvis er der en LF-transformer i- 
mellem CA3028 og lavpasfilteret. LF-transfor- 
merens prim æ r er på 10.000 ohm og sekundær

på 1000 ohm med udtag på midten. Da denne 
transform er ikke er til at opdrive, b liver jeg nødt 
til at bruge noget andet i stedet, men problemet 
er så hvilket.

MF
IND

.F IG  1 PRODUKTDETEKTOR MED R C A 's C A3028A

Diagrammet (fig. 1) viser en differential
forstæ rker RCA type CA3028 som produktdetek
tor. Den ene udgangs-kollektor er ført direkte til 
plus, den anden går til den nævnte LF-transfor- 
mers primær. Udgangen er altså ubalanceret, 
således at der udmærket kan anvendes RC-kob- 
ling til det efterfølgende led, der er et lavpasfil- 
ter. Jeg mener, det er vanvittigt at bruge en 
LF-transformer på dette sted, det er jo en ret dyr 
komponent og samtidig blandt de sværeste at 
fremskaffe. Forfatteren har nok haft en liggende 
i skuffen - dette er et stadig tilbagevendende 
problem fo r efterbyggere. Men altså, du kan 
uden videre bruge kredsløbet vist i fig. 1. Så
frem t du synes, der er fo r lidt forstærkning, kan 
du indskyde et simpelt transistor-forstærkertrin. 
Filteret sætter nok pris på at blive fødet fra en lav 
impedans (bl. a. derfor transformeren), men du 
kan blot bruge en emitterfølger fig. 2, som er b il
ligere og fylder mindre end transformeren. For
stærkningen kan du øge ved at gøre CA3028 s 
belastningsmodstand så stor, som mulig, prøv 
med 3-5 kohm. Check med et højimpedanset 
voltmeter, at ben 6 på CA3028 kommer til at 
ligge omkring halv forsyningsspænding, så kø
rer den optimalt.

80 m antenne på 40 m.
Jeg har en 2 x 19,7 m inverted dipole i max. 22 
m højde, den kører pænt og bliver fødet med 75 
ohms twin-lead. TX’en er en TR-4C. Jeg kunne 
god t tænke mig at køre på 40 m af og til, men 
uden at sætte mere tråd op. Det lader sig nemt 
gøre med en Z-match (er prøvet), hvorved SWR 
går ned fra omtrent 8:1 til en brugelig værdi, 
som PA-rørene kan tåle, men indstillingerne er 
l id t kritiske, og da det kun gælder 40 m og ho
vedsagelig CW, må det vel kunne laves simplere 
- evt. med en toroid? Og med m indst mulig ind- 
stiling. Pse Hw?

F I G . 2 Im p e d a n so m sæ tte r med e m itte r fé lg e r

TIL
FILTER
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Jeg går ud fra, at omtalte Z-match var lånt, 
og du faktisk søger en økonomiløsning! Du har 
selv fundet SWR til ca. 8, men da du ikke angiver 
feederens længde, er det ikke godt at vide, hvad 
fødeimpedansen er nede ved senderen. Den er 
form entlig  høj, af størrelsesordenen 600 ohm, 
men sikkert induktiv eller kapacitiv. Du skal nok 
regne med at bruge en afstemt kreds med kob- 
lingsvikling på til at tilpasse til senderens 50 
ohm. Du kan udmærket bruge en toroid af kar- 
bonyljern, endelig ikke ferrit, der ikke dur i af
stemt kreds. Det skal være en af de største af 
Amidons. Men en luftspole viklet på et paprør 
med 30 mm diameter og 0,5 -1 mm laktråd er b il
ligere og lige så god.
Se fig. 3. Kredsens belastede Q skal ikke være 
mere end 5-10, så kravene til spolen er ikke sto
re. Tilpasning sker lettest med et SWR-meter 
(det bør man have), idet man ændrer på afstem
ning og koblingsspolens vindingstal til m ini
mum standbølgeforhold. Afstemningen kan væ
re fast til midten af båndet (7050 kHz), så klarer 
senderens afstemning let resten.

F I G . 3 A n te n n e tu n e r t i l  ¿0m

Til beregning af kredsens L og C kan vi an
tage, at R = 600 ohm og Q =  6. Så har vi 
X|_=Xø= 100 ohm. Hertil svarer på 7 MHz L = 
2,2 [tH og C =  220 pF. Spolen vikles med fo r
håndenværende tråd på forhåndenværende 
form, kondensatoren kan være en 250 pF type 
variabel eller 220 pF fast -  men alm. modtagerty
pe kan dog ikke anvendes. Bruger du fast kon
densator, så prøv om den bliver varm, før du mu
rer det hele ind i en kasse og gemmer den bag 
TX’en. aq.

Vi håber, læserne kan tage endnu en anmeldel
se! Den viser, hvor stor forskel, der er på, hvor
dan man opfatter tingene - og er et bevis på 
O Z’s alsidighed (!) TR.

Da jeg tilfæ ldigvis fik adgang til et eksemplar af 
den nye Aarhusianske lommeregner, vil jeg 
gerne hjælpe redaktøren med den ønskede af
prøvning.
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Gennemgangen er på rent forbrugerplan, da 
jeg ikke har adgang til at anvende kostbare 
avancerede instrumenter.

Det umiddelbare indtryk var et kompliment til 
den enkle og stilfu lde design, som jo jyder er 
kendt for indenfor elektronikbrancen.

Under afprøvningen viste sig lidt besvær med 
at sætte sig ind i det anvendte 5-talssystem, når 
man nu er opvokset med et decimalsystem, og 
med møje har tilegnet sig lidt kundskaber i total
systemet, men dette er vel et tilvænnings- og 
temperamentspørgsmål. Det anvendte finger- 
touch må siges at fungere tilfredsstillende, dog 
med tydelige tegn på svigt udendørs under 
frysepunktet, men anvendelse under disse kon
d itioner er vel sjældent aktuelle for amatører. 
Memoryfunktionen er dog alt fo r ringe (ialtfald 
på m it eksemplar). Den faldt ofte ud allerede 
efter 2-3 regneoperationer. Samtidig må regne- 
rens anvendelsesområde anses for ret ind
skrænket, idet 2-3 betydende cifre som maxi
malt, vel er lid t i underkanten. Trods alle de 
nævnte svagheder, må man vel sige at prisen ta
get i betragtning, kan den anvendes til adskillige 
små opgaver. Den enkle logiske opbygning sik
rer en succes hos de amatører, som lige mangler 
et fredag-aften-selvbygger-projekt.

Vy best 73 de OZ2UF
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Månedens antenne
A f OZ7CH, C. U. H o lten , Lyøve j 6, 8600 S ilke b o rg

Efter i de sidste 10 måneder at have modtaget og 
ekspederet nu over 60 breve og et utal af telefon
opringninger, samt besøgt et par snese amatø
rers antenneinstallationer i forbindelse med min 
omflakkende tilværelse som foredragsholder i et 
antal af EDR’s lokalafdelinger, har det bl. a. ikke 
undgået min opmærksomhed, at interessen er 
s tor fo r også højvinkel-udstrålende antenner til 
80 meter-arbejdet.

Indrømmet, jeg har vel hovedsageligt skrevet 
om lavvinkel og DX, -  og vil igen snart vende til
bage til det, i forbindelse med de af OZ6MI i sid
ste OZ efterlyste DX-antenner (tak for hippet) -  
så der skal i det følgende skrives lidt om den vel 
nok mest populære form for en 80 m antenne:

Den gode gam le dipol.
Intet nyt under solen, kan man med god samvit
tighed sige, når man betænker, at Heinrich Hertz 
benyttede (iøvrigt lodrette) halvbølgedipoler 
allerede i året 1888, og tilmed på en bølgelæng
de af 68 cm! Nej, det er ingen tryk- eller skrive
fejl, HAN var virkelig pionér på 70 cm-båndet, 
ganske vist kun med en rækkevidde på 16-20 
meter. I mellemtiden har vi bl. a. med Marconi og 
vores egen Valdemar Poulsen været »et smut« 
oppe omkring de 2.000-3.000 meters bølge
længder, fo r atter at vende tilbage til UHFspek- 
tret. Historien gentager sig, men dipolen består!

Di-pol betyder to-poler, og refererer til de to 
stk. Vt, bølgelængder lange elementer, der -  an
bragt i hinandens forlængelse -  danner denne 
klassiske halv-bølgeantenne. Den var i sit 1888- 
design altid midtpunktsfødet, enten med en to 
leder, tilkob le t antennen på hver sin side af en 
m idtpunktsisolator, eller -  uden midtpunktsiso- 
lator -  efter den metode, som idag kaldes delta- 
matching.

Det er jo  ikke småting denne dipol har været 
udsat fo r af forsøg, målinger, beregninger og er
faringer fra mange dygtige teknikeres side i de 
forløbne år, og kommet godt fra det. Den indgår 
bl. a. i »Måtte-antenner«, Yagi-ante1" ^n, Loga
ritme-antennen, Quad-antennen, ,>i. m. udover 
at den står som 0-dB-referencen ved sammen- 
ligningsm ålinger, når man i praksis skal måle 
hvor megen gevinst der kan opnås i en retnings
antenne.

I al sin enkelthed er det jo en fortrin lig  anten
ne, let at udføre til de lave amatør-bånd af kob

bertråd, relativ overkommelig at opsætte og 
med et fin t amatør-til-nabo forhold rent æstetisk 
set (det indstrålingsmæssige kommer vi ind på 
senere). Nu har jeg i sidste nummer omtalt de 
fordele, der er med en lodret opsat dipol og en 
skråt ophængt do., og det vil derfor være på sin 
plads her at beskæftige os med den for en gangs 
skyld (!) vandret ophængt, eller rettere med fø- 
depunktet ophalet i een mast, og de to ’A-lamb- 
da tråde hængende ned til næsten jordoverfla
den, dannende et omvendt V. Det er den anten
neform, som jeg har set, at langt de fleste har 
fået plads til og benytter med større eller mindre 
godt resultat på 80 meter.

Men først et hjertesuk: Kært barn har mange 
navne. F. eks. kaldes den gode gamle 1/3 Hertz- 
antenne også for Windom-antennen eller 
VS5AA-antennen! Ligeledes kalder man den her 
nævnte »hængende dipol« fo r »En omvendt 
V-antenne«, på engelsk: An Inverted Vee, hvilket 
er ganske fe jlagtig t idet An Inverted Vee er en 
halv Rhombe-antenne, drejet 90° om udstrå- 
lingsretningen, fødet med 600-300 Ohm og af
sluttet med en induktionsfri højwatts-modstand 
= fødeimpedansen, der via en jordtråd er i forb. 
med feederen, hvorved antennen -  med en top
vinkel tilpasset antallet af mange halvbølger på 
antennetråden -  udviser en flad og eentydig ret
ning (uni-directional) og med vertikal polarisa
tion (se fig. 1). Altså en hel anden historie end 
det polarisationsplan eller udstrålingskarakteri- 
stik, som er typisk fo r en hængende dipol, the 
droop ing dipol, som den først blev kaldt på ama
tørbåndene. Men var det måske ikke fin t nok? Så 
lad os da her kalde den:

Den een-m astede dipol.
Denne betegnelse forklarer faktisk alt på de 
skandinaviske sprog, og enhver engelsksproget 
ville  kunne forstå udtrykket »The drooping d i
pol«, for dog at kalde tingene ved deres rette 
navn. men hvordan er nu udstrålingen m. v. fra 
denne form  fo r en dipol? Som enhver anden 
halvbølge-element vil dens maksimale udstrå
ling danne et omdrejnings-otte-tal vinkelret ud 
fra m idtpunktet. Afhængig af topvinklens stør
relse fra f. eks. 135° og ned til 90° (og ikke spid
serne!) koncentreres udstrålingen mod jorden 
måleligt, og udstrålingen bliver derved størst 
nedad.
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Lige op i Zenith »åbnes« vinklen lidt mere, og 
udstrålingen bliver mindst i denne retning. Men 
da dipolen i forvejen er blevet drastisk ødelagt 
ved ikke at være sæ rligt højt fra jorden -  f. eks. 
mellem 1/8 og 1/4 lambda over denne -  så har 
jordens mere eller mindre gode HF-egenskaber 
stor indflydelse på den (øgede) effekt, der går 
lige nedad. Er jorden f. eks. sandet sker en op
sugning (og teoretisk en lille smule opvarmning 
hos de »HF-lånere«, der sidder nede i deres gan
ge og ser farve-TV -  iflg. hovedredaktørens bi
drag til min artikel i sidste OZ!). Kort sagt: Unø
dig tab af effekt, DIN HF-effekt! I særdeleshed 
hvis antennen er ophængt i en stålmast der bæ
rer andre antenner, så er der nok af smutveje og 
effekt-afsættende muligheder til stede! Masten 
befinder sig jo midt i HF-feltet og er kun ca. 45° 
ude af vinkel med antennetrådene, så der er tale 
om nogen form for uønsket indblanding!

Er jorden derimod givtig agerjord og uden af
ledende emner i HF-feltet, så reflekteres effekten 
ganske pænt i flere retninger opad, hvor den ved 
passende tilbagekastningsvinkler og fasefor
hold har mulighed for at adderes til den fra an
tennen udstrålede effekt. Dette resulterer -  af
hængig som sagt af topvinklen -  i en udstrå
ling, der kan karakteriseres som værende af 
samme størrelsesorden -  omkring 1 : 4 -  i alle 
retninger. Kort sagt, jo mere »ødelagt« en anten
ne er grundet på manglende højde, desto mere 
højvinkle t er den, og derfor ganske udmærket til 
tra fik  med Skandinavien og Nordeuropa.

Men da vi som bekendt ikke er i stand til at 
ændre på de »HF-betingelser« i jord og omgivel
ser, vi nu engang er kommet til at leve og bo un
der, så sker det jo, at nogle amatører med nøje 
gennemtænkte antennekonstruktioner, evt. an
skaffet i dyre domme, ikke får tilnærmelsesvis de 
samme fine rapporter, som den lid t fra os boen
de amatør med »en tilfæ ldig tråd ud af vinduet« 
kan opnå. Og det er som bekendt ikke altid mu
ligt udfra de synlige forhold at dømme om et 
sted er godt eller dårligt for HF-arbejde.

Derimod  er vi selv i stand til at bedre væsent
lig t på forholdet, ved blandt andet at sørge for, 
at der i antennens nærfelt: lambda divideret med
2 pi, eller hvad der giver en noget større sikker
hedsmargin: lambda divideret med 2, ikke befin
der sig mere eller mindre ledende materialer, 
som vil være i stand til at falde i resonnans ved 
arbejdsfrekvensen eller på anden måde »bort
ødsle« de få watter, vi har lov til at udstråle fra 
vor amatørstation. Lad os også på dette område 
forvalte vort lod på fornuftig  måde. F. eks. ved

ikke at proppe fo r mange HF- og VHF-konstruk- 
tioner, stålmaster og radialer indenfor for få kva
dratmeter. Jeg har nylig besøgt en virksom ama
tør, der havde ikke mindre end 11 (elleve) an
tennesystemer til samtlige amatørbånd indenfor 
5 meter fra hinanden: De 10 var på en stålmast, 
der bar 3 HF-antennesystemer (resten VHF og 
UHF), og det var en G.P. med et ufuldstændigt 
jordplan, som befandt sig 5 meter fra stålma
sten!!

Et andet eksempel: En amatør undrede sig 
over, at samtlige indikatorlamper til hans VHF- 
UHF rotor-kontro lpanel lyste op, når han arbej
dede med d ipoler på 40 og 80 meter. Afstand 
igen ca. 5 meter mellem HF og VHF/UHF-syste- 
met. Resultat: Vagabonderende HF med hvad 
dermed måtte følge i form af tab, TVI, afsvedne 
dioder og brændte fingre, og mindre signalstyr
ke hos den, det egentlig var bestemt for.

Men nu tilbage til den een-mastede dipol. Da 
der er lidt af både en lodret såvel som en vandret 
komposant i polarisationen fra en sådan anten
ne, kræver den »luft« omkring sig, og der skal 
benyttes en mast af ikke-ledende materiale; f. 
eks. efter de foreliggende servitut-forhold en 
1 0 -15  meter træmast. Og ved »luft« mener jeg 
så stor afstand som mulig til andre menneske
skabte »bygningsværker«, som kan have bare 
den mindste  mulighed for at deformere dit HF- 
felt; og af hensyn til netop denne form for anten
ne, skal der ses efter afstand bade til tagrender 
af zink, og evt. lysmaster, der ikke må forekom
me her ved 80 m nærmere end 12-13 meter som 
en absolut minimumsafstand fra enhver del af 
antennen.

Fødningen af antennen
foretages af de fleste med en eller anden -  ¡øv
rig t ganske udmærket -  form for coaxkabel fra 
50 til 72 Ohm. Men en betingelse for, at dette ka
bel virker efter hensigten -  ikke at udstråle eller 
opsamle signaler undervejs -  er, at der i begge 
ender er afsluttet med 50 -72  ren ohmsk belast
ning; og det er der absolut ingen garanti for 
oppe i antennen. Lad os sige, at den første be
tingelse er overholdt: at antennen er i resonnans 
indenfor båndet, men den anden betingelse: 
impedansen, har vi intet konkret kendskab til, 
men blot en form odning om, at den er omkring 
50 Ohm. Ja, under forudsætning, at antennen 
befinder sig ude i det tomme rum! Men det gør 
den ikke! Den er derimod -  afhængig af dens 
(manglende!) højde, målt i brøkdele af lambda -
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i høj grad under indflydelse af beskaffenheden 
af jorden under antennen og dennes omgivelser.

Det er f. eks. ikke ualm indeligt overfor velbe- 
handlet havejord i en højde af 8 meter i en 3,7 
MHz-dipol at finde Z = 10-20 Ohm. Derfor vil 
der allerede ved overgangen mellem antennen 
og feederen forekomme et SWR pa ca. 3 : 1. (Se 
fo rovrig t OZ7AQ's fortrin lige gennemgang og 
besvarelser af opgaverne 4 og 8 i februar må
neds OZ). Altså, der er det, man kalder stående 
bølger på coaxfeederen. Dette betyder dog intet 
fo r modparten, ej heller fortæ ller det det m ind
ste om antennens nyttevirkning, men hold øje 
med PA-trinet, og i sæedeleshed med naboens 
TV! Stående bølger kan være een af årsagerne til 
TVI m. m., men med lidt omtanke kan det und
gås.

Det er egentlig ikke så afgørende om der er 20 
eller 150 Ohm oppe i antennen, men det er der
imod af stor betydning at en symmetrisk anten
ne, som en dipol jo er, også belastes symme
trisk, d.v.s. med et balanceret kabel. Et coaxka- 
bel er med sin koncentriske konstruktion et 
u-balanceret fødekabel, hvorfor en dipol enten 
bør udstyres med en balun i fødestedet eller t i l
sluttes en to-leder af symmetrisk opbygning.

Balun kommer af det engelske ord BALanced- 
to-UNbalanced, og findes i handelen som 1 : 1 
og 1 : 4 Balun’s, og sidstnævnte kan f. eks. bru
ges til at omsætte et 75 Ohms kabel til en 300 
Ohm foldet dipol (men hvem siger forøvrigt at 
den er det?) eller en lavthængende almindelig 
d ipo l til 5 0 -72  Ohms coax med »l«-siden i an
tennen.

Med andre ord, hvis ikke der benyttes balun i 
antennen tils lu tte t senderen via et coaxkabel, så 
benyt en balanceret feeder, og anbring en balun 
eller en Tuning Unit nede ved senderen. OZ6WL, 
der er »manager« fo r vor antenna-site på den 
jydske hede, og hvorfra erfaringer til disse sider 
i frem tiden vil blive hentet, har i en lang årrække 
kun haft gode resultater på 80 meter med -  en 
plastic-netlednings-feeder!

En god gammel feeder-metode.
Nej, der er ingen grund til at rynke på næsen 
over en netlednings-feeder, når den bruges med 
omtanke. Før krigen og før coaxkablets popula
ritet var en »glansgarns-feeder« meget anvendt 
på alle HF-bånd, og selv vor tekniske redaktør 
OZ7AQ, Bent, og jeg benyttede i 1943 denne 
gummiisolerede, bomuldsomspundne, snoede 
feeder på frekvenser mellem 56 og 70 MHz! Og

nu om stunder med plasticisolation er denne 
form  fo r feeder forbavsende holdbar og absolut 
tilstræ kkelig  tabsfattig til at jeg tør foreslå den til 
de lave HF-bånd.

OZ6WL boede i en årrække i et boligkom
pleks, og med en dipol til 80 meter på taget og 
ringe effekt, varede det ikke længe før BCI fore
kom i stor stil. Og nu havde Per ovenikøbet i 
dyre domme ofret det kostbare coaxkabel til 
feeder! Men fo r at udelukke muligheden af ud
stråling fra coaxskærmen blev feederen udskif
tet med det tilsvarende antal meter NKT type PVT 
2x0,75  og en balun ved senderen. Sendernes 
udgang er jo desværre i dag usymmetrisk! Re
sultat: BCI (BroadCast Interference -  det var før 
TV's tid) var som blæst væk! Der var altså ud
stråling fra coaxkablet. Senere kom TV til og der 
dukkede flere og flere utætte transistormodta
gere og stereoanlæg op, men det medførte in 
gen problemet for Per.

Ved QTH-skifte til Jylland besluttedes det at 
fortsæ tte med denne form for feeder og istedet 
fo r coaxkabel blev der i 1971 udlagt 100 meter 
mellem en 2x19,3 m een-mastet dipol og statio
nen, af ovennævnte plasticledning, nedgravet 
under grus og sand. For kort tid siden (februar 
1977) er ledningen blevet taget op for inspekti
on, efter i de mellemliggende år dag ud og dag 
ind at have vist det samme SWR-tal! Altså ingen 
målelig forandring. Men plastic’en er blevet stiv 
og misfarvet, de enkelte korer er lidt anløbne 
(brunfarvede) og een gang har en af redaktørens 
mosegrise været i lag med ledningen, dog uden 
problemer hverken for den eller HF'en.

M ålinger:
Ledningen består af 2x42x0,15 mm Cu. Udven
d ig t mål er 2,8 mmx5,7 mm, og isolation er 0,8 
mm PVC med dielektricitetskonstant mellem 3,1 
og 3,5. Kapacitet er målt til 38 pF/meter og impe
dansen er mellem 119 og 126 Ohm. Ledernes 
diameter (d) er 0,98 mm og afstanden mellem le
dernes centre (D) er 3,12 mm. Det påvirker ikke 
SWR-tallet om ledningen ligger spredt ud eller 
den -  som i dette tilfæ lde -  er viklet op i bunker 
(tæt sammenspolet) undervejs. Så her til 80 me
ter arbejdet er det en ganske fortrin lig  løsning 
og koster kun en brøkdel af hvad coaxprisen er i 
dag.

Under fastholdelse af samme input til TX 
(plus-m inus 5 %) er følgende SWR-tabel optaget 
ved sender-enden af 100 meter netlednings-fee
der tils lu tte t den i denne artikel afbillede 
een-mast d ipol (fig. 5 og 6).
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3,500 MHz: SWR 3 : 1 
3,600 MHz: SWR 2,25 : 1 
3,650 MHz: SWR 1,8 : 1 
3,675 MHz: SWR 1,7 : 1 
3,700 MHz: SWR 1,7 : 1 
3,750 MHz: SWR 1,85 : 1 
3,775 MHz: SWR 2,0 : 1 
3,800 MHz: SWR 2,4 : 1

Men hvordan kan det egentlig gå til, at SWR er 
så godt? Det skyldes bl. a., at der benyttes -  
igen en god og gammel kendt tilpasningsmeto- 
de — Y-matching oppe ved antennen: Feederen 
er sp littet op med ca. 30 cm, tils luttet antennen 
ved f. eks. to m idtpunktsisolatorer, hver afsluttet 
ca. 25 cm fra ophalingspunktet. Da impedansen 
lige m idt i antennen end ikke er de atråværdige 
50 Ohm (hvad der heller ikke passer til de ca. 120 
Ohm i feederen), så må man gå ud fra m idtpunk
tet af antennen for at finde 120 Ohm's punkterne 
på tråden. Derfor denne spacing mellem de to 
1A-lambda-læ ngder, og den nødvendige »gaf
fel« -Y 'e t  — ned til to-lederen. Men nu i den an
den ende af feederen, hvor der er tale om at slut
te en 120 Ohms feeder til de 50 Ohm? Her er for 
det første en 1 : 1 balun, og for det andet, så kan 
de allerfleste kommercielt byggede stationer ac
ceptere fra lidt under 50 Ohm til noget over 100 
Ohm »mistilpasning«: den udlignes ved juste
ring af PA-kreds eller antennekondensator i

sættet, når du afstemmer til max belastning af 
senderen.

Og hvad viser så resultaterne? Som nævnt 
ingen målelig forringelse gennem 6 år med den
ne feeder, og på båndet hører OZ6WL, Per, til 
b landt de kraftigste signaler med et output på de 
små 60 watt, trods en mastehøjde bemærk: af 
træ  på 9 meter kun og over ganske elendig 
sandjord. Antennens ender er ca. 1 meter oppe 
og med en feeder af ganske alm indelig netled
n ing !

Efterskrift.
Vi kommer utvivlsomt inden længe til at høre nyt 
fra denne del af det jydske højland, både om 
ovennævnte feeder, såvel om andre antenner. 
Bl. a. har OZ5GF, Leif, været så rar at låne os en 
HQ-1 til afprøvning, men vi vil være glade for at 
høre fra alle, som har antenneproblemer. Og 
hvem har ikke det? I mellemtiden, gå en tu r i det 
gryende forår med en glimlampe i hånden og 
prøv at finde om du har HF på stålmast, nedløbs
rør og andre steder, hvor den ikke hører hjem
me! Eller om der sker noget på SWR-metret, når 
du forb inder zink-kanter til en G.P.’s radialer! 
Skal også herfra vende tilbage angående DX-an- 
tenner, men jeg mangler i høj grad at høre lidt 
fra VHF-antenne-spørgere? En frankeret kuvert 
hertil, og du får svar direkte.

OZ7CH

En om vendt V-antenne. Antennetrådens længde 
er flere m u ltip ll a f '/2 -lambda'er. Feederimpedans og belast
n ing  Z  (ex. 600 Ohm) er lige store. Gain afhængig af antal 
lambda 'er på tråd og topvinkels størrelse. Polarisation: lodret.

OdB

Således deform eres udstrålingsdiagrammet, når 'h-bø lge-di- 
Udstrålingsdiagram m et tor en '/2 -bolge-d ipo l I FRIT RUM: et poten »knækkes« 90°. Bemærk spredningen over antennen og 
»om dre jnings otte-tah■. Feltstyrken er her udtrykt på to må- øgningen under denne. Kurverne er omdrejningslegemer, og 
der: i dB og i forholdstal. udstrå ling  sker også ud af og ind  bag papirets plan.
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Eksempel på det HORISONTALE udstrålingsdiagram ved top
vinkel mellem 120° og 90° fo r en een-mast dipol.

OZ6WL's een-mast d ipo l til 3.7 MHz med Y-match og netled- 
ningsfeeder.
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R e da k tio n : O Z6PN, H enrik  Jacobsen , 
K lø ve rvæ nge t 9, H a ld b je rg , 9900 F rederikshavn . NYT* NOTER

The Woodpecker
Forskellige gisninger om arten af de forstyrende 
signalers karakter kommer fra tid til anden frem i 
dagspressen og i tekniske tidsskrifter. Om den 
sidste teori i sagen kan man læse andet sted i 
bladet, og de tanker, der ligger bag disse be
mæ rkninger, satte m ig på sporet af nedenståen
de artikel, idet jeg troede at de to sager var en 
side af samme sag. Im idlertid viser det sig, at de 
in te t har med hinanden at gøre udover at de 
begge er mystiske.

Men da artiklen selv efter ca. 15 års forløb sta
dig er lige spændende, kunne jeg ikke stå for at 
qenoptrvkke historien, for det er vel en historie?

OZ6PN 

M ysterie t i Templeton
I januar nummeret af QST kunne man læse en 
autentisk beretning om nogle forstyrrelser af 
fjernsynsudsendelserne fra en station i Temple
ton i USA. Historien, der udspillede sig i 1958, er 
så eventyrlig, at man, efter at have læst artiklen, 
uvilkårlig t spørger sig selv. om det er april-num 
meret, man læser. Som bekendt er der tradition 
for, at der i april bringes en artikel af den be
kendte fo rfatter Larson E. Rapp, hvis rygte efter
hånden er noget laset.

Her er der im idlertid ikke tale om nogen april
spøg, men om en virkelig begivenhed, så fanta
stisk og spændende som en science-fiction 
story. Her er historien kort fortalt:

I 1958 overtog Godfrey Smith, under krigen 
chef fo r en afdeling i forsvarsministeriet, der un
dersøgte specielle elektroniske projekter, sene
re aktiv politiker, TV-stationen WKOO. På over
tagelsesdagen om morgenen d. 1. maj modtog 
man alarmerende rapporter om kraftige forstyr
relser af billedet. Telefonen kimede uafbrudt, og 
vrede seere beklagede sig over, at der var sorte 
streger over hele billedet. Klagerne indkom fra 
praktisk ta lt hele stationens dækningsområde, 
kun de allernærmest boende var i stand til at 
modtage et tåleligt billede. Situationen var altså 
alvorlig, man mente, det drejede sig om forstyr
relser fra en kortbølgeamatør, men da forstyrrel
serne fortsatte uafbrudt, blev FCC alarmeret. Da 
teknikerne havde undersøgt sagen, måtte de 
indrømme, at de stod magtesløse. Forstyrrelsen

lod sig ikke pejle. Så udnyttede Smith sine po liti
ske forbindelser, telegraferede til Washington 
og forlangte at FBI blev sat på sagen. Det skete, 
men forstyrrelserne fortsatte.

I sin kvide tilkaldte Smith nu et rådgivende in
geniørfirma, der satte hele sin ingeniørstab på 
opgaven. Sammen med TV-stationens cheftek
niker,mr. Barnes, foretoges nu en omhyggelig 
undersøgelse. Resultatet var nedslående. For
styrrelsen kunne overhovedet ikke pejles. Felt
styrken var praktisk ta lt konstant over et område 
med 40 miles radius. Først herefter faldt feltstyr
ken på normal logaritm isk måde. Et oscillogram 
af det demodulerede signal viste, at kraftforsy
ningen ikke var synkron med det lokale e lektric i
tetsværks 60 Hz strøm.

Man afbrød elektricitetsforsyningen til hele 
området kortvarigt, men forstyrrelsen fortsatte 
ufortrødent.

Frekvensmåling viste, at forstyrrelsen lå på 55 
MHz, kanal 2. Det blev med sikkerhed fastslået, 
at der ikke kunne være tale om et intermodulati- 
onsprodukt.

Man konkluderede: Forstyrrelsen frembringes 
og udbredes på en måde, der er ukendt på tekni- 
kens nuværende stade. Efter forgæves at have 
arbejdet med problemerne i 3 måneder og bl. a. 
udsat en belønning på 10.000 dollars for opkla
ringen, måtte man give op. Fjernsynsstationen 
standsede sine udsendelser d. 1. august.

14 dage senere meddeltes det imidlertid o ffic i
elt, at stationen atter ville genoptage driften den 
følgende dag, idet forstyrrelserne nu var blevet 
bekæmpet. Herefter var alt i orden, og stationen 
har sendt uforstyrret siden da. Løsningen på 
problemet blev ikke meddelt offentligheden. I 
fo rtro lighed fik  journalisterne at vide, at det var 
af sikkerhedsmæssige grunde.

En senere undersøgelse har afsløret følgende 
kendsgerninger: D. 2. august, altså dagen efter 
at fjernsynsstationen havde stoppet sine udsen
delser, modtog mr. Smith en opringning på sin 
private telefon, og en stemme sagde: Forstyrrel
sen vil stoppe i 5 m inutter kl. 9 i aften. Jeg kan 
fjerne forstyrrelserne for stedse, men belønnin
gen må forhøjes til 25.000 dollars. Send dem til 
box 34 hos den Internationale Bank i Bern. Når 
pengene er modtaget, vil forstyrrelsen forsvin
de. Denne samtale blev opsnappet af FBI, der 
havde konstant lyttevagt på mr. Smiths telefon.
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En feltstyrkemåling kl. 8,57 viste, at forstyrrel
serne var 6700 mikrovolt, kl. 9 forsvandt de totalt 
fo r atter kl. 9,05 at komme igen med fuld styrke.

Det er også fastslået, at mr. Barnes, den tid li
gere chefingeniør ved fjernsynsstationen, d. 10. 
august flyttede ind på et hotel på Bahama, hvor 
han boede i 2 måneder. Derefter forsvandt han 
sporløst.

Da hotelpigen ordnede hans værelse, fandt 
hun en kartoteksmappe med følgende påskrift: 
TOPSECRET. A Study of Gaussian Abstractions 
Leading to a Non-Detectable VHF Radiation Sy
stem. By J. L. Barnes, MIT Radiation, June 1942. 
ENESTE EKSEMPLAR - MÅ IKKE FJERNES FRA 
ARKIVET.

Under titlen var en kort håndskrevet bemærk
ning skrevet med falmet blåt blæk: Upraktisk -  
Godfrey Smith.

★  ★  ★  

Forretningsføreren meddeler.
Et g irokort fo r halvårskontingent var desværre 
ikke påført afsenderbetegnelse. Indbetalingen, 
der var på kr. 43,00, er indbetalt på København 0  
postkontor og stemplet med nr. 07.03.77 002439 
- 2100 .

Hvis et halvårsbetalende medlem er i besid
delse af kvitteringen med dette nummer, anmo
der Grethe om at man sætter sig i forbindelse 
med hende.

★  ★  ★

Old-boys-stævne i Sakskøbing
Den 22. maj 1977

Kære OB s, OT’s og andre, der som vi syn
tes: Hvor er det dog længe siden, vi var 
sammen sidst! Kunne det ikke være sjovt 
at træffes igen? Snakke om »de gode 
gamle dage« da et rør var et rør -  og en 
Ham en Ham.

Vi havde tænkt os bare at komme, og så 
se, hvad det ellers udvikler sig til.

Mødestedet bliver Hotel Sakskøbing. 
Eventuelt nærmere i maj OZ. Reserver ef
term iddagen. Vi glæder os allerede.

OZ4D - OZ2MI - OZ7JQ

ZODIAC 
amatørudstyr
F-7211 N e tfilte r .................................  45,00
F-7212 Højttalerfilter .......................  45,00
LPF-714 LP-filter ..............................  148,00
AS-7140 Krydskopier, 2 antenner og
2 s ta tio n e r..........................................  129,00
AS-7141 Antenneomskifter, 3 ant. .. 148,00
AS-7142 Antenneomskifter, 5 ant. .. 178,00
TS-7223 Toneopkald, 1750 Hz .......  66,00
PA-7131 PA-trin, 3 W ind/18 W ud .. 540,00
PA-7202 PA-trin, 1 W ind/25 W ud .. 873,00
PA-7204 PA-trin, 10 W ind/40 W ud 894,00
T-701 2 m conve rte r.......................... 305,00

På fø lgende typer gives

»Forårs-rabat« 
på 15 %
i april og maj:

PA-7131, PA-7202, PA-7204 og T-701. 

Alle priser er incl. moms.

H  ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F„ (03) 83 91 70

anviser din nærmeste 

ZODIAC forhandler.
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80 år.
OZ9XP, Chr. Poulsen, Nysted, kan den 6. maj fej
re sin 80 års fødselsdag.

Christian er fra Roskildeegnen og kom hurtigt 
ind i teknik gennem sit arbejde.

I 25 år drev Christian forretning i Præsto, men 
i 1946 rev han teltpælene op og slog sig ned på 
Ålholm  i Nysted, hvor der var rig lejlighed til at 
eksperimentere med radio.

OZ9XP fik  licens i 1950, og mange amatører 
kender ham fra HF. I det sidste årti har Christian 
også været meget aktiv på VHF, hvor det har haft 
hans store interesse at ombygge gamle AP'er.

Der vil sikkert strømme mange lykønskninger 
til Strandvejen 1 den 6. maj, og vi ønsker for dig, 
du må høres mange år endnu.

Hjertelig til lykke.
OZ8XR, Hans Verner.

The woodpecker.
I februar OZ blev det oplyst, at »the woodpe
cker« eller som den også kaldes »the big QRM«, 
efter al sandsynlighed stammer fra en langtræk
kende radar, der kan »kigge om hjørner«.

Dagspressen her og i udlandet har også be
skæ ftiget sig med emnet, mest i små noter. 
Blandt andet har man meddelt at USA også hav
de eksperimenter i gang med en sådan type ra
dar. Heldigvis må man sige, har der ikke fra den 
side været QRM på vore bånd -  endnu da.

A lt i alt ser det ud til, at man ikke er sikker på, 
hvad sagen virkelig drejer sig om. Dagbladet 
»Washington Star« antyder således muligheden 
fo r at al den QRM kommer fra eksperimenter 
med overførsel af elektricitet, uden anvendelse 
af tråd.

En tilsyneladende, ikke mere levende, forsker 
ved navn Nicola Telsa har tidligere demonstreret 
overførsel af el -  trådløst -  over en afstand af 
45 km fik  han en lampe på 200 »incandescent« 
til at lyse fu ld t op. Forsøget skete på en fo r
holdsvis lav frekvens, man noterer 6-100,000 
Hz. Mr. Telsa’s sidst levende assistent, der bor i 
Canada, har haft besøg af en USSR videnskabs
mand, der ved den lejlighed stillede en lang ræk
ke spørgsmål om netop det emne. Endelig har 
man i Canada fundet ud af, at »the big QRM« 
kan være harmoniske fra langt lavere frekven
ser, f. eks. tilsvarende dem Mr. Telsa benyttede.

I »West Coast DX Bulletin«s 15. februar udga
ve foreslår redaktionen, at al omtale og rappor
tering  af »the woodpecker« standser totalt. Mo

tivering: Omtale og rapportering kan være de 
form astelige der, fra tid til anden gør vore ama
tørbånd ubrugelige, til stor hjælp.

Ideen er måske slet ikke så tosset, skal vi prø
ve det, og se om det hjælper!

Apropo the woodpecker.
Det er altid skønt at få det sidste ord i en sag, og 
da min århusianske ven også har stor humori
stisk sans, gør det ikke historien ringere.

A woodpecker pecks wood while a ham may 
peak his receiver front end to meet the challen
ge of the sunspot peak in early 1980's.

You may sharpen a pencil and taper some 
wood. The wood production may peak.

Hopefully your ignorance has peaked by now. 
If so I shall stop pecking  on you.

According to your principles of word by word 
translation

I remain, 
yours faithfully, 

Lake-clean Duck-is-late 
Oar-house

Hvad sagde jeg -  de kan skam også i Århus 
(Year-house).

OZ6PN

HUSK 20. april er sidste frist for opstilling af 
kandidater til va lget 1977.

Miniature Beam-antenne
Hi-pot Multiple Hat Loaded!

m a.  .  . m o d e l H Q -1
Miniature

HYBRID QUAD Antenna
E le m e n t læ n g d e ............  3,36 m
B o m  læ n g d e ....................  1,37 m Pris incl. moms
d re je  ra d iu s ....................... 1.88 m -j Q4 5  q q  |^ r

R in g  e fte r  d a ta b la d .

t T f  [LiCTRONIC
M F S  Bogfinkevej 7, Kraghave  ^  •* ^  4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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R e da ktio n : O Z5DX, H. O. Pyndt, 
U dsto lpe , 4990 S akskø b ing . internationalt NYT

NRAU-møde i Stockholm.
Den 29.-30. januar 1977 mødtes repræsentanter fra amatøror
ganisationerne i Norge, Sverige, Finland og Danmark i Stock
holm  fo r at drøfte problem er af fælles interesse. Fra dansk 
side deltog contest-manager, OZ1 LO og undertegnede. Mødet 
var sæ rlig nyttig t derved, at man koordinerede de fire forenin
gers ho ldning overfor oplæ gget til P&T'erne med hensyn til 
WARC 79, den frekvenskonference, der skal finde sted i 1979, 
og hvor benyttelsen af hele frekvensspekteret skal afgøres, og 
det må antages, at disse vedtagelser vil være gældende dette 
århundrede ud.

Det fæ lles nordiske oplæg støtter sig naturligvis til lARU’s 
oplæ g. Det indeholder bl. a. ønske om tilde ling af 160 m og t i l
de ling af 50 MHz når TV kanal 2 ophører. For VHF og UHF om
råderne er der væ sentligst tale om en ajourføring, således at 
amatørerne over hele kloden arbejder på de samme frekven
ser; dette er sæ rlig v igtigt, når man betænker, at sate llitkom 
m unikation i fremtiden vil spille en stadig stigende rolle.

Contest-m anagers fra de fire lande drøftede contestregler 
fo r de nordiske contester, SAC og NRAU. De ændringer, som 
man nåede frem til, er kort om talt af OZ1 LO i marts OZ.

Fors tyrre lser i Sverige.
På NRAU-mødet i Stockholm  redegjorde SMØCGL for, hvor
ledes man i Sverige greb forstyrrelsesproblematikken an. For 
det første s ikrer man sig, at amatøren arbejder legalt indenfor 
licensbestemmelserne, og at senderens harmoniske udstrå
ling er dæmpet tilstræ kkeligt, f. eks. med et low-pass filte r og 
et antenneafstemningsled. For fællesantenneanlæg gælder, at 
de m indst skal levere 5 mV på antennedåsen, og bredbånds- 
forstæ rkere er ikke tilladt. For Hi-fi interference gælder at 
amatøren i ekstraordinæ re tilfæ lde er ansvarlig for forstyrre l
serne; ekstraordinæ re tilfæ lde er når apparatet befinder sig i 
næ rfe ltet af antennen. I alle andre tilfæ lde må afhjæ lpningen 
foretages og bekostes af ejeren af det forstyrrede apparat, i 
praksis vil det sige fabrikanten.

For at hjæ lpe medlemmerne har SSA lavet en »forstyrrelses- 
kasse«, der indeholder LP-filte r til senderen og HP-filter til det 
forstyrrede apparat, og endvidere diverse filtre  til netledning, 
gram m ofonindgang, højttalerudgang etc.

Foren ingsnyt fra Norge og England.
I Norge er LA6 A, Lars Heyerdahl, blevet genvalgt for en 2-årig 
periode som formand fo r NRRL.

Som den 43. præsident fo r RSGB er valgt Lord Wallace of 
Coslany, der afløser G3FKM, John Allaway. Præsidentskiftet 
vil foregå i Parlamentet denne gang, og RSGB håber, at dette 
vil betyde et endnu bedre forhold til myndighederne.

A m atø rsta tion K2UN i FN.
I FN's hovedkvarter i New York er der blevet installeret en 
am atørstation med kaldesignalet K2UN. Til stede ved Indvidel- 
sen var ITU's generalsekretær Hr. Mohamed Mili, der i sin ind- 
videlsestale bl. a. roste amatørbevægelsen fo r dens deltagelse 
i in te rnationa lt hjæ lpearbejde og fo r de studier af udbredel
sesforhold, hvori amatørerne har deltaget. Mili gjorde også 
opmærksom på, at FN's principper til fulde praktiseres af ama
tø rrad io: at bygge bro over forskellige sprog, religion og po li
tisk opfattelse.

K2UN har tre komplette stationer, og disse er skænket af 
Yaesu og Hy-Gain.

Gæ stelicens i Sovjetunionen.
Det er nu m u lig t fo r besøgende i Sovjet at få tilladelse til at 
dyrke amatørradio, dog ikke med egen medbragt station, men 
fra  russiske klubstationer e ller private stationer. Ansøgere må 
oplyse fø lgende: 2  eksemplarer af egen licens, bevis fo r stats
borgerskab, og en nøjagtig rejserutebeskrivelse med alle da
toe r og hoteller samt en anbefalingsskrivelse fra ansøgerens 
forening. Det anbefales at søge I god tid  og adressen er: RSF, 
Box 8 8 , Moscow, Sovjet.

JARL 50 år.
Den japanske amatørorganisation JARL er lidt ældre end vor 
egen EDR, idet JARL i september sidste år fejrede sit 50 års ju 
bilæ um  ved en større festlighed I Tokyo med deltagelse af 
mange internationale gæster. Æresgæsten var den japanske 
kronprins. (Mon Prins Henrik kommer til EDR's jubilæum?).

Nr. 2 WAC på 432 MHz.
G3TLF har som den anden i verden opnået WAC på 432 MHz 
ved forb inde lser via månen. Den 6 . verdensdel var Sydame
rika, og det var med FY7AS, der svarede på et CQ-kald.

S ilen t key: JY1XYL.
Ved en helikopterulykke i Jordan den 9. februar 1977 mistede 
am atørradioen et af sine kronede hoveder, nemlig Kong Hus- 
seins dronning Alia, der havde kaldesignalet JY1XYL.

W1AW 50 år.
Den 17. februar 1977 fejrede W1AW, ARRL’s klubstation, sit 40 
års jubilæ um . ARRL s første klubstation brugte kaldesignalet 
W1 MK. og den var lokaliseret m idt i Hartfords bycentrum, men 
stationen blev totalskadet ved en stor oversvømmelse i marts 
1936. Det blev da besluttet at flytte ud fra byen, og man valgte 
en QTH i Newington, og man fik  t ilde lt kaldesignalet W1AW, til 
m inde om ARRL's stifte r Hiram Percy Maxim, der havde haft 
dette kaldesignal.

I dag er W1AW en meget veludrustet station, der udsender 
morseøvelser, bulletinudsendelser på CW, SSB og RTTY. Til 
dette form ål råder stationen over 1-kW sendere på samtlige 
bånd, og en imponerende antennefarm. For besøgende er der 
også en moderne station til rådighed.

Am atørstæ vne i F riedrichshafen.
I Friedrichshafen ved Bodensøen i Sydtyskland afholdes der I 
dagene 8 . til 1 0 . ju li et stort amatørstævne. I år er stævnet fly t
te t til feriesæsonen, og arrangørerne håber på mange interna
tiona le  gæster.

Nyt fra  Tyskland.
Den vesttyske amatørorganisation DARC har i det forløbne år 
haft en medlemsfremgang på 2 1 0 0 , således at medlemstallet 
nu er oppe på 28.800.

I 1976 har det vesttyske QSL-bureau behandlet 4,6 m illioner 
kort, en stign ing på 1 2  %.

800.000 am atø re ' i verden.
Der er noget der tyder på, at antallet af amatører fordobles 
hvert tiende år. I 1956 var vi 200.000 amatører, i 1966 400.000 
og i 1976 800.000 ifølge en opgørelse fra lARU's hovedkvarter i
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S AC -contesten 1976 PHONE single operator:
Fra SSA’s contestmanager, SMØDJZ, har vi modtaget de bed- 1 . OZ5KF 1024 132 2406 317.592
ste danske resultater: 2 . OZ5EV 650 1 1 2 1435 160.720

3. OZ3PZ 613 96 1335 128.160
CW single operator QSO- 4. OZ4MD 416 89 852 75.828

QSO Mult. po in ts samlet score 5. OZ6 XR 408 90 842 75.780
1 . OZ7HT 1109 116 2429 281.764 6 . OZ8 EA 390 76 812 61.712
2 . OZ6 XT 925 115 1953 224.595 7. OZ6 QE 158 58 326 18.908
3. OZ1VY 895 1 0 2 2051 209.202 8 . OZ4HW 156 53 315 16.695
4. OZ1 LO 579 104 1274 132.496 9. OZ6 SV 203 35 469 16.415
5. OZ5ME 592 104 1236 128.544 1 0 . OZ5ME 142 51 287 14.637
6 . OZ5MN 598 1 0 1 1232 124.432 1 1 . OZ6 BF 169 38 346 13.148
7. OZ1W 601 90 1257 113.130 1 2 . OZ1AIZ 143 41 287 11.767
8 . OZ5DX 505 96 1145 109.920 13. OZ4LX/A 1 1 1 45 224 10.080
9. OZ1AIK 537 87 1 1 0 1 95.787 14. OZ1ZE/P 77 46 166 7.636

1 0 . OZ6 XR 569 81 1174 95.094 15. OZ3Q 79 42 162 6.804
1 1 . OZ4HW 428 82 892 73.144 16. OZ8 ND 6 6 41 133 5.453
1 2 . OZ1EE 469 69 981 67.689 17. OZ4YP 80 33 163 5.379
13. OZ4CG 481 65 1 0 2 0 66.300 18. OZ6 YO 70 31 153 4.743
14. OZ4KG 403 70 8 6 6 60.620 19. OZ5VT 78 28 165 4.620
15. OZ2UA 310 85 694 58.990 2 0 . OZ5PG 58 34 118 4.012
16. OZ3XS 384 63 851 53.613 2 1 . OZ7SG 6 6 29 133 3.857
17. OZ8 ND 259 87 543 47.241 2 2 . OZ4RP 53 29 108 3.132
18. OZ4VK 314 6 8 643 43.724 23. OZ4FA 61 17 165 2.805
19. OZ7JZ 247 83 510 42.330 24. OZ1BDA 59 2 2 1 2 0 2.640
2 0 . OZ5DP 196 62 405 25.110 25. OZ3KE 43 27 96 2.592
2 1 . OZ9O I 165 49 332 16.268 26. OZ7XU 41 25 87 2.175
2 2 . OZ3Q 1 2 2 51 263 13.413 27. OZ7HT 40 18 1 0 2 1.836
23. OZ4MD 136 45 286 12.870 28. OZ7BW 32 19 71 1.349
24. OZ7YL 160 27 366 9.882 29. OZ4UY 30 2 1 63 1.323
25. OZ3BX 123 33 260 8.580 30. OZ4BA 31 2 0 62 1.240
26. OZ8 XW 134 25 272 6.800 31. OZ2PG 33 14 72 1.008
27. OZ9MK 79 33 167 5.511 32. OZ8 ZB 26 18 52 936
28. OZ3NI 40 2 1 8 6 1.806 33. OZ3IR 2 2 15 44 660
29. OZ2RH 48 18 99 1.782 OZ6 UP 24 1 2 55 660
30. OZ1BII 41 18 82 1.476 35. OZ2MN 24 1 1 52 572
31. OZ8 E 32 17 71 1.207 36. OZ3SK 18 1 2 38 456
32. OZ6 SF 28 18 57 1.026 37. OZ2NU 17 13 35 455
33. OZ9XU 28 1 2 57 684 38. OZ1XV 19 1 1 38 418
34. OZ9LH 28 9 56 504 39. OZ5MN 16 1 2 34 408
35. OZ1AJL 1 0 6 24 144 40. OZ1TD/A 17 1 0 35 350
36. OZ2NU 6 5 1 2 60 41. OZ7JZ 1 0 1 0 25 250
37. OZ1TD 7 2 14 28 42.

43.
OZ1BVU
OZ8 T

1 2

2

9
2

25
4

225
8

M ulti operator/s ing le  TX: 
1. OZ7BW 678 115 1497 172.155

Checklogs: OZ5BS.

2 .
3.

OZ7RD
OZ1AGQ

307
218

76
58

635
460

48.260
26.680

GRØNLAND: 
S ingle operator: 

1. OX3VO4. OZ1RSD 127 37 262 9.694 265 35 770 26.950

GRØNLAND:
2 . OX3 RA 18 1 0 48 480

S ingle operator:
1. 0X3 RA
2. OX3AB
3. OX3ZM

96
133

5

25
15

2

240
293

15

6 . 0 0 0

4.395
30

FÆRØERNE: 
S ingle operator: 

1. OY1A 1 0 1 28 203 5.684

Det er de jlig t at kunne notere den hidtil største deltagelse I

S ingle operator: 
1. 0Y 20 380 53 816 43.248

denne test fra dansk side. Resultatet af landskampen og top ti
listerne bringes på næste side. Ialt er der indgået ca. 1400 
logs fo r SAC 1976.

186 O Z A P R IL  1977



R esulta te ! af SAC 1976 

Landskam pen:
1. F in land  Logs
CW single op r.............................................  6 8

CW m u ltl/s ing le  ........................................ 13
CW m u lt i/m u lt i..........................................  1
Phone single op r........................................  48
Phone m u lti/s ing le  ..................................  14
Phone m u lt i/m u lt i....................................  1
Total ............................................................  145

2. SSA Sverige:
CW single o p r.............................................  115
CW m u lti/s ing le  ........................................ 19
CW m u lt i/m u lt i ..........................................  4
Phone single op r........................................ 97
Phone m u lti/s ing le  ..................................  12
Phone m u lt i/m u lt i....................................  4
Total ............................................................  251

3. EDR Danmark:
CW single o p r.............................................  41
CW m u lti/s ing le  ........................................ 4
Phone single o p r........................................ 46
Total ............................................................  91

4. NRRL Norge:
CW single o p r.............................................  23
CW m u lti/s ing le  ........................................ 3
Phone single op r........................................ 17
Phone m u lti/s ing le  ..................................  8

Total ............................................................  51

TOP ti Skandinavien
S ingle operator:

Points
3.727.097
2.151.627

894.600
2.793.851
1.851.526

607.713
12.026.414

4.154.367
2.163.478

775.373
1.478.997

891.391
894.302

10.357.908

2.189.439
256.789

1.022.558
3.468.786

630.229
416.616
428.143
896.053

2.371.041

CW Phone
1 . OH6 DX 395.538 1 . OH2BX 409.024
2 . OH3YI 365.222 2 . OH2BM 343.050
3. OH1VR 355.685 3. OZ5KF 317.592
4. OH4RH 282.112 4. OH6 DX 299.244
5. OZ7HT 281.764 5. OH1IG 274.995
6 . SM6 DHU 257.931 6 . OH3YI 266.840
7. SMØCCE 252.906 7. LA6 HL 260.226
8 . OH6 NU 250.020 8 . OH4RH 257.742
9. SM5AD 242.121 9. OH1VR 255.710

1 0 . OZ6 XT 224.595 1 0 . SM6 CSS 211.250
Vi ønsker OZ7HT, OZ6 XT og OZ5KF til lykke med placerin-

gerne pa top ti-listen.

afholdes 23. april 12GMT til 24. april 18 GMT på alle bånd CW 
og phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd 
enten CW eller Phone.

Frekvenser: Følgende frekvensområder anbefales for te
sten: CW: 3525-3585, 7010-7040, 14.025-085, 21.040-100, 
28.050-100. Phone: 3650-3750, 7040-7100, 14.150-300, 
21.150-300, 28.200-700.

Kategorier: S ingleoperator, multioperator, SWL.
Kodegrupper: RS(T) +  serie-nr. fra 001. PA/PI/PE giver 

RS(T) + serie-nr. + provins indikeret med 2 bogstaver.
Points: Hver QSO med PA/PI/PE stationer giver 1 point.
M ultip lie r: Hver provins på hvert bånd, max 5x12 = 60.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af multip liers.
SWL får 1 po in t for hver QSO. Loggen må indeholde kode- 

grupperne fo r begge stationer i hver QSO.
Logs: Logblade og sammentællingsblad sendes til: VERON 

Contestmanager PAØDIN, Schoutstraat 15, Nymegen 6805, Ne 
therlands, senest 15. juni 1977.

VIII W orld Te lecom m unica tions Day Contest.
Det brasilianske kom m unikationsm inisterium  indbyder til 
denne test, der i år afholdes som folger:

Phone: lørdag den 15. maj kl. 00 -2 4  GMT.
CW. lørdag den 22. maj kl. 0 0 -2 4  GMT.
Bånd: 8 0 -1 0  meter.
Klasser: S ingleoperator og klubstationer.
Kodegrupper: RS(T) + ITU-zone (Danmark ligger i zone 18).
Points: QSO med eget land = 0 point. QSO med andre lande 

i samme zone, 10 -40  m = 1 point, 80 m = 2 points. QSO med 
andre zoner i samme kontinent, 10 -20  m = 2 points, 40 m = 3 
points, 80 m = 4 points. QSO med andre kontinenter. 10 -20  m 
= 3 points, 40 m = 5 points, 80 m = 6  points. Hver station må 
kontaktes 1 gang pr. bånd.

M ultip lie rs : Hver ITU-zone er en m ultip lier uanset bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af ITU-zoner.
Præmier: Testen betraktes som en landskamp mellem de 

de ltagende lande, idet de 5 bedste deltagere i hvert land ud
gør »landsholdet...

Det vindende land modtager ITU-trofæet for 1 år.
Desuden er der guld-, sølv- og bronzemedalje til de 3 bedste 

i verden både på phone og CW samt diplom er til de 3 bedste i 
hvert land også phone og CW.

Logs: Separate logs fo r phone og CW og sammentællings
blad sendes til: LABRE, UIT Contest Co-ordination, P. O. Box 
07-0004, 70000 Brasilia, DF, Brazil. med 30. juni som sidste 
poststem plingsdato.

PACC-contest 1977

Schw eizisk H-22 contest 1977
afholdes 23. april 15 GMT til 24. april 17 GMT på alle bånd CW 
og Phone sam tidig. Hver station må kontaktes 1 gang pr. bånd 
enten CW eller Phone.

Kodegrupper: RS(T) +  serie-nr. fra 001. Schweiziske statio
ner sendes desuden 2  bogstaver, der indikerer deres canton.

Points: Hver QSO tæ ller 3 points. M ultip lier er hver canton.
Samlet score: Summen af QSO-points på alle bånd m u ltip li

ceres med summen af m ultip liers på alle bånd. (Max 22 m ulti
pliers pr. bånd).

Logs og sammentæ llingsblad sendes inden 30 dage e fterte - 
sten til: USKA Traffic Manager HB9AHA, im Moos, 5707 Seen
gen. Switzerland.

NYHED!!!!
T il ra d ioam atø re r. Nu kan du rekv ire re  BJA prm ts Kata log 1977 (45 sider). 
K a ta lo g e t o m fa tte r fø lgende  varer:
BJA p r in ts  egne p ro d u k te r. S p æ n d ings fo rsyn ing s-k its  fæ rd igm on te rede  
1 -2 0  am p  ia lt 20 fo rs k e llig e  typer F o to tim e r - F o tocom pu te r - A u tom atisk  
SSB, CW o p ka ld  - CW filte r  - LF sw eepgenera to r - N o tch filte r AC m illi
v o ltm e te r -  AD c o n ve rte r - DA conve rte r - D ig ita l t il frekvens conve rte r - 
z ra n s fo rm a to re r - BJA p r in t m odu l kab ine tte r - A lum in ium  indbygn ings- 
kasse r - S tå lka b in e tte r - S tøb te  p lastkasser - S tøb te  a lum in ium  kasser - 
T a v le in s tru m e n te r fra  50 u A -300  A m p - FET vo ltm e tre  - SWR m etre - U n i
ve rs a lin s tru m e n te r - S ig n a lgene ra to re r - O sc illoscope r o. m. a 
A lle  d isse  varer e r kendte  m æ rker af gode kva lite te r, og her er ta le  om  en 
ha n d e ls fo rm , de r s ik re r at du  kan ska ffe  d ig  varen inden den b live r fo r 
d y re t ved a t passere fo r m ange led. Når du fø rs t har m odtaget vo rt ka ta 
lo g , v il du  he le  tid e n  få  tilse n d t ove rs ig t over nyheder på vort program  
K a ta lo g e t er g ra tis , og v il b live  tilse n d t m od s k r if t lig  bestilling , ve d la g t 
1 kr. i sva rp o rto .

M ed ven lig  h ilsen  

©BJA p rin t ApS
E jb o p a rke n  11 
4000 R osk ilde  
T lf. (03) 36 14 35<*>
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Kom m entar til OZ1AVV.
Når du skriver i marts OZ, at man ikke har fundet det nødven
d ig t at informere om YL-OM testen, så er det den helt rigtige 
betragtning, blot med den afgørende forskel, at det er arran
gørerne af om talte test, der ikke har fundet det nødvendigt at 
tilsende os en indbydelse, hvorved vi er afskåret fra at bringe 
reglerne.

Alle tester, der er kommet indbydelser til i tide I min tid som 
spalteredaktør, er blevet bragt i OZ også selv om enkelte sik
kert har haft ingen eller meget ringe interesse hos læserne.

løvrig t kan jeg oplyse om. at det drejer sig kun om godt halv
delen af de tester, der bliver omtalt i OZ, hvortil der bliver 
sendt indbydelse direkte til os.

De øvrige oplysninger må findes enten i de udenlandske 
am atørtidsskrifter, jeg selv abonnerer på, eller roterer mellem 
spalteredaktørerne i OZ, hvorved det på grund af den lange 
forsendelsestid ofte kniber med at få oplysninger frem tid lig t 
nok til OZ. Desuden hænder det da også, at en velvillig testdel
tager får fat i reglerne fo r en test og sender dem til os.

Så v id t jeg erindrer, har omtalte test fo r nogle år siden været 
averteret her i rubrikken, men da der sikkert kun er et par eller 
måske slet ingen deltagere har været fra dansk side, har man 
sikkert ikke v ille  ofre frim æ rker og tid på at fortsætte med at 
sende os en indbydelse.

Her kommer vi frem til sagens kerne, nemlig at vi har fo r få 
testdeltagere herhjemme, hvorved mange testarrangører und
lader at informere os. Hvis vi bliver nogle flere, så skal frem ti
dige arrangører af m indre tester nok sørge fo r at informere os, 
hvormed testin form ationerne kan blive endnu bedre.

Heldigvis ser det da ud til, at interessen for tester er s ti
gende (se resultatet fra SAC-testen andetsteds i rubrikken), så 
vi kan håbe på, at inform ationerne i fremtiden bliver endnu 
bedre. Jeg vil ihvertfald yde mit bedste hertil.

C ontestka lender:
17. april: RSGB Low Power CW-contest (se sidste OZ).
23 .-24 . april: PACC-contest.
23 .-24 . april: H-22 contest.
15. maj: W orld Telecomm unications Day Phone.
22. maj: W orld Telecomm unications Day CW.
21 .-22 . maj: USSR CQ-M contest.
18 .-19 . juni: All Asia Phone.

OZ1LO

Skal du til 
København i ferien?

Københavns afdeling har lige indrettet 2 værelser i 
»Radioamatørernes hus«, Theklavej 26, 2400 Kø
benhavn NV. Hvert værelse er møbleret med sove
plads til to (måske tre) personer. Der er fælles køk
ken med køleskab og service, og der er TV på beg
ge værelser. Hvis du er licenseret har du lejlighed til 
at benytte afdelingens sendere.

Værelserne udlejes til EDR-medlemmer og uden
landske radioamatører fo r kortere eller længere tid, 
og prisen er 60 kr. pr. døgn eller 300 kr. pr. uge 
i feriemånederne 1. maj til 1. september. 
Henvendelse til OZ4AO, Svend Aage Olsen, Folk- 
varsvej 9, 2. sal, 2000 København F. Telefon 
GO 1902 v (aften) eller hver mandag aften i afdelin
gen.

A ktiv ite ts te s t 80 m CW:
Call: Februar: Marts: Total:
OZ5DSB 160 points 96 points 256 points
OZ8 VL 1 2 0  points 1 2 0  points 240 points
OZ8 XO 89 points 0  points 89 points
OZ4QX 84 points 152 points 236 points
OZ1AIK 128 points 0  points 128 points

SWL: OZ-DR 1803 februar: 574 points.

Fone:
OZ1XV 468 points 924 points 1392 points
OZ7XC 400 points 0  points 400 points
OZ9JV 360 points 720 points 1080 points
OZ6 ARC 312 points 546 points 858 points
OZ1VZ 310 points 492 points 802 points
OZ5DSB 216 points 912 points 1128 points
OZ4YP 264 points 296 points 560 points
OZ4DZ 420 points 630 points 1050 points
OZ4QX 2 1 0  points 396 points 606 points
OZ5MN 72 points 2 2 0  points 292 points
OZ8 LP 0  points 728 points 728 points
OZ4XT 0  points 658 points 658 points
OZ1AIK 0  points 320 points 320 points
OZ4EDR 0  points 240 points 240 points

O pstillingen er ikke korrekt for alle denne gang, men deltager 
man i testen i en måned, vil man få sit samlede resultat med.

Jeg havde ikke tid  til udregning i februar, så derfor to  måne
der denne gang. Der kommer også et problem i april, da jeg er 
udenlands i s lutn ingen af april og begyndelsen af maj. Jeg 
deltager i testen i april, så vi tales ved efter testen.

OZ8KU

T IL B U D S P R IS L IS T E !!! (p ris e r in c l. m om s) 
30  s tk . 1N4004 d io d e r  400 V /1 A, ku n  ........................................... 15,00 kr.
7 s tk . B Y199 d io d e r  1000 V / 3 A ....................................................... 15,00 kr.
12 s tk . Z e ne r M IX  v o lt  0 ,4 -1 0  W a t t ................................................. 15,00 kr.
6  s tk . T y r is to rs  60 V /0 ,3 a, type  b rx -4 5 .........................................  15,00 kr.
20  s tk . B Y135 d io d e r ............................................................................ 15,00 kr.
2 s tk . T y r is to r 6 A m p ./4 0 0  V .............................................................  15,00 kr.
2 s tk . T ria c  6 A m p ./4 0 0  V også  k u n ...............................................  15,00 kr.
10 s tk . LED  rø d /g rø n /g u l,  5 m m  0 ................................................. 15,00 kr.
10 s tk . re e d s w itc h  f.m a g n e t, n e d s a t ............................................. 15,00 kr.
10 s tk . p rø v e le d n in g e r m ed d i l le n æ b ........................................... 10,00 kr.
1 s tk . b litz /s tro b o rø r ,  260 /36 0  V, 40 W a t t ...................................  15,00 kr.
8 s tk . 14 e l. 7 stk. 16-bens IC -sokke l .............................................  15,00 kr.
25  s tk . S S216B  som  BC108, tysk  fa b r ik a t ...................................  15,00 kr.
2 s tk . P re om at m ed ska la e r (9 x 5 0  k O h m ) ..................................  10,00 kr.
15 s tk . BC 418 PNP 200 m A /25  V ..................................................... 15,00 kr.
22  s tk . BC318 NPN 30 V /1 50 m A ..................................................... 15,00 kr.
4 s tk . M IX r e læ e r - u t r o l ig t ................................................................ 15,00 kr.
6 s tk . M IX o m s k if te re  t r y k /d r e je ...................................................... 15,00 kr.
15 s tk . ska la k n a p  s o r t im e n t .............................................................  15,00 kr.
6 s tk . s k y d e p o te n tio m e tre  MIX, n o g le  s te re o ............................  15,00 kr.
1 s tk . T ria c  m ed d iac , 400 V /1 0 A m p ..............................................  15,00 kr.
6 s tk . 2 -p o le d e  v ip p e n e ta fb ry d e re , 220 V /4  A m p ...................... 15,00 kr.
1 s tk . m in itra fo  15 V /3 0 0  m A +  150 V /1 0  m A ............................  15,00 kr.
2 x C 1  =  160 m in ily tte r,  u test., og  m ange  u s te m p le d e -
d e r fo r  sæ lg es  de fo r  ............................................................................ 15,00 kr.
C6 30  m ix  t r im m e k o n d e n s a to re r ...................................................  15,00 kr.
C 7 50 m ic  ko n d e n sa to re r, 1 nF-0 ,1  u F ........................................  15,00 kr.
C8 50 M IX p o lye s te r, 100 p F -0 ,47 u F ............................................ 15,00 kr.
UT14 25 H F -tra n s is to re rs  som  HF199/241 u te s t....................  15,00 kr.
UT15 6 SCR, 3 A  o p  t il 600 V, u tes tede  ....................................... 15,00 kr.
U T16 7 SCR, 1 A  o p  t i l  600 V, u te s ted e  ....................................... 15,00 kr.
S U PER 4 125 M IX  e le k t r o ly t te r ..................................................  75,00 kr.
S U PER 5 100 M IX ta n ta lk o n d e n s a to re r ................................. 75,00 kr.
S U P ER  6 500 M IX  e le k tro ly tte r, u testede , u s te m p le de  .... 75,00 kr.
2N 3055 M O TO R O LA  5 ,5 0 ,1 0  s tk . kun  .........................................  45,00 kr.
S U P ER  9 1100 s tk . d io d e r som  1N4148, e r u testede ,
m en  li l le  s p i ld p r o c e n t .........................................................................  75,00 kr.
S UPER 8 4 kg a fskå rn e  p r in tp la d e r ............................................ 75,00 kr.
K øb 11 s tk . 15 k r.-p a k k e r , b e ta l fo r  10, inc l. m om s. P orto  8 kr., ved
fo ru d b e ta lin g  fr it .  S end  fra n k e re t k o n v o lu t fo r  k o m p le t tilb u d s lis te .  
D er e r m a n g e  p e n g e  a t sp are .

H E N N IN G S  ELE C TR O N IC  (OZ8HQ), t lf .  (06) 84 60 50, g iro  7 28 84 92, 
P. M a lm k jæ rsve j 13 B, Sejs, 8600 S ilke bo rg .
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A N T E N N E T I D . . .
Så er det forår (!) _ og vi har masser af gode tilbud på lager i antenner, 
ro torer og antennetårne _ endnu til 1976-priser!

Folgende typer lagerføres:

C t ^ E

Antennerotorer i amerikansk kvalitet for en
hver dre je lig  amatørantenne. 8  forskellige mo
deller. støttelejer m. m.

ain
3-, 4- og 5-bånds HF-groundplane-antenner. 
3-bånds, 2-, 3- og 6 -element HF-beams. 
M ono- og duobander HF-beams.
2 -m eter mobilantenner.
Ferrit-baluns og andet tilbehør.

Telescopiske stålg itterm aster -  rulles sammen 
og lægges v.h.a. to kraftige spil. ønsketårnet 
fo r den eksperimenterende amatør.

3-, 4- og 5-bånds HF-groundplanes 
3-bånds, 1-, 2-, 3- og 5-element HF-beams 
W3DZZ trap-antenner i to udgaver.
FD-4 Windomantenne.
Traps, ferritba luns og litzetråd.

O o i s h c r a f t

> 1

Ringo 2-meter og 70-cm rundstrålere.
Tw ist 2-meter og 70-cm satellitantenner.
4-, 7- og 11-element Yagi antenner.
20-element 2-meter og 70-cm colineærantenner. 
11-element 70-cm Yagi antenner.

JAYBEAM
2 x  5- og 10-element 2 m Twist.
2 x  12-element 70-cm Twist.
5- og 8 -element lavpris Yagis fo r 2 m.
48- og 8 8 -element Multibeam 70-cm. 
2 x 8  element Skeleton-slot 2 m.
10- og 14-element 2 m Parabeam.

BANTEX 2-meter 5/8-mobilantenner. 
G-WHIP 10-15-20-40-80 m mobilantenner. 
HUSTLER 20-40-80 m mobilantenner. 
MINI-PRODUCTS 3-bands HF-minibeam.

Rekvirer ven ligst yderligere datamateriale og prisliste over vort program i antennegrej.

D O G  P L A C E  tTTTf ELECTRONIC N O  R A D
EJLille Bjergvej 31, (03)339080 Bogfinkevej 7, Kraghave Lønstrup, 9800 Hjørring

3390 Hundested 4800 Nyk. F„ (03) 8391 "'0 Telefon 08 - 96 01 88

OZ APRIL 1977 189



Først lid t op lysn inger om de forskellige diplom er jeg skriver 
om. De betingelser der er angivet for erhvervelsen af de fo r
skellige d iplom er, har jeg kun oversat til brug her i Danmark, 
så hvis du d iskuterer d iplom er med udenlandske amatører, er 
det ikke s ikkert at betingelserne passer i vedkommendes land.

I denne måned skal vi dyrke Østrig, deres diplomer er ligeså 
skønne som deres land. Til de efterfølgende 3 diplom er er 
QSL gyldige fra 1. april 1954, og prisen er 10 IRC pr. stk.

Disse d ip lom er kan også søges af SWL.

OE 100
Til dette dip lom  skal man have kontakter med 100 forskellige 
OE stationer, og alle preflx fra OE1 til OE9 skal være repræ
senteret (OE4 gæ lder som OE9 og omvendt), altså 100 QSL 
kort.

WAOE
Til d ip lom et her skal der 3 forbindelser med hver af de 9 OE 
prefixer. (OE4 + OE9 se ovenfor) på mindst 2 forskellige bånd, 
men uden 40 og 80 m (27 QSL).

WAOE/VHF
Der er også et diplom  for 2 m folkene, og til dette diplom skal 
man have 5 kontakter med m indst 4 forskellige OE prefixer på 
144 MHz. (5 QSL).

Disse d ip lom er kan søges gennem EDR eller hos:
OE VSV, Awards Manager. Postfach 999, A-1014 Vienna, 
Østrig.

The W ien Diplom (Vienna Award)
D iplom et fra Wien fås i to klasser.

Klasse 1: Kontakt med alle 23 distrikter i Wien (23 QSL). 
Klasse 2: Kontakt med 15 distrikter i Wien (15 QSL).
For at finde ud af, hvad der hører til de forskellige d istrikter i 

Wien skal jeg give et eksempel: Alle OE1 stationer horer til 
W ien, og til alle adresser hører et nummer, f. eks. har OE1WL 
nr. A-1050 og OE1KWA har A-1234. De to første tal angiver di- 
s trikts-num m eret, de efterfølgende tal angiver post-nummeret
i d is trik te t, derudaf kan du så let se, hvad d istrikt vedkommen
de amatør hører til.

Prisen fo r dette diplom er 8  IRC eller 1 US-dollar, og kan sø
ges gennem EDR eller som GCR liste hos:
OE1IU, Ernst Reisenauer, Vienna 16/107, P. O. Box 24, Østrig.

Rette lse
I OZ ju li 1976 side 280, er der ved diplom et R6 K Sydamerika 
fa ldet ud, det skulle stå ved bogstavet e, husk at rette det.

YL-DXCC
Her er en le jlighed til at dyrke damebekendtskaber for alle OM, 
uden at XYL eller YL bliver jaloux,

»Canadian Ladies Amateur Radio Association« giver dette 
nye dip lom  til alle licenserede amatører, fo r kontakt med 1 0 0  

fo rske llige YL-stationer i 100 forskellige lande. Der er Ingen 
bånd-m odulationsart eller dato-begræ nsning til dette diplom. 
Prisen er 1 US-dollar eller 10 IRC, og for stickers er prisen 2 
IRC plus selvadresseret kuvert. Stickers fås fo r hver 20 ekstra 
lande. Kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos:
Cathy Hrischenko, VE3GJH, Clara Certificate Custodian, 30 
Lisburn Crescent, W illowdale, Ontario, Canada M2J 2Z5.

Fernando de Noronha Island Award
Den 10. august 1974 startede dette diplom, og det kan erhver
ves fo r to eller flere forb inde lser med PYØ stationer statione
ret på Fernando de Noronha Island (gælder også fo r SWL), 
prisen er 10 IRC. Kan søges gennem EDR eller som GCR liste 
hos: PY7NS, P. O. Box 1998, Recife-Pernambuco, Brazil.

DZR (D iploma of The Zaire Republic)
Dette dip lom  er udgivet af »Union Zacroise de Radio Ama- 
teurs«, fo r kontakt med 10 stk. 9Q5 stationer. Kontakt med 
9Q5ITU tæ ller fo r to. Prisen er 2 US-dollars, men er gratis for 
b linde og handicappede.

D iplom et kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos: 
Tony Jeuken, 9Q5QR, BP 10061, Airport, Klnshasa 24, Zaire.

Hong Kong Award
Dette dip lom  kan erhverves af alle licenserede og SWL amatø
rer fo r forb inde lser med Hong Kong efter 1. januar 1964. Di
p lom et gives fo r CW -telefoni og mixed, mindste rapport må 
være R3 og T8 . S tationer i Danmark skal have 6  forbindelser 
med VS6  stationer. Prisen er 10 IRC og diplom et kan søges 
gennem EDR eller som GCR liste hos:
Hong Kong Radio Transm itting Society, P. O. Box 541, Hong 
Kong.

W ABA (W orked A ll Bermuda Award)
WABA d ip lom et er udgivet af »Radio Society of Bermuda«, og 
kan fås af alle licenserede amatører for kontakt med alle nye 
Berm uda områder. Der er Ingen dato begrænsning, og der g i
ves Ingen bånd e ller modulationsarts stickers, men kontakter 
med /M -/M M . /AM tæ ller ikke med her.

De nye om råder er følgende: 1. Sandys, 2. Southamton, 3. 
W arwick, 4. Paget, 5. Pembroke, 6 . Devortshire, 7. Smiths,
8 . Hamilton, 9. St. Georges.

D iplom et er gratis, og de 9. QSL kort sendes til:
The Award Manager, P. O. Box 275, Hamilton 5, Bermuda.

The Cyprus Award
Diplom et er indstifte t af »Cyprus Amateur Radio Society« og 
alle  forb inde lser med 5B4 eller ZC4 er gyldige efter 1. ju li 1962, 
men tæ ller kun een gang pr. bånd. Reglerne er følgende:

1. For QSO på et bånd 32 points.
2. For QSO på to  bånd 24 points.
3. For QSO på tre bånd 16 points.
4. For QSO på fire bånd 12 points.
For QSO på 80 m tæ ller en forbindelse 4 points - 40 m = 2  

po in ts - 20 m = 1 po in t - 15 m = 2 points - 10 m =  4 points
2 m =  16 po in ts - 70 cm giver 32 points.

Prisen er 10 IRC, og dip lom et kan søges gennem EDR eller 
hos: Award Manager, »Cyprus Radio Society«, P, O. Box 1267, 
Limasol, Cyprus Republic.

WAC
K2UYH er den første der har opnået Moonbounce WAC på 432 
MHz.

Old T im ers C lub (OTC)
Alle, der har haft licens i 20 år eller mere, kan blive medlem af 
denne klub. Du skal bare sende en fotokopi af din sendetilla
delse sammen med et par IRC t i ' f  \RRL, 225 Main Street. 
New ington Conn., USA 06111. Skriv-Vt du gerne vil være med
lem, så går resten af sig selv.
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Lid t til e rindringen
Husk at medsende frankeret svarkuvert når du sender spørgs
mål til EDR's diplom  manager, og husk også at medsende 
po rto  til at dække afsendelsen af din ansogning til d ip lom ud
stederen +  porto til tilbagesendelsen af dine QSL kort. Det var 
en længere smore, men det er faktisk nødvendigt, for jeg mod
tager næsten daglig t et eller flere breve med forespørgsler, 
e lle r ansøgninger om diplomer, og jeg kan se. at udgifterne til 
porto er i stadig stigende. Selvom EDR’s diplomafdeling er til 
fo r medlemmerne, skulle vi jo  nødig have kontingentforhøje l
se fo r det - hi. Og så lid t til SWL amatørerne: I skal have sam
me antal QSL kort hjemme som de licenserede amatører til 
brug ved ansøgning af diplomer.

R ette lse.
Fra »Norsk Radio Relæ Liga« har jeg modtaget en rettelse til 
OZ december 1976 angående WALA diplomet, den rigtige 
adresse til ansøgningen er følgende: Hans E. Kinck, LA4YF, 
3800 Bø i Telemark, Norge.

Og den rig tige adresse fo r QSL manageren for LG5LG er- 
U lf A. Strandberg, LA2ZN, Kongleveien 3, 2200 Kongsvinger, 
Norge.

DXCC
Jeg har lige modtaget et kort fra ARRL, hvor de oplyser, at de 
er 12 uger bagud med udstedelsen af DXCC + endorsement til 
samme, så hav lid t tålmodighed, hvis du har ansøgt hos ARRL.

OZ1WL

12 og 15 MHz til MD510, MD501 m. fl.

Data: Stabilitet 15 ppm -20 -^70° C, belastnings- 
kapacitet: 30 pF.

Alle repeaterfrekvenser samt flere simplexfrekven- 
ser er nu på lager. Øvrige frekvenser på bestilling. 
Opgiv venligst særlige specifikationer (hustype, 
grundtone, overtone). Pris kr. 41,40 incl. moms.

Ved forudbetaling fremsendes portofrit, ovrige for
sendelser pr. efterkrav.

KEYS TAL*
* / S vend C h ris te nsen
M or bæ r ha ven 1 7 -4  D K 2 6 2 0  A lb e rts lu n d

C M J IC-240
Den frem tidssikrede 2-meter FM mobilstation til den helt rigtige pris!

PLL-syntese med diodeprogramering, forsynet med 
22-kanals omskifter, men kan med små midler udvi
des til et storre antal kanaler, 15 kanaler er forpro
grammeret, og der medleveres dioder til program
mering af de resterende. Programmering af nye ka
naler eller ændring af bestående foregår enkelt ved 
flytn ing af et par dioder. På hver kanal kan der væl
ges enten simplex eller repeater v.h.a. omskifter på 
forpladen.
Indbygget toneopkald. Mikrofon, mobilbeslag med 
snap-lås samt meget udforlig engelsksproget ma
nual medfolger.

Rekvirer venligst nærmere data. 
Vy 73. OZ4SX. Svend.

NOHAD Lønstrup

l p

t v  lal -‘X-: f

9800 H jørring

Data:
TX: 10 W FM out, spurious -60 dB.
RX: 0,4 uV/20 dB følsomhed, spurious -60 dB. 
Selektivitet 7,5 kHz/6 dB, 15 kHz/60 dB.
PRIS (nuværende lager) kr. 2.185,00 incl. moms. 
Herefter ca. kr. 2.400,00.

08-96 01 88
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C D
Følg. ICOM stationer er lagervarer:
ICOM 215 ..................................... kr. 1.985,00
ICOM 240 ..................................... kr. 2.185,00
ICOM 245 ..................................... kr. 3.995,00
ICOM 201 ..................................... kr. 5.150,00

NYHED! DIGITAL II i ny udgave
30 kanals scanner for alle simplex 145.250- 
145.575 samt 145.850-145.975, foruden alle 
repeaterfrekvenser R0-R9. Repeater og om
vendt spacing. Følsomhed bedre end 0,2 uV/ 
20 dB, 1750 Hz tone call indbygget. 6 ciffer 
lysdiode frekvens display. S-meter. Selektivi
tet 8 kHz/6 dB-15 kHz/70 dB. Audio output 
4 W. Fysiske dimensioner 5,5x16,5x19,5 cm. 
Leveres med mobil beslag, mikrofon, power- 
kabel samt engelsksproget manual.

DIGITAL II

Lineær transverter til 70 cm
MMT 432/144 Micro Wave Modules, 10 W 
PEP output med 10 W ind. Kører direkte sam
men med f. eks. IC201, FT221, TS700G eller 
D igital II. Pris ...............................  kr. 1.975,00

Fra brugt-hylden:
leom 22 bestykket med 18 sæt X-tal samt
40 W P A -trin ................................. .kr. 2.135,00
M ulti 11 VFO (3 uger gammel) ... kr. 900,00
ICOM 201 ........................................kr. 3.995,00
Digital II demonstrationsapp.......kr. 3.450,00
Effect FM 144-10 S A ................... ..kr. 985,00 Elbagade 40 • 2300 København S 

T lf. (01) 58 91 09 • Giro 9 22 80 20
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R e da k tio n : 0 Z 6 M I, P er M. A nde rsen , 

B ox  73, 5800 N yborg. DXnyt
Der er en fejl i opgørelsen over DXCC lande i februar OZ, Idet 
OZ7AN Ikke var medtaget, sri. Resultatet er 143 I mixed klasse 
fo r OZ7AN, tak til OZ3SK fo r information.

Medens vi er ved DXCC er der blevet tilfø je t nye lande på li
sten -  også reducering desværre:

2 nye lande på ARRL listen er D6 A, Comoro Isl., og FH8 , 
Mayotte. QSO fra og med 6 . ju li 1975 tæ ller for disse 2 lande, 
ligesom QSL vil blive accepteret fo r DXCC kredit fra 1. marts 
1977.

TH8 , Comoro Isl. er på den måde et delected land siden 6 . 
ju li 1975. (Øen er ved en nationalafstemning for 2 år siden ble
vet en republik). En af øerne, Mayotte, ønskede at forblive 
fransk, derfor FH8  til Mayotte.

Så kom beslutningen om, at de 3 øgrupper i det Indiske 
ocean er delected fra den 28. juni 1976. Navnene er: VQ9/A, 
Albabra. VQ9/D. Desroches. VQ9/F, Farquhar. Heldigvis har 
der været nogle de jlige DX-peditioner til disse paradisøer i de 
sidste par år fra Seychelles.

Denne om gruppering bringer antallet af DXCC lande op på 
363, heraf 44 delected, altså 319 mulige lande I dag.

F6 BBJ kom i gang fra Mayotte som FH0 BKZ med CW og 
SSB. Det synes at være uopnåeligt for en DX-opr. at køre sit 
eget spil. Der var den sædvanlige hoben af råbende

europæ rer som ikke på nogen måde respekterede lov og or
den. En hel flok  fransktalende »officials« forsøgte at praktise
re en opr.-tekn ik  som man dybt kan beklage. Selv hørte jeg 
FH0 BKZ køre en p lle-up efter split-frekvenssystemet i fin stil 
med VE-stn.

Her ved den 19.-20. kom opr. i gang som D6 AC. Jackie har, 
siges det, fået fa t i den rigtige ende af systemet for at opnå li
cens til F08C, Clipperton.

HK0 TU kom planmæssigt ¡gang fra Maipelo Isl., der var lidt 
tæ ndingsbesvæ r, men dygtige marinefolk fra den colom bian- 
ske marine kender forholdene. Der blev arbejdet både CW og 
SSB på alle bånd. Vi kan lige nævne en god åbning på 15 
meter den første dag. QSL sendes via bureau. Ønsker man 
QSL direkte sendes det til Box 584, Bogota, Columbia S.A. 
med IRC til a irm ail retur. Der ønskes ikke økonomisk stotte, 
kun udgifterne dækket.

Fra OZ1LO har vi fået en rapport, der tegner et billede af 
m ini DX-peditionen til Bouvet Isl.:

D X-peditionen til Bouvet Island
Denne vinters norske videnskabelige ekspedition til Antarcti- 
ca havde bl. a. deltagelse af 2  videnskabsmænd. der har ama
tø rlicens LA1VC og LA3CC. Ifølge de informationer, der forelå 
inden turen, ville de, hvis vejret tillod  det, på vej tilbage fra 
Antarctica forsøge at landsætte en automatisk beaconsender 
på den norske ø Bouvet, der skulle sende vejrberetninger til 
Sydafrika. Den kendte DX'er, OH2BH. har forsøgt at opmuntre 
dem til også at tage amatørgrej med til øen og aktivere denne 
ø, der ligger nr. 1 på listen over de mest ønskede lande til 
DXCC.

I januar og februar var de 2 nordmænd QRV som 3Y1 VC og 
3Y3CC fra den norske base på Antarctica på 20 m CW og pho- 
ne. Her forta lte  de om, at de ville forsøge få timers operation 
fra  Bouvet om kring 25. februar på vejen tilbage til Norge. 
Bouvet er en vulkansk klippeø, der er ca. 10 km lang, 6  km 
bred og 700 m høj på højeste punkt. Landgang er kun mulig et 
sted på øen i ro lig t vejr fra en båd, ellers kræves en helicopter. 
og en sådan rådede ekspeditionen ikke over denne gang.

Den 24. februar lyttede jeg omkring 14.025 kl. 16,30 GMT. 
hvor jeg forventede båndet åbent til egnene omkring Bouvet. 
Jeg hørte ret hurtig t en station med call 3Y1VC. Jeg havde

OZ5VT's antennelarm . TH6DX + 2 el 40 meter beam og m ulti 2 
meter. Også DX ou tpu t fra skorstenen. Hvem er de 2 montø
rer? Det er såmænd medlemmer af det midtsjæ llandske anten
nehold. kaptajn er OZ3PO. (Foto via OZ1LO).

9 MHz krystalfilter
til SSB incl. 2 stk. bærebølgekrystaller placeret 1,5 
kHz over/under 9 MHz sælges fo r kr. 275,- + efter
kravsgebyr. Prisen inkl. moms.
Spec.: 6  dB passband 0,4-2 , 6  kHz

60 dB passband 0,9 kHz — I- 3,9 kHz 
Ripple: 2 dB 
Insertion Loss: 6  dB 
Impedans: 2 kohm/0 pF 

Højde: 22 mm Bredde: 36 og 23 mm

OZ7OU, E. K. Poulsen
Drastrup Skow. 18, 9200 Skalborg. (08) 18 56 93
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Her er OZ5VT i s it dejlige radiorum. Victor er fra Portugal, men 
glæ der s ig over at gensidighedsaftalerne fungerer perfekt. 
(Foto via OZ1LO).

fo res tille t mig, at en station fra et så sjæ ldent land ville have 
alle tiders pile-up. især da den forventede operation havde 
været om talt i alle DX-bulletiner, og havde ikke stillet de store 
forhåbn inger til at få en QSO p, g. a. den korte tid, de evt. ville 
blive QRV.

I første o jeb lik  troede jeg, at han stadig befandt sig på Ant- 
arctica, men da OH2BH fik  QSO med ham, fik  jeg travlt med at 
varme TX op. I mellemtiden fik  OE1ER QSO og han opgav da

QTH til Bouvet. Jeg kørte min VFO ind pa OE1 ER’s QRG og fik 
straks kontakt med ham. Hans signaler nåede max op på S6  

og han kørte med moderat tempo. Måske dette var årsagen til, 
at der aldrig blev noget p ile-up på ham, hvilket jeg stadig ikke 
kan forstå, at der aldrig kom. Jeg forsøgte at få fat i andre OZ- 
sta tioner via 145,4 og pr. telefon, men fik  kun fat i OZ7HT, som 
også nåede at få QSO. Efter en lille halv times forløb fadede 
s igna lerne helt ned pa båndstøjsgrænsen, men efter endnu en 
halv times fo rlob  kom signalerne igennem igen. Det lykkedes 
nu at få OZ1VY på frekvensen via 2 m, men desværre nåede 
Halvor ikke at få QSO før 3Y1VC kom ind og sagde, at han gik 
QRT. Da var klokken ca. 17,45 GMT.

Ingen vidste da, at de måtte forlade oen i hast, for 
LA3CC/MM senere rapporterede, at de kun havde nået ca. 50 
QSO'er, alle med Europa. Der blev anvendt en Atlas transcei- 
ver og en akkum ulator som strømforsyning.

Selv efter at vi få meget heldige har fået Bouvet, er øen sta
d ig nr. 1 på »the most wanted list«, og der er da også planer 
om mere aktiv ite t til næste sommer (vinter hos os). Det fo r
lyder, at Sydafrika vil bygge en permanent vejrstation på øen, 
der dog skal være ubemandet, men under konstruktionsfasen 
vil der blive aktivitet, så der er håb om flere QSO’er fra den iso
lerede o i nærmeste fremtid.

Vy 73, best DX, OZ1LO, Leif.

OZ-DX onsker til lykke med de første OZ - 3Y, Bouvet fo rb in 
delser, men er der nogle, der mener at de har lavet denne re
kord fø r OZ1LO, så kom bare frem.

OZ6MI

Stop pres: Masser af m uligheder fo r 5BDXCC studenter nu, 
80-10 meter.

G eneraldirektoratet for Maj 1977
Post- og telegrafvæ senet Solplettal: 8

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

Strækning: Km: Pejling: tid/frekvens:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 11,3 12,7 14,0 15,2 15,9 15,6 15,6 15,8 13,1 12,2 12,4 11,1
New Zealand 17.800 54,1 11,2 13,0 14,8 15,9 12,3 12,2 12,4 13,0 12,0 12,2 12,4 10,9
Filipinerne 9.700 66,4 11.0 13,4 15,9 16,8 16,4 16,1 16,7 16,1 14,0 12,6 10,7 10,0
Sydl. Australien 16.000 85,0 10,9 14,1 17,7 18,3 16,4 12,4 11,3 12,0 13,9 10,7 10,9 10,6
Sumatra 9.300 90,0 10,9 14,2 18,1 18,6 18,7 17,5 16,8 17,8 12,7 12,4 10,3 9,5
Indiske Ocean 10.100 115,9 11,3 14,2 19,4 19,9 20,0 19,5 18,4 19,5 17,8 15,0 13,8 10,2
Madagaskar 8.300 146,0 11,2 13,0 18,4 20,2 20,4 21,3 20,8 21,7 23,5 22,3 18,1 14,1
Syd Afrika 10.100 171,3 10,2 7,0 12,1 20,1 19,9 21,0 21,7 22,4 15,5 11,8 10,3 9,4
Middelhavet 2.200 181,0 9,0 8,6 11,7 14,4 15,7 16,6 16,1 14,4 15,8 17,1 14,5 10,6
Antarktis 13.600 202,5 10,4 10,2 9,0 9,2 16,8 19,1 20,3 20,7 21,1 14,7 11,5 10,6
Kanariske Øer 3.500 226,9 11,5 9,8 11,9 16,6 18,6 17,5 17,8 17,7 18,9 21,9 19,6 14,3
Argentina 11.900 232,4 11,8 9,9 11,6 9,2 12,0 17,6 18,1 18,1 19,1 22,2 20,2 14,8
Peru 11.000 264,1 11,5 9,0 10,0 12,8 11,8 15,2 16,5 16,4 16,0 18,3 19,1 15,0
Vestindien 8.100 289,6 11,1 9,2 8,9 7,3 8,5 14,3 15,9 15,6 15,1 16,0 17,1 14,1
New York 6.100 291,4 11,0 9,2 8,7 8,2 11,6 15,4 15,2 15,5 15,1 15,6 16,9 14,0
Vest Grønland 3.600 313,6 10,5 9,9 10,3 11,7 13,8 14,9 15,4 15,0 14,8 14,9 15,2 12,7
San Francisco 8.800 324,5 10,8 10,6 10,8 10,6 8,5 8,4 11,4 13,8 14,8 14,6 14,6 12,6
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 10,9 10,8 11,0 12,9 14,6 13,3 9,6 9,7 14,8 14,5 14,4 12,5
Hawaii 12.000 356,4 11,4 11,9 12,0 13,5 14,8 14,9 12,4 11,5 14,6 14,0 13,3 12,1
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CW hjørnet IÊNÊLR e d a k tio n : OZ2NU, B ygaden  3, 
9000 A a lbo rg .

Det er tiden, hvor der må erindres om, at medlemsafgiften til 
SCAG skal indbetales. Beløbet er 15 sv. kr. og kan indbetales 
på sv. postg irokonto  nr. 83 61 33, 9 Stockholm, adrs: SCAG, 
og indbetalingen skal foregå inden 30. april. Medlemsskabs
året går fra 1. maj til 30. april. Hvis kontingentet ikke indbeta
les inden 31. maj bortfalder medlemsskabet.

Endvidere må der erindres om, at gruppens QST SCAG fo rt
sat køres hver lørdag kl. 0800 GMT på 3555 kHz og kl. 0830 
GMT på 7030 kHz, såfremt der er QRM søg højere i frekvens. 
Kaldesignalet er enten SK5CD eller SKØCD.

Det må kra ftig t henstillestil alle, der lytter til disse udsendel
ser, om at kalde ind bagefter og give rapport over udsendel
sen.

Hvis man vil spørge sig fo r enten vedrørende indmeldelse 
e ller andre spørgsmål vedr. gruppen, kan dette også ske på 
den nye inform ationskanal 3615 kHz med SSB hver søndag kl. 
0800 GMT -  men husk samtidig på, at EDR's bulletintjeneste 
starter sam tid igt på ca. 3702 kHz.

Til de danske medlemmer af SCAG og ¡øvrigt alle CW-inte- 
resserede OZ stationer henstilles det, at slutte op om det 
SCAG RAGCHEW NET, der kører på søndage kl. 1000 GMT. 
Forøvrigt kører nettet i alm indelighed under ledelse af en OZ 
station, i reglen OZ5RM. Nettet startes med opkaldet »CQ 
SCAG RAGCHEW«.

Til op lysn ing fo r den danske sektion, skal jeg meddele, at 
jeg har stemt imod Councils beslutning om, at sproget fortsat 
skal være både engelsk og skandinavisk. Jeg havde fore truk
ket, at vi havde klaret os med »skandinavisk«, og at »Newslet-

ters« udemæ rket kunne skrives på svensk. Det ville da også 
blive lettere at få en ny redaktør.

Når dette læses har hver tils lu tte t OZ station modtaget en 
skrivelse fra undertegnede, og vi har til den tid  forhåbentlig 
også fået en vice-section manager, som suppleant i tilfæ lde af. 
at jeg er forh indret, ligeledes en suppleant for mig til CAC, 
d.v.s. Contest Advisory Commuittee.

Findes der opgaver, der ønskes taget op indenfor OZ-sek- 
tionen, fremsend dem da venligst t il mig -  enten pr. post, men 
også gerne pr. telefon 08 - 18 03 50.

OZ2NU

DANMARKS RADIO
afholder 2 auktioner lørdag den 23. april 1977 kl. 
9,00 i det gamle Bella-Center, Hulgårdsvej.
Der bortsælges kasseret materiel m. v. (kostumer, 
rekvisitter, teknisk materiel, møbler m. v.)
Eftersyn fredag den 22. april 1977 kl. 14-18. 
Katalog tilsendes mod indsendelse af frankeret og 
adresseret kuvert til:
DANMARKS RADIO, postbox 4000, 2860 Søborg.
Kataloget kan også afhentes i receptionen i Radio
huset eller i TV-byen.
Samme tid og sted afholdes »loppemarked« med 
bortsalg af m indre kostumedele, teknik m. m.

MULT1-2700

FM/SSB/CW/AM/VFO/Faselåst SYNTHESE

Indbygget 10 m Oscar modtager. Kan 
man så forlange mere. Vi ses OZ1BDX.

MIMAX RADIO
Nørrebrogade 226, 2200 N 
Telefon (01) 83 14 11 
Telex 16182

OZ A PR IL  1977 195



R e da k tio n : OZ9SW , Jø rg e n  B ra nd i,
V o rg o d  Ø ste rbyve j 15, 6920 V idebæ k, t lf .  (07) 16 61 36.

A ktiv ite ts tes ten
Martstesten gav følgende placeringer:

SSB afdeling:

1 . OZ1RH/A 124 QSO 878 points
2 . OZ1ALF 74 QSO 466 points
3. OZ1ABE 85 QSO 402 points
4. OZ3UN 80 QSO 389 points
5. OZ9HBO 6 6  QSO 362 points
6 . OZ1BYL/A 77 QSO 328 points
7. OZ6 ZW 60 QSO 328 points
8 . OZ1BNZ 6 6  QSO 296 points
9. OZ9NN 55 QSO 275 points

1 0 . OZ4QA 58 QSO 269 points
1 1 . OZ8 QD 64 QSO 261 points
1 2 . OZ1QQ/A 48 QSO 261 points
13 OZ1BQN 63 QSO 255 points
14. OZ1ATQ 54 QSO 251 points
15. OZ1BEZ 52 QSO 248 points
16. OZ1AEY 51 QSO 236 points
17. OZ1BPJ 48 QSO 231 points
18. OZ6 CE 51 QSO 2 2 2 points
19. OZ1CFO 45 QSO 2 2 1 points
2 0 . OZ1BVJ 41 QSO 2 2 1 points
2 1 . OZ1BCP 38 QSO 197 points
2 2 . OZ6 HY 37 QSO 195 points
23. OZ6 IW 54 QSO 193 points
24. OZ1CTC 49 QSO 193 points
25. OZ2AL 43 QSO 191 points
26 OZ1BRJ 49 QSO 188 points
27. OZ9TJ 40 QSO 160 points
28. OZ9HN 33 QSO 160 points
29. OZ1BCN 37 QSO 147 points
30. OZ1CWM 35 QSO 145 points
31. OZ1CUY 25 QSO 140 points
32. OZ1AMB 32 QSO 134 points
33. OZ9ZJ 23 QSO 124 points
34. OZ1AOJ 29 QSO 118 points
35. OZ1AVG 33 QSO 1 1 2 points
36. OZ4EDR 19 QSO 96 points
37. OZ1CJV 19 QSO 92 points
38. OZ1AEE 20 QSO 78 points
39. OZ1DBY 23 QSO 74 points
40. OZ7PZ 21 QSO 72 points
41. OZ1AFO 28 QSO 71 points
42. OZ8 RY 25 QSO 70 points
43. OZ3XD 23 QSO 48 points
44. OZ8 ZE 17 QSO 39 points

FM afdeling:
1 . OZ6 KH 64 QSO 171 points
2 . OZ1ALK 47 QSO 144 points
3. OZ1AXJ 45 QSO 1 1 0 points
4. OZ1CPM 31 QSO 1 1 0  points
5. OZ1AZG 25 QSO 98 points
6 OZ5SC/A 41 QSO 87 points
7. OZ1AGO 21 QSO 65 points
8 . OZ7RQ 26 QSO 61 points
9. OZ1AOJ 20 QSO 59 points

1 0 . OZ5GI 20 QSO 46 points
1 1 . OZ1OQ 17 QSO 42 points

1 2 . OZ1AAY 14 QSO 37 points
13. OZ1UU 25 QSO 33 points
14. OZ4OW 26 QSO 26 points
15. OZ1ASP 25 QSO 25 points
16. OZ1CSI 23 QSO 23 points
17. OZ9JV 20 QSO 2 0 points
18. OZ1VZ 19 QSO 18 points
19. OZ1CSX 13 QSO 13 points
2 0 . OZ1BKD 10 QSO 1 1 points
2 1 . OZ4EDR 10 QSO 1 0 points
2 2 . OZ1BJY 8  QSO 8 points

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

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

Testindbyde lse
SSA's Nordiske VHF-UHF test 1977.
SSA har hermed fornøjelsen at indbyde amatører i Danmark, 
Finland. Norge og Sverige til VHF-UHF test.

T idspunkt: 7. maj 1977 kl. 16,00 GMT til 8 . maj 1977 kl. 16,00 
GMT.

Frekvensbånd: 144, 432 og 1296 MHz.
Kode: RS(T) +  QSO nummer begyndende med 001 + QTH 

angivet efter QTH locatorsystemet. Fx: 579001/IT77h. 
Pointsberegning:
Afstand 144 432 1296

0-50 5 1 0 15
50-60 6 1 2 18
60-70 7 14 2 1

1980-1990 199 398 597
1990- 200 400 600

Aktive repeatere og translatorer må Ikke anvendes.

Logs: Loggen skal Indeholde: Dato, tid , modstation, sendt 
kode, modtaget kode, frekvensbånd, points og en tom kolon
ne. Logs sendes senest den 31. maj 1977 til:
Jan Ancker, SM5EJN, Box 143, 150 10 Gnesta, Sverige.

Der uddeles et dip lom  til de 3 bedst placerede.

Europæ isk VHF DX rekord tabel
144 MHz:
Tropo:
F5JC (ZG11 a)-SM5AGM (JT42j) CW 1974-01-21 1930 km 
Aurora:
SM6FBQ(GS30h)-UA3TCF(WQ14a) CW 1976-05.03 1830 km 
Meteor:
SM5LE (JT51 j)—UA9GL (CR02e) CW 1975-08-11 2200 km 
S por E:
SM7BYU(GP05g)-9H1CD(HV13e) SSB 1975-06-01 2250 km 
EME:
SM7BAE (GP26d)—ZL1AZR CW 1969-03-04 17530 km

Komm entarer og forbedringer bedes tilsendt undertegnede 
(QSL).
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R ingsted repeater.
Denne repeater er m id le rtid ig flytte t til OZ7LX's QTH idet an
tennemasten er væltet. Antenneanlægget ventes istandsat om 
ca. 2  måneder.

Oscar 7 o rb it param etre.
Fra 16. april til 15. maj 1977.

Mode: Orbit: Dato: Tid GMT: Long W:
B 11054 16. april 0 1 0 2 68.5
A 11066 17. april 0 0 0 1 53.3
B-Q 11079 18. april 0056 66.9
A 11092 19. april 0150 80.5
B-X 11104 2 0 . april 0049 65.3
A 11117 2 1 . april 0143 78.9
B 11129 2 2 . april 0043 63.7
A 11142 23. april 0137 77.3
B 11154 24. april 0036 62.2
A-Q 11167 25. april 0131 75.7
B 11179 26. april 0030 60.6
A-X 11192 27. april 0124 74.2
B 11204 28. april 0024 59.0
A 11217 29. april 0118 72.6
B 11229 30. april 0017 57.4
A 11242 1 . maj 0 1 1 2 71.0
B-Q 11254 2 . maj 0 0 1 1 55.9
A 11267 3. maj 0105 69.4
B-X 11279 4. maj 0005 54.3
A 11292 5. maj 0059 67.9
B 11305 6 . maj 0153 81.5
A 11317 7. maj 0052 66.3
B 11330 8 . maj 0147 79.9
A-Q 11342 9. maj 0046 64.7
B 11355 1 0 . maj 0140 78.3
A-X 11367 1 1 . maj 0040 63.1
B 11380 1 2 . maj 0134 76.7
A 11392 13. maj 0033 61.6
B 11405 14. maj 0128 75.2
A 11417 15. maj 0027 60.0

Mode A = 2 til 10 m pepeater.
Mode B = 70 cm til 2 m repeater.
Mode X = Normal tra fik  ikke tilladt.
Mode Q =  Max effekt 10 W ERP.

Bemæ rk ven ligst at begge Oscar satelliter er reserverede for 
QRP tra fik  på alle mandage. Max effekt er 10 W ERP.

AM SAT's area coord ina tor OZ5FK.
Ønsker du at blive medlem af AMSAT eller mangler du oplys
n inger om det at sende via satellit, kan du ringe eller skrive til 
m ig, vedlæg ven ligst en C4 kuvert med porto.

Oscar 6  og 7 orb itka lender 1977 kr. 30,-.
OZ5FK, Box 55, 2750 Ballerup. Giro 3 22 30 00. Telefon nr. 
(02) 65 52 25.

QTH Locator konkurrencen.

Plac.: Call: Antal loc.: Antal lande

1 . OZ1O F 204 34
2 . OZ6O L 203 34
3. OZ8 SL 188 32
4. OZ9PZ 133 27
5. OZ1ABE 123 18
6 . OZ3GW 1 2 2 23
7. OZ9SW 109 23
8 . OZ5QF 108 15

9. OZ3WU 103 15
1 0 . OZ4QA 1 0 2 16
1 1 . OZ8 QD 91 18
1 2 . OZ6 ZZ 90 18
13. OZ6 KV 8 8 18
14. OZ9AU 87 2 1

15. OZ1AYI 8 6 17
16. OZ6 AQ 80 14
17. OZ6 HY 76 14
18. OZ8 RY 73 13
19. OZ2GZ 69 1 2

2 0 . OZ1AXL 67 14
2 1 . OZ6 WD 6 6 13

OZ9ZJ 6 6 13
2 2 . OZ1AED 64 14
23. OZ8 DO 62 1 2

24. OZ5GF 60 16
25. OZ1ALF 60 14
26. OZ4EQ 52 13
27. OZ1AGN 51 1 2

28. OZ1AMB 51 1 1

29. OZ8 UD 49 13
30. OZ2QF 49 11

31. OZ9KT 48 1 2

32. OZ8 VO 46 1 0

33. OZ6 TW 45 13
34. OZ1ZY 45 11

35. OZ5WK 43 1 0

36. OZ9HBO 41 11

37. OZ3EH 41 1 0

38. OZ7UV 38 1 0

39. OZ7GO 37 1 1

40. OZ8 T 36 1 1

41. OZ5IQ 35 6

42. OZ1ZD 30 9

OZ9SW

50 VENLIGSINDEDE INDFØDTE
Svenske radioamatører kører på øresundsregionens mest 
avancerede repeater SK 7 REE, der har et dækningsområde 
fra  Halmstad i nord til Malmø i syd, og til Hassleholm I øst.

Også store dele af Sjælland er dækket, både østkysten og 
nordkysten, af repeateren, der er placeret ved Stenestad på 
Søderåsen, QRA GQ 76j, 25 km øst fo r Halsingborg.

Stationen, der har ind/ud frekvens på 145,050/145,650 MHz 
kanal R2, har en udgangseffekt på ca. 4 watt efter filterkavi
teterne, tilfø rt en antenne, der består af 2  halvbølge dipoler 
med faseledning.

Højden over jorden er 20 meter og koten ca. 200 meter over 
havet. Opkaldstonerne er standard 1750 Hz i ca. 3. sek. hvor
e fter kaldesignalet SK 7REE annonceres af frk. Svensson.

For at give breakere en chance, er der anvendt taletidsbe- 
græ nsning, ca. 2 'k  m inut efter at tone-pling har lydt.

Repeateren drives a f NSRA Nordvastre Skånes Radioama
tører, og vedligeholdes bl. a. af to dygtige amatører, nemlig 
SM7GQU, Boris, og SM7HFY Lennart, der stadigt arbejder på 
at forbedre stationen, der kører i døgndrift.

NSRA indbyder også danske amatører til at benytte SK 7 
REE, vi har jo  en grænseløs hobby, men beder om at licens- 
bestemmelserne overholdes. A ltså Igen tomme bærebølger 
e lle r chikanerier.

Velkommen på SK 7 REE,------husk plinget.
OZ3BC John.
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R e da ktio n : OZ9SW , Jø rgen  B rand i,
V o rgo d  Ø ste rbyve j 15, 6920 V id eb æ k, tlf. (07) 16 61 36. l å l j s i a r t

Europæ isk UHF - SHF DX rekord tabel

432 MHz:
Tropo:
F8 MM (AI10e)-SM5LE {JT51 j) SSB 
A urora:
SM5CUI (IT09b)—UA3ACY (SP28j) CW 
EME:
SM5LE (JT51 j)-VK2AMW  CW

1296 MHz:
Tropo:
G3LQR(AM58f)-SM5CCY(HS36f) CW 
EME:
G3LTF-W B6IOM, 8840 km, Ikke bekræftiget.

2304 MHz:

Tropo:
G3LQR (AM 58f)-OZ9O R (FP60) CW 1976-06-30 760 km 

3456 MHz:
Tropo:
G3LQR (AM58f) -  PA0 DBQ 

5760 MHz:
Tropo:
G3BNL -  G3EEZ

7. OZ1AXL 31 9
1975-10-28 1560 km 8 . OZ8 DO 16 5

9. OZ9AU 14 5

1975-11-09 1260 km 1 0 . OZ5WK 1 2 4
1 1 . OZ1AYI 1 1 6

1 2 . OZ5GF 7 3
1976-07-30 15680 km 13. OZ6 TW 4 2

1296 MHz:

1975-10-26 1 1 0 0  km 1 . OZ5ESB 3 3
2 . OZ6O L 2 2

1975-06-18 225 km

1973-04-23 158 km

10368 MHz:
Tropo:
G4BRS -  GM30XX 

24192 MHz:
Tropo:
G3BNL -  G3EEZ 

A ktiv ite ts tes ten
Martstesten gav følgende placeringer:

1976-08-14 521 km

1975-09-14 154 km

1 . OZ3TZ 21/9 QSO 80 points
2 . OZ7IS 18/9 QSO 6 8 points
3. OZ3SW 14/6 QSO 55 points
4. OZ7LX 16 QSO 54 points
5. OZ4QA 7/2 QSO 2 1 points
6 . OZ3QP 4 QSO 7 points
7. OZ1BYL 4 QSO 4 points

21/9 QSO betyder at OZ3TZ har lavet 21 forbindelser på 432 
MHz og 9 forb inde lser på 1296 MHz.

UHF-SHF aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 19,00- 
23,59 DNT.

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

QTH Locator konkurrencen

432 MHz:
Plac.: Call: Antal loc.: Antal lande:

1 . OZ7IS 61 14
2 . OZ9SW 45 14
3. OZ3GW 42 9
4. OZ1FF 33 1 1

5. OZ9PZ 32 1 0

6 . OZ1O F 31 1 0

1296 MHz listen er Ildt mager, der må være mange, der kan yde 
et bidrag?

OZ9SW

FRA VOR P R IS L IS T E : P rise rne  e r in c l. 15 % m om s. v. 1 stk.
100 s tk  p r in ts p y d ...................................................................................  4,05 kr.
2 -p o le t m in i s k y d e o m s k if te r ............................................................  2,30 kr.
5 m m  LED m ed fa tn in g  {ang iv  fa rve) ............................................ 2,00 kr.
H ø jtta le rs t ik -c h a s s is m o n ta g e .......................................................  1,15 kr.
Pæ re - 6 V 50 m A E5 s o k k e l..............................................................  1,50 kr.
S ik r in g s h o ld e r t il p r in tm o n ta g e  - 10 sæ t ...................................  4,50 kr.
IC -s o k k e l D IL 14 og  1 6 ........................................................................  1,90 kr.
B a tte r ilå s  t il 9 V b a t te r ie r ...................................................................  1,15 kr.
B a tte r ib o x , 1 e lle r2  ce lle r. T ilb u d s p ris ! ...................................... 1,15 kr.
T rim m e p o te n tio m e tre . S tående  (s to r) ty p e ................................ 1,38 kr.
M o d s ta n d e  1 /4  W. E 12 ræ k k e n ...................................................... 0,23 kr.
D re je s p o le in s tru m e n t, 4 2 x 4 2  m m . M å le r 30 V e lle r 1,5 A ... 55,00 kr.
T ria c  u. d ia c S C  1 36D 3  A 4 0 0  V ...................................................... 9,20 kr.
T ria c - re g u la to r  i byggesæ t. M ed a fb ryder, s tø jspole,
kn ap  og  in d b yg n ing sdå se . Max. 660 W ...................................... 39.00 kr.
R e k v ire r  g ra tis  v o re s  nye  p r is lis te .
O rd re r u n d e r kr. 30,00 e ksp e d itio n sg e b y r kr. 5,00.
V ed  fo ru d b e ta lin g  b e ta le r vi fo rsen d e lse n . -  V en lig  hilsen 

H ILD E N  ELEC TR O N IC , Is la n d s v e j 15. 7700 T h is ted  
M a n da g  og  lø rd a g : (07) 92 31 75

Nyt fra E S  i c  o m

IC 2 1 1E PLL 2 m tra nsce ive r 
m ed  d ig ita ls k a la  og 2 VFO 'er. 
F M /C W /S S B , 10 W ou t. Ind b yg 
get, ja  fa k tis k  a lt hvad den kræ s
ne a m a tø r h a r b ru g  f o r .. 5.750,- 
IC 215 B æ reba r 2 m FM tra n 
s ce ive r. 15 kana le r. 3 W  o u t. U d 
se en de  og  s tø rre lse  som  IC 202. 
Leveres m ed 12 kana le r, m ik ro 
fo n , bæ rerem .
b a tte r ie r  m .m ....................  1.985,-

IC 240 P ro g ra m e rb a r FM tra n s c e iv e r ( ingen  x -ta lle r) med 22 kanaler. 
Leve res  m ed  1750 Hz to n e o p k a ld  og  p ro g ra m e re t t il R Ø -R 9 sam t 
145 .2 5 0 /5 0 0 /5 2 5 /5 5 0 /5 7 5 , in c l. m ik ro fo n  og ø v rig t t i lb e h ø r ... 2.185,- 
IC 245 P LL  m o b il 2 m tra nsce ive r. F M /C W /S S B . 10 W  out. PLL-VFO . 
d u p le x /s im p le x . AGC fa s t/s lo w . NB. RIT. to n e o p k a ld . Leveres k o m 
p le t m ed m ik ro fo n , a lle  s tik , k a b le r og beslag ..............................  3 .985 ,-

A lle  p r is e r  e r in c l. m o m s. V i s æ lg e r g e rn e  på a fb e ta lin g .

ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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/ R e da k tio n : OZ3W P, W a lth e r P an itzsch ,
E sp lanaden  46, 1263 K øbenhavn  K.

Vi er stadig glade for »Vejrhøj«, og alt forlober planmæssigt 
via denne udmærkede repeater. Det skal OZ5EL have tak for! 
Nu var det jo  en god idé, hvis der var en anden repeater, der 
kunne tænke sig, at give os en time eller to om ugen til vore 
forsøg. Interessen er stadig stigende.

Der er stadig nogle hefter tilbage, der indeholder diagram 
over m onitor, chassis og oplysninger over priserne over 
kameraer i forskellige prisklasser, og hvordan man kan få fat i 
dem. Jeg håber, at vi til den dag. hvor vi læser denne spalte, 
har fået en løsning på vort problem med monitorrørene. Det 
står der også en del om i heftet.

Rygterne fortæ ller, at SM'erne vil sende SSTV via Ystad. Jeg 
er QRV fo r Ystad og håber, at vi kan vise flaget der.

Der har også været tale om en SSTV-contest den 19. og 20. 
marts. Den nøjagtige dato er til den tid  sendt via »Vejrhøj«. 
Oplysningen stammer fra OZ4UY, der efterhånden har udviklet 
s ig til en SSTV-DX-fan.

A fbø jn ingsspolerne fra OZ1 AT blev revet væk på 3 dage. En 
OM har forb inde lse til en TV-kirkegård, og hos ham kan man 
også få dem gratis.

Vi kan kun være glade for, at vi har en lille stab særdeles 
dygtige OM's, der ofte har givet os en hjælpende hånd.

Jeg kan lige nå at berette at torsdag den 15. marts 1977 var 
en katastrofal aften. Statisk regnvejr ødelagde modtageren på 
»Vejrhøj«. OZ1DT havde sin QTH lige op af repeateren, og 
hans udsendelser var UFB, men os kunne han ikke høre eller 
se. Det var ganske korte perioder, at vi kom igennem.

Hvis der skal afholdes SSTV-kursus så lad spalten vide det!
OZ3WP

ENEFORHANDLER AF

E L E C T R O N I C S
PRODUKTER

B illede t er taget via SSTV. Det er den berømte G3IAD. Måske 
en af de skrappeste SSTV-DX-amatører i verden. Om somme
ren sender han fra øen Man. hvor de haleløse katte findes.

B E IA F O N
ISTEDGADE 79 ■ 1650 KØBENHAVN V ■ TELEFON 01-31 02 73
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R e da ktio n : OZ9XM, Karsten  M eyer, S lo tsve j 9, 
2920 C h a r lo tte n lu n d .

Nye DR-am atører
I tidsrum m et 10. november 1976 til 2. februar 1977 har neden
stående EDR-medlemmer fået t ilde lt et DR-nummer. Vi ønsker 
velkom men i rækkerne.

G rønland:
OX-DR 12 John Nisgaard, Julianehåb.

Danmark:
DR 1943 Bent Bøegh Larsen, Esbjerg 
DR 1944 Børge Rye, Juelsm inde 
DR 1945 Ernst Rye, Horsens 
DR 1946 Kaj Kanstrup, Nørre-Snede 
DR 1947 Gert E. Larsen, Assens 
DR 1948 V illy Nielsen, Oksbøl 
DR 1949 Klaus Wessmann, Mørke 
DR 1950 Henry Nielsen, Ålborg 
DR 1951 Kay R. Larsen, Roskilde 
DR 1952 Peter Simonsen, Nykøbing M.
DR 1953 Jens-Erik Jensen, Viborg 
DR 1954 Joakim Soya, Lyngby 
DR 1955 Allan Udengaard, Skanderborg 
DR 1956 A. Parklev, H jørring 
DR 1957 Heinrich Kock, Sorø 
DR 1958 Poul Grosner, Nykøbing S.
DR 1959 Truels Nielsen, Nakskov 
DR 1960 Tommy Rasmussen, Hårby 
DR 1961 Erling Madsen, Spjald 
DR 1962 Flemming Jensen, Randers

Hvis du ønsker at få tilde lt et DR-nummer, skal du henvende 
dig til foreningens bogholder, Grethe Sigersted, Borgmester
vej 58, 8700 Horsens. Opgiv medlemsnummer, navn og adres
se, hvorefter et DR-certificat fremsendes. Dette nummer kan 
du anvende som kaldesignal på dine rapporteringskort 
(QSL-kort), således at du kan identificeres på samme måde 
som senderamatørerne, der jo  har fået tilde lt et kaldesignal af 
Post- og Telegrafvæsenet.

PS: D r-numm er 1000 blev udstedt for 25 år siden. Skal DR- 
amatør nr. 2 0 0 0  også indregistreres i et jubilæumsår?

Efterlysn ing
OZ7CH, C. U. Holten gør opmærksom på, at han som DR-leder
i de første efterkrigsår, var i besiddelse af en »DR-protokol« 
indeholdende bl. a. en fortegnelse over samtlige indregistre
rede modtageramatører. Da han senere overlod hvervet som 
DR-leder til en anden, fu lg te  bøgerne naturligvis med. I dag er 
det desværre um ulig t at opstøve disse bøger, der vel må be
tragtes som klenodier.

Derfor, dr OM, hvis du på, en eller anden måde skulle have 
kendskab t il disse bøgers eksistens og deres evt. opholdssted, 
så modtages alle in form ationer med tak!

SW L-aktiv ite tsd ip lom
Opmærksomheden skal endnu engang henledes på dette d i
plom , der form edelst et gebyr på fem kroner, tildeles enhver 
dansk indregistrere t modtageramatør, som blot kan fremlæg
ge bevis ( -  a fskrift af logbog, QSL-kort etc.) for at have hørt et 
bestemt antal lande i en verdensdel. D iplomet udstedes i fem 
kategorier (og fem farver) svarende til de fem verdensdele: Eu
ropa, Afrika, Amerika, Asien og Oceanien. For at opnå d ip lo 
met fo r Europa, skal man have aflyttet radiokommunikation 
imellem radioam atører i m indst 35 forskellige europæiske lan
de. For de øvrige verdensdele er tallene henholdsvis 20, 20, 20 
og 15 lande.

Skriv blot en uformel ansøgning, og vi finder i fællesskab ud 
af, om du ikke kan opfylde betingelserne fo r opnåelse af d ip lo 
met i en af klasserne.

Nye konkurrencer?
Igennem tidernes løb har der under SWL-spalten været afvik
let en del konkurrencer, desværre oftest med et lid t magert 
deltagerantal. Det skal im id lertid  ikke afholde os fra at forsøge 
igen, hvis der er interesse herfor.

Har du en idé til konkurrencens form og indhold, så hører 
jeg gerne fra dig.

Det var alt for denne gang. Har du spørgsmål om operations- 
tekn iske emner (stationsbetjening, logbøger, QSL-kort o.s.v.) 
er du velkommen til at skrive. Min adresse står i rubrikkens 
»hoved«: hertil sender du også ansøgninger om SWL-aktivi- 
tetsdiplom et.

OZ9XM

C Z S C H O S l O V A K i A

J

O K  1 - 1 9 1 9 3

Milan Ci iek
*  I SA 0 0  P S A H A  8 

S O K O I O V S K A  77.

Som modtageram ator har du også adgang til at deltage i det 
verdensomspæ ndende kammeratskab, der udvikler sig på 
amatørbåndene _ her håndgribelig t vist på et QSL-kort fra en 
tjekk isk modtageramatør.

S om m erfe rie-se rv ice
Selv om vi lige har overstået påskeferien, så er der dog ikke så 
lang tid  til sommeren, hvor ferieturen ofte går udenfor rigets 
grænser. Nu findes der rundt omkring i Europa en masse mu
seer og lignende udstillinger, hvor man kan opleve radiotek- 
n ikens historiske udvikling. Har du et par oplysninger om så
danne steder, som andre radioamatører kunne have Interesse 
i at se, så send venligst et par ord. I et af de kommende numre 
af bladet, skal vi så forsøge at stykke oplysningerne sammen 
( -  såfremt der ellers kommer nogen?) til en artikel.

m å
M a n g le r  d u  Q S L -k o rt?  - så lad 
o s  se n d e  d ig  g ra tis  prøver, 
b ro c h u re  o g  p r is lis te . L og b ø g e r 

 ̂ -  c o n te s tlo g  og  s u m m a ry lo g  
p r. s tk . 10,- k r. in c l.  m om s.

Bogtryk & Offset ApS
S tra n d v e je n  9 - 5800  N yb o rg  - T lf. (09) 31 04  58
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R e d a k tio n : O Z1Q F, H e lm u th  C h ris tensen , V io lve j 2, 
6270 Tønder, t it. (04) 72 21 51.

Fæ lles sønderjysk ræ vejagt 1977?
Som bekendt måtte vi for et par år siden i Åbenråafdelingen 
indstille  korejagterne på grund af manglende tils lutning, til 
dels ford i det p ludseligt var blevet »in« med gåjagter, men 
også på grund af fra flytn inger etc. Gåjagterne har i mellem ti
den lidt samme skæbne, og vi har derfor besluttet os til at 
prove at starte kørejagterne op igen på et mere fælles sønder
jysk plan, idet blandt andet Haderslev og Sonderborg afdelin
ger har bygget modtagere i vinter, og flere andre har udtrykt 
sympati fo r tanken.

På et fæ lles sønderjysk bestyrelsesmøde den 21. januar ud
mundede dette i, at jeg fik  til opgave at arrangere den forste 
jagt. Tanken er, at vi skulle kore en gang om måneden, f. eks. 
første onsdag efter at OZ er udkommet. Det var først tænkt 
som et samarbejde mellem Haderslev, Sønderborg og Åbenrå 
med omegne, men jægere fra storebror (Tønder Ræveklub) og 
andre steder er naturligvis også hjertelig velkomne. Vi har fo 
restille t os, at der skal køres i to klasser, en for nybegyndere 
og en fo r gamle rotter, så også du kan gøre dig gældende. 
Bagefter er det så tanken, at vi mødes over en kop kaffe eller øl 
fo r at sludre om tingene og afvente resultater og måske en lille 
overraskelse til de heldige, men måske har du bedre ideer? 
Mød op den første aften og lad os tale om det!!!

Modested: Tumbol Kro (i kortets nordvesthjørne).
Tidspunkt: Onsdag den 20. april k l.19,00.
Kort: 1211 I Sonderborg 1:50.000 (samme som ved sønder

jysk mesterskab 1976).
Der vil være udlagt 3 ræve, og jagten kører fra kl. 19,30 til

21,30.
Har du aldrig kørt rævejagt for? Så er det lige noget for dig. 

Der vil være ekstra modtagere til stede, som du kan låne, og 
der er s ikkert også plads til at kore med et sted, hvis du ikke vil 
prove lykken selv. Ring evt. til mig i forvejen, hvis du er i tvivl 
om noget. Telefon (04) 42 96 34. På gensyn.

OZ1YX, Hans.

NB: Da næste jagt nok ikke når at blive annonceret i OZ, be
des du sporge undertegnede om tid og sted, hvis du ikke får 
det at vide af andre.

H allo! Hallo!
De forste DM points 1977 er at hente, tag chancen, kridt sko
ene. trim  grejet og kom til Store sønderjydske. Det er billige 
DM points at hente, da alle ikke er kommet i form endnu.

Store sønderjydske afholdes Kristi Himmelfartsdag den 19. 
maj 1977.

Modested: Toftlund Camping.
Kortsalg åbner kl. 10,45.
Instruktion kl. 11,15.
Kort 1112 Ribe 1:50.000 (DM kort 1974).
Frekvens 1825 kHz.
Antal ræve: 1x6.
Der køres efter EDR’s reglement.
T ilm e ld ing senest mandag den 9. maj 1977. Telefon 

(04) 74 25 46. C. Johansen.
Tønder Ræveklub.

Store fynske ræ vejagt 1977:
De fynske afdelinger indbyder herved til årets Store fynske 
rævejagt som afholdes i week-enden den 4. og 5. juni.

Camping: B lommenslyst Camping. 9 km vest for Odense ad 
hovedvej A9. Hytter haves ikke.

Kort: Tommerup 1:50.000, nr. 1312.
Sendetider: Lørdag kl. 21,00-00,02, søndag kl. 09,00- 

12.02.
Instruktion: Tvunget fremmode kl. 20,00 og kl. 08,00 på 

cam pingpladsen.
Af hensyn til præmiekøb skal tilm eld ing ske senest den 1. 

jun i til OZ2YC, telefon (09) 12 67 51.
På gensyn 

Fynborævene, OZ2YC, OZ3QQ, OZ1LD

Rette lse:
Henvendelse angående rævejagter i Århus rettes til: OZ4VW, 
Arne Fast Hansen, Drammelstrupvej 296, 8355 Ny Solbjerg, te
lefon (06) 92 74 28.

Husk M olbojagt den 21. maj og Store ostjydske mesterskab i 
week-enden den 18. og 19. juni.

OZ1QF

9 MHz miniature 
krystalfiltre
Vi har overtaget salget af de kendte krystalfiltre til 
amatørbrug, og kan levere fra lager, disse typer:

TQF 9-01 2,5 kHz/45 dB ESB-sender
incl. 2 sidebåndskrystaller ......................  kr. 455,00
TQF 9-02 2,4 kHz/100 dB ESB-modtager.
incl. 2 sidebåndskrystaller ......................  kr. 575,00
TQF 9-03 3,75 kHz/100 dB A M -filte r....  kr. 570,00
TQF 9-04 5,0 kHz/100 dB A M -filte r...... .kr. 570,00
TQF 9-05 12 kHz/90dB F M -filte r......... .kr. 570,00
TQF 9-06 500 Hz/90 dB CW-filter
incl. bæ rebolgekrystal...............................kr. 420,00

Filtrene fra Tele Quarz svarer til KVG-filtre XF-9A
o. s. v.
Ring efter datablade. Priserne er incl. moms.

M ELECTRONIC
Bogfinkevej 7, Kraghave 
4800 Nyk. F., (03) 83 91 70
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Ræ vejagter på Bornholm 1977 Kort: Ved sam tlige jagter anvendes ” Atlasblade« véd fodjagter
Da der erfaringsmæ ssigt kommer mange rævejægere til Born- ofte tillige  sæ rkort, der udleveres af rævene,
holm  i sommermånederne, bringer vi her programmet for vore A lle tvivlsspørgsmål besvares gerne af rævene!
rævejagter, hvortil alle som sædvanlig er velkomne. OZ2QZ

Dato Mødetid Mobil Fod 1 . ræv 2 . ræv Kort Startsted Jagttype

Sond. 24/4 09.00 X 1DGE 2QZ Nord Ro flyveplads 1 . mobil

Sønd. 1/5 09,00 X 1CSU 2IY Ronne Dyrskuepladsen 
(P. plads)

1 . fod

Sond. 8/5 09,00 X 1 DGE 2QZ Nexo Pedersker
forsam lingshus

2 . mobil

Sønd. 15/5 09,00 X 1CSU 2IY Ronne Rønne flyveplads 
Langtids P.

2 . fod

Lørd. 21/5 21,30 X 1 DGE 2QZ Nord P. plads overfor 
P ilekroen. A llinge

3. mobil

Lord. 4/6 21,30 X 1CSU 2IY Nord Klemensker plantage, 
Lyngholtevejen

3. fod

FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE FERIE

Sønd. 7/8 09,00 X 1 DGE 2QZ Nord B ornholm er
pladsen

træning

Sønd. 14/8 09,00 X 1CSU 2IY Nord Vang havn træning

Sønd. 21/8 09,00 X 1 DGE 2QZ Ronne Lobbæ k brugs 
P. plads

4. mobil

Sønd. 28/8 09,00 X 1CSU 2IY Nexo G randpavillionen, 
Dueodde fyr

4. fod

Lørd. 3/9 21,30 X 1 DGE 2QZ Nexo K lubhuset CQ, 
Østermarie

5. mobil

L ø rd .10/9 21,30 X 1CSU 2IY Ronne Rasteplads mellem 
Bolsterbjerg og 
Jom frub jerg

5. fod

Sond. 18/9 09,00 X 1 DGE 2QZ Ronne Ekkodalshuset 6 . mobil

Sønd. 25/9 09.00 X 1CSU 2IY Nexo Ølene savværk 6 . fod

Sønd. 2/10 09,00 X 1DGE 2QZ Nexo Åkirkebyhallen,
P. plads Grønningen

7. mobil

Sønd. 9/10 09,00 X 1CSU 2IY Nord Rø flyveplads 7. fod

Sønd.23/10 09,00 X 1DGE 2QZ Ronne Klubhuset OZ4EDR 
Nørrekås Ronne

FAXE
POKAL

RTTY-TRAFO
80 V /100 mA -  2 x  15 V/200 m A ............................... kr. 50,00
Inc lus ive  moms og porto.

73, OZ1AQU
WINSØ ELEKTRONIK
8723 Løsning -  Telefon (05) 65 12 85

Vi lagerfører nu:
Senderrør E IM A C  type 3-500Z ................ kr. 468,00
HQ-1 mini beam antenner,
10-15-20 m .................................................  kr. 985,00
Priserne er incl. moms excl. porto.

_  (01) 60 39 16 (KL. 17-21)
C O N T R O N  IC  SKIPPINGEVEJ 16

2700 BRØNSHØJ
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RSGB's store håndbog er kommet:

RADIO CONIMUNICATION 
HANDBOOK
I mere end 4 år har bogen nu været udsolgt -  og efter
spurgt, ford i det er den storste og mest omfattende hånd
bog -  både i teori og praksis. Alt er nu ført up to date af 
frem ragende engelske amatører og radioingeniører.
Vol. 1 koster indb. kr. 119,50, og indeholder både HF og 
VHF/UHF siden, både modtagere, sendere og antenner 
etc. samt RTTY. Vol. 2 kommer senere og indeholder bl. a. 
m ob ilt udstyr, power supply, interferens, målinger etc.

OZ amatør artikler:
(v. 1 0  stk. -h 1 0  %)
P ejlkort m. OZ i centr., prefixes 7,50
LOG af OZ3PO, A4, spira lryg ....  8,50
LOG af OZ3PO, A5, spira lryg ....  4,75
DR-LOG, A5 med spiralryg ........ 4,75
CONTESTLOG i blok .................. 8,50
EDR »Vejen til
sendetilladelsen« 1977 ..............  51,75

Danske bøger:
Forsager: Amatør Radio ............  32,50

Ordbøger -
he lt nye udgaver og a lle  indb.:
Tysk-Dansk Teknisk ordbog, 5. udg....................
Dansk-Tysk Teknisk ordbog, ny udgave i maj.
Engelsk-Dansk Teknisk ordbog, 6 . udg..............
Dansk-Engelsk Teknisk ordbog, 4. udg..............
Gyldendals rode ordbog: Engelsk-Dansk .........
Dansk-Engelsk .......................................................
Dansk-Tysk ..............................................................

99.50

136.00 
147,80 
. 55,00

50.00
55.00

Drejer: E lektronik byggesæ t.... 
Dam Ravn: Bogen om elorgler
Drejer: P riva trad io .....................
Dam Ravn: Bogen om
operationsfo rstæ rkere.............
Dam Ravn: 24 E lektronik
konstruktioner ...........................
IV  Antenner ...............................
Ryan Holm 
Ryan Holm 
Ryan Holm

Basis Elektronik 
Praktisk Elektr. ... 
D igital E lektr.......

Dreijer: D igita l-teknik (maj) ....

Radio Society of 
G. B.’s bøger:
Amateur Radio Technique,
5 udgave ....................................
Test Equipment, indb ...............
Teleprinters H and boo k ...........
LOCATOR MAP ........................
Jessop: Data refe. B o o k ..........

34.00
46.50
32.50

35.65

31.25
31.25
36.00
29.00
29.00
36.00

45,25 
34.50 

112,00 
12.00 
15,00

Evans: VHF/UHF MANUAL, indb. 84,50

Tysk-D ansk ...................................................................... 50.00

RADIO AMATEUR CALL BOOK
Udgave 1977 DX (alt udenfor USA)
263.000 calls ................................. 119,50
Udgave USA, 303.500 c a lls .........129,50
NYT Prefix kort, 70x100 c m ...... 11,50
Prefix Atlas (A 4 )............................ 32,50
Radio Am ateur's Handbook 1977 77,50

42.50
42.50
42.50

OZ samlebind
Solide bind, der rummer 12 
num re af »OZ« -  let at indsætte 
hver måned. Grøn, sort eller
orange, pr. s tk .................. 10,50
NU samme system til A5 tids
skrifter, f. eks. svenske og ty
ske. kun b la .....................  9,50
Og vi har stadig til A4 formatet i 
sorte og orange, pr. stk. 12,50 
Og husk: stadig +10 % v. 1 0  

stykker.

VHF MANUAL, 3. udg ..............
SSB for the Radio Amateur ... 
FM and Repeaters for R. A. ... 
Specialized Comm unication
Technique ................................
ARRL Hams Operating
Guide (N Y )................................
E lectronics Data Book (NY) ..

32.50

42.50
42.50

Antenne Bøger:
ARRL Antenna Book. 3. udg.......  42,50
Wm.Orr: All about cubical quad 37,50 
Wm.Orr: Beam Antenna
H a n d b o o k ...................................... 46,50
Wm.Orr: Wire A n ten nas ............  39,85
Wm.Orr: CB Antennas (WT) ....... 49,50
Wm.Orr: Better S. W. Reception.
4. udg ...............................................  39,50

Tyske bøger:
Diefenbach: Amateurfunk
Handbuch, 10. udg. indb .............179,50
Reithofer: Am ateurfunk-
gerate. 70 cm ................................  26.50
Reithofer: Trans. Geräte, 2 m ....  31,85
Ahbert: Kalender f.
S ternfreunde 77 ........................... 25,35

Danske bøger ELEKTRONIK:
LIMANN: Elementær Radioteknik -  grundbog egnet
fo r selvstudium og underv., 360 s. ind.......................... 68,00
Bomann-Fialla: E lektronik Staabi, 2. udg................... 135,00
Fialla: Transistor praktik ...............................................  52,65
Soelberg: Anvendt E lektronik m. printpl., ny udgave i maj.
Øvensen: Halvlederteknik, 400 s................................... 109,25
Lund: P rintteknik (Ny) 173 s...........................................  94,30
Schrøder: Sådan anvender man O scilloscopet........  34,00

REFERENCE DATA FOR RADIO ENGINEERS
6 . udg................................................................................  258.00
5. ud g ................................................................................  146.00

VHF-UHF Manual, en RSGB bog!
På over 400 sider gennemgår G3JP teori og praksis sende
re, modtagere, antenner, filtre, space communication, og 
et meget stort afsnit om Microwawe -  en enestående 
håndbog -  in d b u n d e t..................................................... 84,50

vy 73 fra OZ1D

AHRENT FLENSBORG A/S
boghandel, 4100 Ringsted -  Set. Hansgade 9 
Tlf. 03-61 00 11 -  giro 5 40 59 39

Priserne er pr. 1.4.1977 og indtil videre. Moms 15 % er in- 
cluderet og fratrækkes til udlandet. Portofrit i Danmark 
over 150 kr.
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/ R e da ktio n : OZ3AG, A rne  G otfredsen ,
V e s tb irk  A lle  42, 2770 K astru p , t lf .  (01) 51 86 18.

JAMBOREE-ON-THE-AIR (JOTA) 1976
1 de 19 år, hvor JOTA har været afvikiet, har vi ikke haft så dår
lige radiomæssige forhold, som vi havde i week-enden den
16./17. oktober.

Da de første stationer viste sig på båndene i løbet af fredag 
aften, lød spørgsm ålet fra station til station: »Hvorledes er fo r
holdene i år?». Og efter de oplysninger, der kunne indhentes, 
var forholdene ret så elendige, og det ho ld t sig faktisk hele 
week-enden igennem.

Det betød, at de danske stationer måtte koncentrere sig om 
de lid t kortere distancer, hvor man så til gengæld dyrkede de 
etablerede forb inde lser med større iver og interesse, ligesom
2  meter blev brugt som aldrig før.

I løbet af søndagen kom der lidt bedring i forholdene, idet 
der bl. a. kom kortvarige åbninger mod syd-vest. De stationer, 
der havde tid  og tålm odighed til at lytte efter disse åbninger, 
kunne indenfor kort tid få etableret forbindelser, der så æn
drede sig til åbninger i andre retninger inden for få minutter.

Lørdag form iddag afvikledes det normale spejdertræf på 
14290 kHz fo r en lille  kreds. Normalt ledes dette fra Schweiz 
e lle r fra Norge, men i år måtte Azorerne optræde som netkon
tro l, idet man derfra var eneste station, der kunne høre sam tli
ge øvrige deltagere fra 6  lande.

Rapporterne fra de danske stationer er nu indgået, og rap
porten om den samlede danske indsats fra de ca. 50 stationer 
vil snarest gå i trykken, således at denne rapport skulle kunne 
være udsendt til alle deltagende spejdere og amatører om
kring 1 . maj.

Foruden stationer under OZ-kaldesignal kunne mønstres 
sta tioner med OY- og OX-kaldesignaler, og endda en enkelt 
station fra Østrig. Det var OZ6 YR, Ralf, der af STORNO var 
sendt til Østrig. Han forsøgte at få forbindelse hjem via OE7NJI 
til sin spejderklan, der opererer under kaldesignalet OZ5FW. 
Men selv om der var aftalt skeds flere gange i løbet af week
enden, lykkedes det ikke at få etableret forbindelse. Han måtte 
så trøste sig med forb inde lser til det øvrige Europa.

Så langt sydpå som til Kuwait var der dansk deltagelse, idet 
9K2EH, Erik, der er en velkendt stemme på 20 meter, optrådte 
som JOTA-station. Han er selv gammel spejder fra Kong 
Skjo lds trop i Holbæk, og som mange ved, er han udsendt af 
STORNO til Kuwait, men vender iøvrigt hjem til Danmark i lø
bet af året. Hans datter Charlotte, der er blåmejse her fra Dan
mark, var tilm e ld t som deltager på stationen. Hun er optaget i 
en lokal spejdergruppe, og da der i denne gruppe var andre

skandinaviske spejdere -  ja, så blev det til ialt 4 deltagere 
inden week-enden sluttede.

Af deres rapport fremgår, at de havde forbindelse med en 
hel række danske JOTA-stationer, men da de alle er engelsk
talende, oprettede de selvfølgelig forbindelser med en lang 
række spejderstationer i andre lande. Det ser ud til, at de har 
haft en god dag sammen med Erik på stationen.

På de modtagne fotos ses Erik i den lokale uniform, medens 
Charlotte og hendes venner er iført deres normale, nordiske 
spe jderuniform .

Interesserede kan få den danske JOTA-rapport tilsendt ved 
henvendelse til Arne Gotfredsen. OZ3AG, Vestbirk Allé 42, 
2770 Kastrup. Telefon 01 - 51 8 6  18.

OBS! Det er lykkedes os at skaffe et lille parti af den 
berøm te ATLAS 210 X hjem til gam m el pris!

T ra n sce ive re n , a lle  ta le r om  -  se b lo t  d isse  data : 10-15-20-40-80 m nu 
m e d  500 kH z pr. o m rå de . 10 m 1 MHz. 200 W. Ingen  a fs te m n in g  a f 
s e n d e re n  -  2  s e k tio n  lo w -p a ss  f i lte r  på h ve rt bånd  -  S e lek tiv  o g  m e
g e t fø ls o m  m o d ta g e r uden  ris ik o  fo r  k ry d s m o d u la tio n . (D iode  b la n 
d e r) -  B å n d b re d d e : 2700 Hz m ed 6 dB , 4300 Hz ved 60 d B  og  kun 
92Q0 Hz ved 120 d B  -  S hape  fa k to r  1,6. Ideel t il m o b ilb ru g . 12 V /16  
A m p . Se iø v r ig t te s t -  O Z n ove m b er 1975.

P.S. Den ny A T LA S  350 X L  -  se O Z fe b ru a r 1977 -  er så sm åt ved at 
k o m m e  h jem . S k riv  e lle r r ing  e fte r datab lade.

t T t  ELECTRONIC
I  |  ■  B o g fin k e v e j 7 , K ra g h a v e  

^  ^  4 8 0 0  N y k . F., (0 3 ) 83  91 70
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KREDS
H o ved b es ty re lse sm e d l.:

OZ9JB , Jø rgen  B adstue ,
L ind e van g  27, 2660 B rø n db y S trand .
T lf. (02) 73 29 97

AM AG ER
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.

Den 17. marts a fho ld t afdelingen ordinæ r generalforsamling. 
Til d irigen t blev valgt OZ5IR. Formandens beretning om alle 
vore aktiv ite ter blev enstemmigt godkendt, ligesom regnska
bet blev det. Der har i øvrigt været et lille overskud i det 
fo rløbne år.

Kontingentet blev fastsat til kr. 60,- pr. år, altså uændret. Det 
er iøvrig t det laveste afdelingskontingent i området!

Formand: OZ9BD, genvalg. Da OZ8 HK udtrykte, at han 
såvidt m ulig t gerne ville afløses i bestyrelsen, blev OZ5IR 
indva lgt i stedet. Afdelingen vil gerne sige Helmer tak fo r de 
mange år, han har deltaget i afdelingens bestyrelse. Det er 
mere end 25. Vi håber fortsat at se OZ8 HK i afdelingen så tit, 
det er muligt.

Bestyrelsen består nu foruden af formanden af: OZ1FQ, 
OZ5IR, OZ8 TQ og OZ9JB.

Det blev iøvrigt besluttet, at kontingentet kan opkræves 
ha lvårlig t eller kvartårligt, såfremt henvendelse herom sker til 
kassereren. Bestyrelsen er iøvrigt pålagt at søge gennemført 
gå jagter som supplement til vore sædvanlige rævejagter.

Program:
21. april: Status over vore nye rævésendere. De vil nok Ikke 
være helt fæ rdige, men de enkelte enheder skulle være klar for 
længst, og m onteringen i kabinetterne begyndt. Men kom selv 
og se, hvor langt, vi er kommet.
28. april: Nu er endelig de sidste dele til vort gamle bygge
projekt, power supplys, fremkommet. Derfor laver vi en 
opsam lingsaften, hvor vi fæ rdiggør strømforsyningerne. Husk 
at m edbringe alle delene, både dem, som vi har udleveret, og 
dem, som du selv skulle skaffe.
5. maj: St. Bededag. The og varme hveder serveres. 
12. maj: Byg selv d it grej. Hvordan dette gøres, vil Bensø Print 
vise os. OZ8 AO og OZ3MZ har lovet at medbringe deres 
byggesæt, så vi kan se, hvordan man også kan komme i gang 
som radioam atør eller komme videre efter at have gjort sine 
første erfaringer. Desuden vil d'herrer fortæ lle om opbygning 
og virkemåde af byggesættene.
19. maj: Kr. Himmelfartsdag, intet møde.

G LADSAXE 73 de OZ9JB- Jørgen.

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegaarden, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofférallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1CGB, Bendt Krautwald-Rasmussen,
Baltorpvej 74, 1. tv., 2750 Ballerup, tlf. (02) 97 76 17.
Kass.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 6 6 ,
2860 Søborg, tlf. (01) 69 53 18.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.

Tirsdag den 19. april kl. 19,30 vil OZ8 PV, Jørgen, komme i 
afdelingen fo ra t udstille og demonstrere diverse radioamatør
grej, så det bliver igen en interessant aften, som medlemmer
ne samt andre interesserede radioamatører er velkomne til at 
overvære. Vy 73 de OZ1CGB, Bendt.

1

IC-215 / IC-202
/P  på 2 meter med ICOM!

IC-202 3 W SSB og CW, 4 områder å 200 kHz, leve
res med fuld dækning 144,0-144,4 MHz. Følsomhed 
0,4 uV/10 dB, selektivitet 1,2 kHz/6 dB, 2,4 kHz/60 
dB. Leveres med mikrofon, batterier, bærerem og 
taske for m ikrofon. Pris incl. m om s....  kr. 2.285,00
IC-215 3 W eller 0,5 W FM, 10 repeatere og 2 sim- 
plexkanaler bestykket. Yderligere mulighed for 3 
kanaler. Indbygget toneopkald. Følsomhed 0,4 
uV/20 dB, selektivitet 7,5 kHz/6 dB, 15 kHz/60 dB. 
Leveres med mikrofon, batterier, bærerem og taske 
fo r m ikrofon. Pris incl. m om s............... kr. 1.985,00
Ekstra tilbehør: IC-3PS strømforsyning for IC-202/ 
IC-215 samt PA-trin, med højttaler og plads for PA- 
trin. IC-20L PA-trin, 10 W out. IC-SM2 bordmikrofon 
m /forst. IC-BC20 lader med N-900C NiCad akkumu
latorer til indbygning.

Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

9800 H jørring

R ekv ire r ven lig s t næ rm ere oplysninger.

08-96 01 88
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HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Møde: Tirsdag kl. 19.30.
Konst. fmd.: OZ1ADX, Mogens Griis, Krogstens Allé 52 A, 
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ6 PK, 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.

I Hvidovre har vi bl.a. et kulturråd, der udelukkende er til for 
foreningerne i kommunen.

I februar måned i år fejrede kulturrådet s it 10 års jubilæ um, 
og foreningerne havde le jlighed til at deltage i en udstilling, 
h vo r de kunne vise, hvad de beskæftiger sig med.

Selvfø lgelig var EDR’s Hvidovre Afd. også repræsenteret, 
og takket være EDR’s udstillingsm ateriale fik  vi rigget en 
stand til. Medlemmerne stillede deres gre j til rådighed i de 6 
dage, hvo r udstillingen var åben. Vi var ORV på VHF og HF 
båndene. Endvidere viste vi SSTV. Og sidst, men ikke mindst, 
var der fra den besøgende ungdoms side sto r interesse for to 
RTTY maskiner, der var forbundet internt.

Hermed en tak til alle dem, der var behjæ lpelige med at få 
gennem ført denne udstilling.

OZ1ADX.

Forårsarra ngement.

Lørdag den 7. maj er Hvidovre afd. vært fo r en gruppe svenske 
amatører, der alle er medlemmer af Nordvestre Skånes 
Radioamatører, med hjemsted i Helsingborg og omegn.

I lejet bus afhenter vi vore gæster i Helsingør, og kører 
derfra en tu r ad de gamle hovedveje i Nordsjælland, via 
Fredensborg til Hvidovre, hvor vi hygger os over et frokost
bord og stifte r nye bekendtskaber blandt de stemmer, vi 
kender fra Helsingborg repeateren SK7REE.

Efter frokosten venter bussen på os, og ca. k l. 14,30 kører vi 
nord på fo r at se en større teknisk virksomhed, der kan have 
interesse fo r de fleste af os på mange måder. Kl. ca. 16,45 
kører bussen mod København, hvor der bliver lejlighed til en 
s lentre tu r e ller et Tivolibesøg med vore svenske venner.

Vi vil ikke her røbe fo r meget af programmet, men vil go rea lt 
fo r at det skal blive en festlig  og hyggelig dag. Husk på,

skoven er grøn, og maden skal nok blive god. Da bussen kun 
er beregnet til 53 passagerer, og klublokalerne ikke er for 
store, må vi desværre begrænse os til Hvidovre afdelings 
medlemm er med YL's og XYL's. Et m indre antal medlemmer 
kan tage med bussen til Helsingør fo r at tage imod.

A lt dette kom mer til at koste hver deltager kr. 40,-, incl. 
transpo rt og frokost.

T ilm e ld ing inden 1. maj til Esther Griis, tlf. 78 25 47 eller 
OZ3BC, Johannes Lomholdt, tlf. Fasan 4657.

Velkommen til dette inter-skandinaviske arrangement for 
radioam atører den 7. maj.

Program :
19. april: Generalforsam ling, der afholdes i studiekredslokalet 
på Hvidovre Rådhus.
26. april: O rienteringsaften.

3. maj: Klubaften.
10. maj: Komponentlæ re - OZ3BC, Johannes.
17. maj: OZ9NW Carsten holder foredrag - om hvad? Det vil 
frem gå af medlemsmeddelelserne for maj måned.

OZ6PK. Paul.

KØBENHAVN
Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, NV.
Mode: 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 8 6 .
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.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl. 21.
Formanden OZ5IH modtager stof hertil.

Program:
18. april: Demonstration af afdelingens instrumenter. OZ6 IA 
har lovet at komme og vise os, hvordan man betjener et 
osc illoscop og en signalgenerator, således at medlemmerne 
kan benytte instrumenterne til justering og fe jlfind ing på 
grejet.
25. april: K lubaften. Vi laver forberedelser til amatorstævnet 
den 30. april og 1. maj.
30. april og 1. maj: Amatørstævne. Se kredsmeddelelsen i OZ 
fo r marts.
2. maj: Klubaften.
9. maj: OZ9ZI gennemgår sit projekt, som kører SSB på 2 
meter og 70 cm.
16. maj: K lubaften. Selv om der står klubaften, kan der 
alligevel være mulighed fo r at få drøftet de forskellige tekniske 
problemer.

Og så har vi jo  åbent hver onsdag aften, hvor der er 
mulighed fo r at lave prin t og bruge måleudstyret samt køre 
med afdelingens sendere på HF og VHF.

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

Har du husket at indbetale afdelingskontingentet?
Du kan nå det endnu, og hvis du ikke har fået girokort, ligger 
der mange i afdelingen, det kunne jo  være at kortet var 
bortkom m et.

Skaf nye medlemmer til afdelingen. Kontingentet er 60,- kr. 
pr. halvår og personer under sytten år samt pensionister 
betaler kun halvt kontingent - altså 30,- kr. pr. halvår. 

Snak med kassereren på en mødeaften.
OZ4AO.

'~) )  Hi
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KREDSARRANGEMENT
Am aterstæ vne med udstilling  og auktion

lordag den 30. april og sondag den 1. maj 1977 i 
Radioamatørernes Hus, Theklavej 26, 2400 København 
NV.

Husk at tilm elde dig, hvis du skal have noget med på 
auktionen, og tilm eld ing bedes foretaget til OZ4AO, 
Svend Aage Olsen, tlf. GO 1902 v (aften) eller på en 
mødeaften.

Se iøvrigt programmet for stævnet i OZ for marts.
Bestyrelsen.

KREDS
H ovedbesty re lsesm ed  I.:
OZ5GF, L e if O lsen, B o g fin k e v e j 7, 
4800 N ykøb ing  Fl. T lf. (03) 83 91 70.

HELSINGØR
Call: OZ8 QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63'.
Mode: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8 FG, Franz Primdahl, Odinsvej 6 8 , 3000 Helsingør, 
tlf. (03) 10 04 09. *

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, Grønskiftet 31,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 72 11.
Kass.: OZ6 BL, Bent Bagger, Bregnerodvej 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.

Efter planen skal vi den 19. april besøge sporingsstationen i 
Rude Skov. Oplysninger om mødested og tid må tappes via 
Ramløse repeateren. Lyt hver mandag kl. 21,00.

Den 10. maj holder OZ7CH foredrag om antenner, men det 
har der jo  allerede været b illeder fra i OZ, som åbenbart er 
forud  fo r sin tid. (Jeg græ m m es----- red.).

Men husk nu det er tirsdag den 10. maj kl. 19,30, hvis du skal 
have dine antennekundskaber genopfrisket eller revideret. 
A fdelingens arrangementer fo r denne sæson slutter den 24. 
maj med en aften, hvor emnet vil være måleteknik og det er 
OZ5FX der vil øse af sin viden herom.

Hvis du er en af dem, der skal til prøve hos P&T i næste 
måned og har brug for hjæ lp til den sidste afpudsning, så 
meld dig ind i lokalafdelingen og få kontakt med andre 
amatører, som kan hjælpe dig.

Vy 73 de OZ1AVN, Ole.

HOLBÆK
Møde: 1. mandag i hver måned.
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Fmd.: OZ1GA, Gerhardt Augustesen, Jørgen Rodsvej 4, 
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 67 14.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen,
Østerhavnevej 5^ tv., 4300 Holbæk.

Den 7. marts havde vi et godt foredrag om solpletter. OZ2UD 
forklarede os alt, hvad der var værd at vide om disse fo r vor 
hobby så afgørende m isfarvninger af solen.

Den 2. maj kommer OZ7CF, Poul Slangerup og holder 
foredrag om HF og VHF transistorer o.lig.

Vy 73 de OZ2XC. Henrik.

KALUNDBORG
Lokale: Kordildgade 4, kælderen v/Hobbyhuset.
Møde: 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OZ7NI, Nils Overgaard, Lerchenborgvej 85,
4400 Kalundborg, tlf. (03) 51 37 73.
Sekr.: OZ1WI, Åge Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.

Program :
26. april: Klubaften.
10. maj: OZ2UD fortæ ller om solpletter og deres indvirkning 
på radioamatørens arbejdsforhold.

Man kan stadig nå at tilm elde sig afdelingens QSL central.
Vy 73 de OZ7NI, Nils.

KORSØR
Møde: Månedlig I vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Fasanhaven 33^ tv 
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LQLLAND-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.

Klubaften mandag den 25. april kl. 19,30.
Emne: Besøg på Nykøbing F Båndamatørklub.
Modested: GP pavillonen ved lystbådehavnen i Nykobing F.

Denne aftens møde er af bl.a. pladshensyn flyttet til GP 
pavillonen, hvor Nykøbing F Båndamatørklub vil vise og 
dem onstrere videobåndanlæ g m.m. Det forevises af OZ2GV, 
Ole Veilstrup, og der foretages nogle TV-optagelser samt 
vises k lip  fra tid lige re  optagelser, men aftenen forløber ikke 
udelukkende med dette, idet der også er mulighed for at se 
nærmere på den rent tekniske side af sagen, der er ret så 
omfattende, så der bliver nok at se på.

Hermed rettes en varm tak til OZ7CH for sit udmærkede 
foredrag om antenner ved februar mødet.

Generalforsam ling: Der indkaldes til ordinæ r generalfor-

OZ A PR IL 1977 207



sam ling mandag den 23. maj 1977. Dagsorden iflg. vedtægter. 
Emner, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde 
senest 8  dage fø r ovennævnte dato. Mere om GF I maj-OZ. 

Vel mødt.
Vy 73 de OZ2QF, Jorgen.

NAKSKOV
Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rødbyvej, Nakskov.
Møde: Torsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CUN, Knud Nielsen, Avneavej 3, 4900 Nakskov, 
tlf. (03) 92 33 67 efter 18.00. ★

NÆSTVED
Call: OZ8 NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Møde: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5LI, Robert Leidecker, Holbergvej 133,
4700 Næstved, tlf. (03) 72 51 34, arbejde: (03) 59 49 00 
lokal 8 8 .
Sekr.: OZ8 NU, Preben Hemmlngsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

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.: OZ8 JK, 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.

NB. Bemærk følgende æ ndring I programmet:
21. april: Indvielse af de istandsatte lokaler.
28. april: Mødet vil denne aften blive afholdt på Danmarks 
tekniske Højskole, emnøt er:
1. Kort beskrivelse af Inst. og dets aktiviteter.
2. Indlæg om m ikroskopstrip teknik og dennes anvendelse.
3. Indlæg om inst. s 60 MHz og 300 MHz is radar-systemer.
4. Besøg i det radiodøde rum.
Der udleveres planer over DTH i klublokalerne. Opsamling fin 
der sted på Stændertorvet i Roskilde nær ved turistin form a
tionen, og afgang finder sted kl. ca. 18,30-18,40. Farer du vild 
undervejs, kan du spørge om vej på 145.500.
5. maj: St. Bededagsaften med varme hveder -  og do. damer. 
12. maj: Vi fortsæ tter foredragsrækken om TTL kredse, em
net er denne gang frekvenstælleren.
19. maj: Intet møde.
26. maj: Klubaften.

l/y 73 de OZ8JK, Jørgen.

KREDS

3
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.

G enera lforsam ling.
O rd inæ r generalforsam ling afholdes torsdag den 26. maj kl.
19,30.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før. 
Dagsorden i.h .t. vedtægterne. Mød ta lrig t op.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 m. indgang fra Roersvej.
Møde hvor intet andet er anfort: mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrijgge, Skjoldsvej 32,
5200 Odense V, tlf. (09) 16 71 84.
Kontingent pr. 1. okt. og 1. april er kr. 50,-.
Giro nr. 5 08 64 34.

Program:
25. april: Den årlige generalforsamling. Gyldigt medlemskort 
forevises ved indgangen. Det er værd at møde op denne aften.
2. maj: Auktion med masser af grej, Ting, som skal under 
hammeren bedes indleveret kl. 19,00.
9. maj: Klubaften.
30. maj: Lukket.

l/y 73 de OZ8GA, Preben.

SVENDBORG
Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Møde: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15, 
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
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 6 6 .

SORØ
Call: OZ8 SOR.
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.

'CQ, .CQ 
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KREDS
H o v e d  b e s ty re ls e s  m e d i

OZ1AT, A nd e rs  H ju lsko v  A ndersen  
R ingve jen  101, 9850 H irtsha ls  
T lf. (08) 94 22 24.

FREDERIKSHAVN
Call: OZ6 EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: 2. og 4. mandag i hver måned.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 09 14.
Kass.: OZ1MC, Morris Christiansen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.

Husk Vendsysse larrangem ent den 20. april!

Vor årlige afslutningsfest på Hotel Jutlandia løber af stabelen 
lørdag den 14. maj kl. 19,00 prc. Vi møder selvfølgelig op alle 
og tager vore YL's med samt hele posen med godt humør.

T ilm e ld ing til formanden. Jutlandiaarrangementet vil blive 
det sidste i denne sæson.

Første møde efter sommerferien bliver den 22. august.
Vy 73 de OZ9NT. Bjarne.

HADSUND
Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. m otorkontor, 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.: OZ8 NR, 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.

Program:
19. april: Ingen klubaften, men
20. april: Foredrag på Mosbjerg Kro (se Vendsysselarrange- 
mentet i marts-OZ).
26. april: Ordinæ r generalforsamling (jf. bekendtgørelsen i 
marts-OZ).
3. maj: Klubaften.
10. maj: Klubaften.

Foråret er nu rask på vej, og det er tiden at få rystet støvet ud 
af ræ vemodtagerne. Frederikshavnsafdelingen planlægger 
sammen med vores afdeling at arrangere nogle jagter i den 
kommende tid . Sted og tid  fo r disse vil blive nærmere 
bekendtgjort i afdelingens lokaler.

I en årrække har der nu i vores lokaler stået en gammel AP 
565 og fy ld t op. Hvis den rette ejermand ikke snarest afhenter 
den, vil den blive solgt ved førstkommende auktion i Hjørring 
afdelingen.

Vy 73 de OZ1CEX. Jørgen.

HOLSTEBRO
Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 59.
Fmd.: OZ1BUO, Carsten Andersen, Mågevej 10,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 03 51.
Sekr.: OZ1AJI, Ove Petersen, Grønlandsvej,
7500 Holstebro, tlf. (07) 42 39 19.
Kass.: OZ1BUR, Ryan Andersen, Mågevej 10,
7500 Holsstebro, tlf. (07) 42 03 51.

Foredrag.
Onsdag den 20. april vil der blive holdt foredrag om antenner 
ved OZ7CH kl. 20,00.

Telegrafi ved OZ4PY. Roger starter i afdelingen torsdag den
21. april kl. 20,00, hvis den fornødne tils lu tn ing opnås. Er du 
fo rh ind re t i at komme den 2 1 . april så ring og tilmeld dig hos 
Roger, tlf. 42 46 73.

For at kunne deltage i telegrafikursus skal man være 
medlem af Holstebro afd.

På gensyn såvel onsdag den 20. som torsdag den 21.
Vy 73 de OZ1BUO, Carsten.

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.: OZ6 ZW, 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.

Der afholdes ord inæ r generalforsamling torsdag den 21. april 
1977. Dagsorden i følge vedtægterne. Alle klubbens medlem
mer opfordres til at møde op denne aften.

Den af klubbben arrangerede byggesæ tudstilling den 3. 
marts havde en kolosal god tils lu tn ing, ca. 70 personer mødte 
op fo r at se, hvad der egentlig fandtes af muligheder i 
byggesæt.

Vy 73 de OZ6ZW, Poul.

SKAGEN
Call: OZ9EVA.
Fmd.: OZ9OW, Carl Erik Molbech, Højen Fyr, 9990 Skagen. 
Kass.: OZ5ZC, Hans Christensen, Havnevej 6 ,
9990 Skagen, tlf. 44 12 50.

STRUER
Call: OZ3EDR.
Lokale: Kirkegade 13, Struer.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3ZJ, Hjalmar Roesen, Tårngade 19, 7600 Struer, 
tlf. (07) 85 38 09.
Sekr.: OZ6 TI, Ole Tidemann, Ydunsvej 5, 7620 Lemvig, 
tlf. (07) 82 16 92.
Kass.: OZ5EX, Børge Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive, 
tlf. (07) 52 41 96.

★

VIBORG
Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: O Z7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.

G enera lforsam ling.
Onsdag den 27. april på Centralhotellet i Vestergade kl. 20,00. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Der vil fra bestyrel-
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sens side blive frem lagt forslag til nye vedtægter fo r Viborg 
afdelingen.

Rævejagter.
Fæ llesjagt med Herning, Holstebro og Viborg. Kort 1115 II 
Holstebro 1:50.000.
Mandag den 4. april kl. 19,30-22,30. 3 ræve. Arrangor 
Herning.
Mandag den 2. maj kl. 19,30-22,30. 3 ræve. Arrangor Viborg. 
Mandag den 6 . jun i kl. 19,30-22,30. 3 ræve. Arrangor 
Holstebro.

Store m idtjyske rævejagt.
Lørdag-søndag den 6 . og 7. august. Kort: Ulfborg nr. 1115 III, 
1:50.000. Arrangor: Herning. Holstebro og Viborg afdelinger.

Onsdag den 18. maj kl. 20,00: Foredrag ved OZ8 CZ om 
amatørmodtageren af idag.

Som det ses, er det nu tid til at få rævemodtageren støvet af 
(husk nye batterier). A lle jagter er kørejagter efter Ålborg 
afdelingens specielle regler. Startkort kobes hos OZ1BQU og 
OZ8 PX.

Vy 73 de OZ3MV. Dior).

KREDS
H oved b esty re lse sm e d l.:
OZ4EV, O rla  B. Pete rsen, O nsted, 
8355 N y -S o lb je rg .

Lokaljagter. -- Når dette læses er vl begyndt på lokaljagterne, 
men det kan godt nås at komme med endnu.

Kort V iborg 1215 IV, 1:50.000 og Struer 1115 I, 1:50.000. 
Start kl. 19,30.
Onsdag den 20. april: Viborg.
Onsdag den 11. maj- Struer.
Onsdag den 18. maj: Viborg.
Onsdag den 1. juni: Struer.
Onsdag den 15. juni: Viborg.
Onsdag den 22. juni: Struer.
V iborg, S truer og Holstebro kort haves på lager ved OZ5LD. 

Skovtur.
Lordag den 11. juni er der arrangeret en skovtur og en mindre 
gå-rævejagt. Modested ved P-pladsen ved Birkesø på Gam- 
m elstrupvej, syd for Dalgas plantage og nord for Gammel- 
strup. Der er off. badestrand. Kort Viborg.

Rævejagten begynder kl. 13,30 til kl. 15,00 og bagefter er der 
fæ lles kaffebord, hvor man nyder egen medbragt thermokaffe 
og b lod t brød, øl m.v. Det er en fam ilie skovtur, hvor alle er 
velkomne, også Ikke rævejægere.

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:
20. april: Klubmøde.
27. april: Klubmøde.
4. maj: Foredrag, hvis nogle har et forslag til emne. bedes de 
komme frem med det, således vi kan få foredraget endeligt 
annonceret I Repeaternyt den 3. maj.
11. maj: Klubaften.

Vy 73 de OZ5QH, Ole.

M edlem skontingent.
Der er udsendt g irokort til kontingent til lokalafdelingen. 
Såfremt nogen Ikke har fået den og onsker at være medlem, så 
kontakt bestyrelsen.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅLBORG
Call: OZ8 JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 900 Ålborg.
Mode: Onsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ4X, Erik Hansen, Llndenborgvej 75, 9200 Ålborg 
SV, tlf. (08) 18 37 90.
Sekr.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J., tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.
Repeaternyt hver mandag kl. 19.00 via OZ3REN.
OZ2NU modtager stof hertil.

Program:
Lørdag den 16. april kl. 14,00: Rævejagt, kort 12161 Nibe. 
Onsdag den 20. april kl. 20.00: Foredrag. Ombygning og 
trim n ing  af TAXI radioer.
Onsdag den 27. april kl. 20,00: Hyggeaften.
Torsdag den 28. april kl. 19,00: Rævejagt, kort 13161V Hals. 
Onsdag den 4. maj kl. 20,00: Teknisk aften.
Onsdag den 11. maj: Klubaften.
Torsdag den 12. maj kl. 19,00: Rævejagt, kort 12161 Nibe.

FREDERICIA
Call: OZ1FRD.
Lokale H. C. Andersensvej 24, Fredericia.
Møde: Torsdag kl. 19.30 i de ulige uger.
Fmd.: OZ1CLV, Kurt Glensnov, Sonnesvej 12,
7000 Fredericia, tlf. (05) 92 77 90.
Sekr.: OZ1CMT, Ejvind Sørensen, Fælledvej 6  B.
7000 Fredericia.
Kass.: OZ-DR 1766, Johs. Chr. Andersen,
H. C. Andersensvej 24, 7000 Fredericia, tlf. (05) 92 30 14. 
Ungdomsleder: OZ1CLX, Jørgen Jensen, Pjedstedengvej 6 , 
7000 Fredericia, tlf. (05) 95 40 57.

Program :
19. april: Kursus (VTS) kl. 19.30
26. april: Kursus (VTS) kl. 19,30.
28. april: Klubaften kl. 19,30.
3. maj: Kursus (VTS) kl. 19,30.
12. maj: K lubaften kl. 19,30.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GIVE OG OMEGN
Call: OZ6 EDR.
Lokale: Dagcenteret, Radhuset, Rådhusbakken, Give. 
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39, 
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.
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GRENÅ RIBE
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Mode: Torsdag I de ulige uger.
Fmd.: OZ8 KU, Charly Andersen, Vestervej 1, 8500 Grenå, 
tlf. (06) 32 25 50.

Den 16. marts afholdtes ordinæ r generalforsamling. Følgende 
blev valgt: Fmd.: Charly Andersen. Kass.: Helmuth Nielsen. 
Sekr.: Ove Bjerregård. Bestyrelsesmedl.: Malthe Engelsted. 
Bestyrelsesmedl.: Vagn Jensen.

Der blev besluttet at oprette en girokonto, og der vil blive 
sendt et g iroko rt til samtlige medlemmer, der findes her I 
området.

Vy 73 de OZ8KU.

HERNING
Call: OZ8 H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1EW, Niels Ernholt, Ahornvej 13, 7441 Bording, 
tlf. (06) 8 6  18 17.

Program :
Onsdag den 20. april: OZ1CIX om IC'er.
Onsdag den 27. april: Generalforsamling i klubbens lokaler. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Onsdag den 4. maj: Ryan Holm holder foredrag om fo tofrem 
s tillin g  af p rin t og forplader.
Onsdag den 11. maj: OZ2ZJ kommer og fortæ ller om BSP 
byggesæt.

Vy 73 de OZ1AFC, Gunnar.

HORSENS
Call: OZ6 HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Mode: Torsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8 FQ, Frank Pedersen, Lillevej 17, Sejet.
8700 Horsens, tlf. (05) 6 8  23 75.

Klubbens faste aktivite ter:
Mandag kl. 19.30: Rævejagt -  Modested: klubhuset.
Tirsdag kl. 19.30: Teknisk kursus.
Onsdag kl. 19.30: Byggeaften.
Torsdag kl. 20.00: Klubaften.

Månedens arrangement:
Torsdag den 21. april kl. 20,00: I klubhuset kommer Jens 
OZ5XR og fortæ ller om dimensionering og beregning af 
strøm forsyninger.

Vy 73 de bestyrelsen v/ OZ1BME.

KOLDING
Call: OZ8 EDR.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, Tved, 6000 Kolding, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8 ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131,
6000 Kolding, tlf. (05) 53 46 23.
Kass.: OZ9DB, Karsten Kjær, Cypresvej 22, 6000 Kolding.

RANDERS *
Call: OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Mode: 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. ★

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.: OZ8 AU, 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, tlf. (06) 82 98 04.
Kass.: OZ4XT, Kristian Thomsen, Skovhus, 8620 Kjellerup, 
tlf. (06) 8 8  80 81.
Afd. girokonto: 9 21 18 8 8 .

Program :
19. april: Klubaften.
28. april: Generalforsam ling kl. 19,30. Dagsorden iflg. lovene. 
Evt. fors lag Indsendes skriftlig t til OZ7XC senest 3 dage fo r
inden. Bemærk ¡øvrigt at GF afholdes på en torsdagl
3. maj: Byggeaften.
10. maj: OZ8 YO orienterer om logik, herunder gennemgang af 
diverse datablade.

Vy 73 de OZ1AKD.
VEJLE

Call: OZ5VEJ.
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8 XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ1BJT, Poul Lund, Olgasvej 7, 7100 Vejle.
Kass.: OZ6 DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64,
7100 Vejle, tlf. (05) 82 49 27.

K lubaften:
19. april: Klubaften.
27. april: S idste dag fo r tilm eld ing til festen. Send den til 
OZ6 DW NU.
3. maj: Klubaften.
10. maj: Klubaften.
13. majkl. 17,30: Reception i klublokalerne. Kl. 18,00: Klubben 
byder velkommen (v/ et lille  glas). Kl. 18,30: Afgang til 
Skyttehuset (evt. bybus fra Norretorv). Kl. 19,30: Spisning i 
Skyttehuset. Menu: Ta’ selv bord. Til en b illig  pris kun 26.50 kr. 
pr. couvert. Dans til kl. ? - Husk tilm eld ing til OZ6 DW (se 
nedenfor).
Der indkaldes til den årlige generalforsamling den 17. maj kl. 
20.00. Dagsorden iflg. lovene.

Forslag til generalforsam lingen skal være formanden i 
hænde senest 8  dage før generalforsamlingen. På valg er to 
bestyrelsesmedlemmer, det er OZ3MS og OZ1BJT.

Vi holder jubilæ um sfest i afdelingen den 13. maj. Det er 30 
år, og ikke 25, som jeg skrev i sidste OZ (den er ikke nem at 
bortforklare). Der er sket det, at man har fundet et referat i OZ 
fra  maj 1947 af, at der har været en stiftende general
forsam ling, det var OZ3WS, der havde taget initiativet til at få 
gang i afdelingen.

T ilm e ld ing og betaling til kassereren OZ6 DW, Niels Erik 
Dahl, Ppostbox 337, 7100 Vejle.

NB! Senest den 27. april. Pris 26,50 pr. couvert, drikkevarer 
betales sæ rskilt. \jy 7 3  Qg gensyn OZ1BJT.
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30-års jubilæum i Vejle afd.
Alle amatører indbydes til at deltage i festen fredag 
den 13. maj.

Program for jubilæumsdagen:

Kl. 17,30: Reception I klublokalerne i Vejle. Dæmnin
gen 52 (Jysk Telefon), Hovedvej A10, m idt i byen. 
Kl. 18.00: Klubben byder velkommen (v/ et lille glas). 
Kl. 18,30: Afgang til Skyttehuset (evt. bybus fra 
Nørretorv).
Kl. 19,30: Spisning. Ta' selv bord.
Dans til kl. ?

Tilm e ld ing og betaling til kassereren OZ6 DW Niels 
Erik Dahl, Post box 357, 7100 Vejle.
NB! Senest den 27. april.
Prisen er 26,50 kr. pr. couvert. Drikkevarer betales 
sæ rskilt.

På gensyn I Vejle fredag den 13. maj.

Vy 73 de bestyrelsen OZ1BJT

ØLGOD
Call: OZ5JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4RW, Erik Rosendahl Hansen, Østergade 33,
6823 Ansager, tlf. (05) 29 74 83.
Sekr.: OZ1BVO, Carlo Hansen, Nymarksgade 17,
6870 Ølgod, tlf. (05) 24 41 75.
Kass.: OZ2RM, Ib Frederiksen, Klkkenborg, 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. 
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program:
Mandag den 18. april kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 19. april kl. 20,00: Turneringskorejagt 2.
Onsdag den 20. april kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 21. april kl. 20,00: Ordinær generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Mandag den 25. april kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 26. april kl. 20,00: Gåjagt.
Onsdag den 27. april kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 28. april kl. 20,00: Stor auktion.
Mandag den 2. maj kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 3. maj kl. 20,00: Turneringskorejagt 3.
Onsdag den 4. maj kl. 19,00: Begynderkursus.
Torsdag den 5. maj kl. 20,00: Foredrag om booles algebra.

Mandag den 9. maj kl. 19,00: Byggeaften.
Tirsdag den 10. maj kl. 20,00: Turnerlngsgåjagt 3.
Onsdag den 11. maj kl. 19,00: Begynderkursus.
Lordag den 21. maj kl. 19,00: Molbojagten. Startkort kan 
købes på P-pladsen ved Kalo slotsruin fra kl. 19. Jagten 
begynder kl. 19,30 og har tre bemandede ræve.

Vort begynderkursus fortsæ tter indtil prøverne er afholdt 
s idst i maj måned.

Vel m odt OZ7VP, Hans P.

KREPS

6
H U S K !

Fæ lles sønderjysk ræ vejagt den 20. april (se under Ræve
jæ geren).

HADERSLEV
Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle Brandstation, Domkirkepladsen.
Mode: 2. og 4. onsdag i måneden kl. 20.00.
Fmd.: OZ8 JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Abenrå, tlf. (04) 6 6  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.

Program:
Den 20. april: Fælles sønderjysk rævejagt. Se nærmere under 
Rævejæger-spalten.
27. april: Filmaften.
11. maj: Mobiltest. Log udleveres kl. 19,15-19,30. Test kl. 
20,00- 21,00.
17. maj: Generalforsam ling, hvo rv l bl.a. skal drøfte vedtægts
æ ndringer. Nærmere vil tilgå senere.
Morsekursus afholdes hver onsdag.

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 8 8 .
Kass.: OZ8 ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8 , Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

SØNDERBORG
Lok.: Winds Radioservice, Sjællandsgade 18, Sonderborg. 
Fmd.: OZ8 DS, Erich Hansen, Frederik Christiansvej 3, 
6440 Augustenborg, tlf. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ6 BS, B. Strandtoft, Møllebakken 27,
Guderup, 6430 Nordborg.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, Stenbjergparkén 70,
6400 Sonderborg, tlf. (04) 42 60 14.
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ÅBENRÅ
Call: OZ6ARC.
Lokale: Klubhuset, Nødvejen, Åbenrå.
Fmd.: OZ1VW, Hans Petersen, Stenløkke 14, Kiplev,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 68 79 70.
Sekr.: OZ1ABF. Kay Christensen, Rådmandsløkken 31,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 62 63 28.

Ja, så er generalforsam lingen igen overstået, og der kom da 
også enkelte nye Ind i bestyrelsen. Da dette med genvalg ikke 
a ltid  har haft den hel store tils lutn ing. Ialt var der modt 10 
medlemmer af afdelingen (der er ca. 30%).

Den nye bestyrelse ser nu således ud: Fmd.: OZ1VW, Hans. 
Kass.: OZ6IC, Karl. Sekr.: OZ1ABF, Kay. Bestyrelsesmedl.: 
OZ1ALK, Ole og OZ1CLI. Hans. Ræveudvalg: OZ5WK, Karl og 
ju n io r Jan. Festkommiteen: OZ1CLI og OZ1ALK. Revisor blev 
OZ5WK og Busk (genvalg).

Vi siger tak til de bestyrelsesmedlemmer, der er gået af, og 
tak ford i de ville ofre lid t af deres tid på os.

Sidste klubm ode inden sommerferien er den 21. april. Her vil 
OZ1YJ, Bent holde et foredrag om minicomputere, vi håber at 
se en del af je r inden ferien. Så husk modet den 21. april.

Program  fo r sommeren:
Torsdag den 26. maj: Klubaften.
Torsdag den 23. juni: Set. Hansfest (nærmere følger). 
Torsdag den 21. ju li: Klubaften.
Torsdag den 18. august: Klubaften.

Vi håber da også at se jer til nogle af de aftener, rigtig brune.
Vy 73 de OZ1ABF, Kay.

KREDS
H o vedbesty re lsesm ed i 
OZ4GF, E rik F o ls in g . Å rsb a lleve j 49,
3700 Rønne. Tlf. (03) 99 92 91.

BORNHOLM
Call: OZ4EDR.
Klubhus: Norrekås. Ronne.
Møde: Tirsdage kl. 19.30: Klubaften. Søndage 11-13: Drop in. 
Fmd.: OZ1ARR. Carsten Johansen, Voldgade 41,
3700 Ronne. tlf. (03) 95 12 85.
Sekr.: OZ2DZ. Alex Mogensen, Østerled 91,
3700 Ronne. tlf. (03) 95 18 16.
Kass.: OZ4PM. Pou Morch, Godthåbsvej 19,
3751 Østermarie. tlf. (03) 97 01 18.

Program:
26. april: O rdinæ r generalforsamling.
1. maj: VHF-test.
10. maj: Klubaften. Aktivitet på HF og VHF.
17. maj: Dart 3 og aktivitet på HF og VHF.

Vy 73 de OZ2DZ. Alex.

ØSTBORNHOLM
Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ«. Rosenornsallé 2, Ostermarie.
Mode: Onsdag kl 19 30
Fmd.: OZ4EM. Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Ronne. tlf. |03) 99 92 23.
Sekr.: OZ2QZ. Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41 
Nøker, 3700 Ronne. tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV. Frede Larsen. Årsballevej 48,
3700 Ronne. tlf. I03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 20. april: OZ1CTB. Poul underholder og 
fo rtæ lle r om ?
Onsdag den 27. april: Forårsrengøring af klubbens arealer. 
Onsdag den 4. maj: Stort forårs-banko, festudvalget vil nu 
igen forsoge at arrangere en hyggelig aften med bankospil 
og meget andet godt. - Stot festudvalget, de stotter klubben. 
Onsdag den 11. maj: Forårsaktlvlteter rundt om klubhuset, 
med kaffeparty på græsplænen, hvis dette er muligt, og hvis 
vejret tillader det.

Husk rævejagterne, se program i OZ.
Vy 73 de bestyrelsen.

Fastelavnsfesten den 19. februar var en vel lykket aften. Der var 
mødt ca. 25 mennesker op på festpladsen. Festen startede 
med spisning af medbragte madklemmer, og nedskyldning af 
disse, det blev en vældig fornøje lig fest. Efter spisningen 
havde festudvalget arrangeret nogle små konkurrencer, bl.a. 
skulle nogle spise en fastelavnsbolle medens den hængte i en 
snor i loftet, og så blev der trukket lod mellem alle gæster. 
Hver fik  et nummer, og så skulle en kalde op på 2 meter, og 
finde  en der kunne nævne et af tallene. Det blev en fra SM 
land, så de fik  også Ildt glæde af festen. OZ1CSG fik 
overdraget sit »Snapsediplom», som var festens højdepunkt.

A lle morede sig godt, og klubkassen tog absolut ingen 
skade - så det er et godt motto: »Stot festudvalget, de støtter 
klubben«. Det er af aktiviteterne at klubben eksisterer, så 
hermed tak til festudvalget fo r en god fest, og vi glæder os 
meget til den næste.

Vy 73 de OZ2QZ, Carsten, sekr.
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LÆSERNES M E N IN G

JUBILÆ UM - e lle r hvad?
Når man gennemlæser OZ fo r januar of februar 1977 må man 
kigge godt imellem linierne for at se om EDR's 50-års 
jubilæ um . End ikke forsiden har en vignet, der gør opmærk
som på, at danske radioamatører har været i æteren i disse 
mange år.

Danmark har været, og er stadig et foregangsland indenfor 
radio og elektronik, og vi amatører priser os af en indsats på 
dette tekniske område, der har dannet grundlag fo r en 
storstile t teknolog isk udvikling på internationalt plan.

Vi er med i internationale konkurrencer, er med i tidsalde
rens sate llitp rojekter, kører tester, der omfatter alverdens 
lande på HF-båndene og mere lokalt på VHF og UHF. 
Telegrafi, te lefoni, SSTV og RTTY er blandt de kommunika
tionsform er, vi deltager i.

Men når det kommer til at holde jubilæ um? -  Ingen synlige 
tegn på OZ's forside, kun et enkelt from t nytårsønske fra 
form anden OZ5RO i januar nummeret, og fire lin ier under HB- 
in fo rm ation lader ane, at det ikke er et alm indeligt år for 
Eksperim enterende Danske Radioamatører.

Hvornår er jubilæ umsdagen? Hvorledes skal det fejres? 
Hvilke arrangementer er på nuværende tidspunkt tilrettelagt? 
Skal vi til København eller til Rebild bakker? Skal vi bo på 
Hotel Scandinavia i København eller Hvide H u s i Ebeltoft? 
Skal vi holde lejr. a la Ø lgodlejren? Skal vi kunne hejse Danne
brog, og ved siden af, EDR's vimpel?

Har HB været i kontakt med lokalafdelingerne, og herfra fået 
gode ideer, ideer, der kan udformes og tilrettelægges til 
g læ de fo r de deltagere, der mange gange har talt med 
hinanden og ønsket 73 og cuagn?

Lad endelig HB. RM, FU og 5RO få sat dampen op. Der er 
kom met gode ideer, lad os høre om dem, lad os få det sat i 
værk. Det er ikke fo r tid lig t, når der både er påske og pinse og 
som merferie at tage hensyn til, fo r de mange, der gerne vil 
træ ffes under hyggelige former, og uden en masse forud
gående form aliteter.

Hvis 5000 landmænd kan træffes til dyrskue i Herning, kan 
5000 danske radioamatører vel også træffes til jubilæ umsfest
ligheder fo r EDR i året 1977.

Kritik? -  Nå ja, måske, men det er vel medlemsvalgte 
repræ sentanter, der har til opgave at iværksætte og tilre tte 
lægge.

Vy 73 de OZ3BC, John.

PS. Til medlemmerne. Husk at lufte emnet i lokalforeningerne. 
Hvidovre afdeling hår givet sit forslag til en god Hamfest.

Svar til læ serbrev:
Jeg er egentlig ikke meget fo r at bringe ovennævnte læserbrev 
nu da festarrangementet er ved at være klar. Men under trusler 
om diverse represalier, påberåbelse om grundlovens § om 
ytringsfrihed, pressefrihed og censur, har jeg bøjet mig, og så 
er det op til afdelingerne og enkeltpersoner at sætte sig i fo r
bindelse med OZ5RO eller forretn ingsudvalget og stille sin ar
bejdskraft og sine ideer til rådighed fo r festarrangementet. 
Som sidste måneds leder antydede mellem linierne er HB ikke 
fu ld ta llig , og ethvert tilsagn om støtte ved arrangementet er 
velkommen.

OZ6PN
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EDR s M E D LE M S SE R V IC E  TILB Y D E R :

L og bo g , fo rm a t A4 med sp ira l, p r. s tk ........................ 8,00 kr.
10 s tk ................................................................................................  75,00 kr.
C o n te s t Log , fo rm a t A4 m ed h e ftn ing , pr. s tk ..............  5,50 kr.
10 s tk ................................................................................................ 50.00 kr.
T he  R a d io  A m a te u rs  W o rld  Map 

(V e rd e n s k o rt i 4  fa rver), fo rm a t 7 0 x 1 0 0  cm  i 
A z im u ta lp ro je k tio n
pr. s tk ...........................................................................................  26,50 kr.

10 s tk ................................................................................................  230,00 kr.
B e a m ko rt til bes te m m e lse  a f b e a m g ra de r set fra

M id te u ro p a , fo rm a t 6 1 x6 1  c m .......................................  16,75 kr.
10 s tk ................................................................................................  150,00 kr.
EDR v im pe l fre m s tille t i p o p lin  med rød bund , 

so rt em b lem  og m. h v id  in s k r ip tio n .
F o rm a t 1 5 x 3 0  cm  pr. s tk .................................................... 5,00 kr.

10 s tk ................................................................................................  40,00 kr.
EDR vo gn m æ rke  m ed ca ll fre m s tille t af v in y l, -  

s o rte  b o g s tave r på hv id  bund , se lvk læ bende .
F o rm a t 1 7 x 1 2  cm. H usk ved b e s till in g  at
o p g ive  ca ll! Pr. s tk .................................................................  5,00 kr.

10 s tk ................................................................................................  40,00 kr.
Vejen t i l  s e nd e tilla de lse n , 4. udgave  ............................... 27,50 kr.
Vejen til s e nd e tilla de lse n , 6. udgave  2. o p la g  .......... 51,75 kr.

(R abat t il a fd . ved sa m le t kob  a f 10 e lle r 25 stk.)

E m b lem er ..................................................................................... 10.00 kr.
Q S O - in s tru k t io n s h e fte ............................................................  3.50 kr.
B revpap ir, pr. b lo k  (kun  t il a fd .) ........................................  4,50 kr.

E DR 's b o g h o ld e r s tå r t il rå d igh e d  fo r  yd e rlig e re  o p lysn in g e r. 
B e s tillin g  fo re ta g e s  ved fo ru d b e ta lin g  på g iro k o n to  5 42 21 16. 
EDR B ox 79. 1003 Kbh. K.. og va re rne  b liv e r fre m se nd t p o r to fr it .  
A lle  o ven næ vn te  p rise r e r inc l. m om s!

AMATØRANNONCER
Taksten fo r amatørannoncer er 30 øre pr, ord. -  Mindst 5 kr. 
-  Annoncerne sendes direkte til forretningsføreren inden d.
20. i m åneden b ilag t beta lingen i gængse frimærker. For 
sent indsendte annoncer henlægges til næste nummer af 
OZ.

Sælges: GNT fjernskriver m. instruktionsboger, kun kørt i 70 
tim er, 3000 kr. Æ ldre Lorenz fjernskriver m. strim melmod
tager, 250 kr. HW32, skal trimmes, m. reserve PA-rør, 800 kr. 
S trøm forsyning hertil m. automatik 150 kr. Honeywell-mo- 
torer, 1 omdr. 160 sek. kan køre begge veje. 220 vac el. 24 ac, 
ca. 100 mA, kr, 50 kr. pr. stk. Spec, fly-m odtager m. diagram 
ca. 110-160 Mc, m. styrepanel, kr. 200,00. Creed-strimmel- 
sender u. læsekredsløb, kr. 50,00. Strimmelsender u. læsedel, 
ukendt fabr. kr. 25,00.

OZ2LG, Laust Goul, Lyngbyvej 269, 2900 Hellerup, tlf. 
(01) 65 20 31.

Sælges: Kenwood HF transceiver TS900 med CW filter, remote 
vfo type VF0900 og strømforsyning type PS900, pris kr. 6500,-. 
Kenwood 2 m transceiver type TR2200G med 12 sæt krystaller 
og NiCad batterier, pris kr. 1200,-.

OZ2EU, tlf. (08) 82 11 61.

Sælges: 2 m station, Standard 826 Mc + VFO CV 100 (144- 
146 MHz), brokoblede ensrettere, Motorola type BYW 61, 50 V 
35 Amp, kr. 23,-. Transformatorer, 90 V, 900 mA, kr. 60,-. 24 V, 
5 A, kr. 70,-. 22 V, 20 A, kr. 150,-. 2x14 V + 90 V (til RTTY), kr. 
35,-. 1 V, 10 A, kr. 20,-.

OZ1AKD, tlf. (06) 82 76 83.
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