
Ansvarshavende redaktør:
Henrik Jacobsen, OZ6PN,
Kløvervænget 9, Haldbjerg,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 47 90 57.
Postadr.: Box 247, 9900 Frederikshavn.
Teknisk redaktør:
Bent Johansen, OZ7AQ,
Farum Gydevej 28, 3520 Farum, tlf. (02) 95 11 13. 
Annonceafdelingen:
Carsten Brendstrup-Hansen, OZ3BH, 
Blomstervænget 11, 2800 Lyngby, 
tlf. (02) 87 16 56 efter kl. 16,40.
Materialet til annoncerne skal være OZ3BH 
i hænde senest den 20. i måneden. 
Amatørannoncer:
EDR’s forretningsfører, Grethe Sigersted, 
Borgmestervej 58, 8700 Horsens.
Eftertryk af OZ's indhold er tilladt med tydelig 
kildeangivelse.
Erhvervsmæssig udnyttelse må dog kun finde 
sted med forfatternes udtrykkelige tilladelse.

♦
Landsforeningen Eksperimenterende Danske 
Radioamatører, EDR, stiftet 15. august 1927.
Adresse: Postbox 79, 1003 København K.
Postgiro 5 42 21 16.
Årskontingentet til EDR udgør 80,00 kr. incl. 
tilsendelse af »OZ«. Ved indmeldelse betales et 
indskud på 15,- kr. for tilsendelse af emblem m.v. 
Formand:
Ove Blavnsfeldt, OZ5RO,
Ordrupvej 96, 2920 Charlottenlund, 
tlf. (01-66) OR 7425.
Næstformand:
Anders Hjulskov Andersen, OZ1AT,
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals, 
tlf. (08) 94 22 24.
Sekretær:
Kjeld Petersen, OZ9QQ,
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg, 
tlf. (04) 45 86 25.
Kasserer:
John Meyer, OZ1OQ,
Strandvænget 30, Sædding, 6700 Esbjerg, 
tlf. (05) 15 17 20.
Forretningsfører:
Grethe Sigersted,
Borgmestervej 58, 8700 Horsens, tlf. (05) 62 18 34. 
EDR’s forretningsudvalg:
OZ5RO, OZ1AT, OZ9QQ og Grethe. 
Foredragsudvalg:
Søren Boi Olsen, OZ4SO,
Sigynsvej 22, 3700 Rønne,
tlf. (03) 95 18 64, priv. (03) 95 13 24.
Handicapudvalg:
Trygve Tøndering, OZ1TD,
Solbakkevej 8, 2820 Gentofte, tlf. Ordrup 1136. 
Svend Hansen, OZ3SH,
A. Nielsens Boulevard 25, 1. sal, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01)78 93 23.
Hjælpefond:
Anders Hjulskov Andersen, OZ1AT,
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals.
Bidrag sendes til: giro 23 88 77, EDR s Hjælpefond, 
Golfparken, 9000 Alborg.
HF-Bulietin:
Børge Petersen, OZ2NU,
Bygaden 3, 9000 Ålborg, tlf. (08) 18 03 50. 
Kopitjenesten:
Ejv. Madsen, OZ7EM, Sebber skole, 9240 Nibe. 
Teknisk udvalg:
Frede Larsen, OZ8TV,
Årsbal levej 48, 3700 Rønne, tlf. (03) 99 91 77. 
QSL-bureau:
Udgående kort: Indgående kort:
EDR’s QSL-bureau, Børge Nielsen, OZ7BW, 
Box 20, Sol bjerg hedevej 76,
4800 Nykøbing Fl. 8355 Ny-Solbjerg.
VHF-udvalg:
Orla B. Petersen, OZ4EV, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg, 
tlf. (06) 92 83 73.
Tryk: John Hansen Bogtryk & Offset Aps, 
Strandvejen 9, 5800 Nyborg, tlf. (09) 31 04 58. 
Afleveret til postvæsenet den 14. november 1977.
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eksperim enterende  
am atø rrad io  ..  .

UDGIVET AF EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER -  EDR -

Skal OZ have en ny forside?
Efter at have redigeret OZ i snart 2'h  år, føler jeg trang til at 
hænge den gamle overfrakke ind i skabet til alle de andre 
mere eller mindre slidte blikfang fra OZ.

Det at redigere et blad er jo ligeså meget et forsøg på en 
kunstnerisk udfoldelse som et stykke teknisk arbejde, der 
bare skal gøres. Ikke fordi jeg har ret mange kunstneriske am
b itioner, men jeg føler, at jeg arbejder med lånte fjer hvad an
går OZ’s forside.

Jamen forsiden er »folkets« ejendom, den er vedtaget påen 
generalforsamling, den er dansk, den er nem at forstå, og den 
er pæn. OZ er foreningens ansigt udadtil og skal da også sta
dig fremtræde som den snart 50-årige noble gentleman, men 
derfor er der vel intet til hindring fo ra t bladet kan ekvipere sig 
i tråd med tidens strømninger.

Det kunne være fristende at udskrive en læserkonkurrence 
om en ny forside, men i første omgang ville det være rart med 
nogle tilkendegivelser fra læserne, eventuelt bilagt skitser til 
forsiden, og derefter bede HB tage stilling til sagen.

Ikke fordi den endelige afgørelse skal eller bør tages af HB, 
men skal der en læserkonkurrence til, skal der naturligvis be
vilges et beløb til præmier ligesom der også skal udpeges en 
dommerkomité. Altså redaktionskatten stiller hermed sin 
kurv til rådighed fo rå llede  breve og skitser, der den kommen
de tid tilsendes redaktionen, og det bemærkes, at såfremt der 
udskrives en læserkonkurrence, vil alle forslag komme med i 
voteringen, uanset de er indsendt inden en evt. konkurrence 
udskrives. OZ6PN

Ferie.
Forretningsføreren, Grethe, holder ferie i tiden 
28. november til 3. december og henstiller, at 
hendes ferie respekteres.
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^KENWOOD
1978

Vælg KENWOOD, det er der service bagved
WERNER RADIO, Otterup ...................  Telefon (09) 82 33 33
WERNER RADIO, København .............  Telefon (01) 19 25 87
ELCOM RADIO, Stilling .......................  Telefon (06)57 22 00
HT ELECTRONIC, Gråsten ...................  Telefon (04)65 09 08
NORAD, Lønstrup ...................................  Telefon (08)96 10 88

Det sikrer dig, at det er stationer beregnet for Europa og med 
engelsk-sprogede betjeningsvejledninger.

Autoriserede KENWOOD forhandlere:

WERNER RADIO
OTTERUP, 0 9 -82  33 33
OZ8BW, Wjerner
Kl. 9-17.30. Lørdag 9-12.
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Morsegenerator for rævesender.
Af OZ2TG, Steen Gylstorff, Ny Østergade 9, 1101 Kbh. K.

Indledning.
Denne konstruktion er opstået i forbindelse med 
en fornyelse af rævesenderne i Amager-afdelin- 
gen. Bygningen af de tre nye sendere bliver fore
taget af en gruppe på fem radioamatører, der 
hver havde deres del, således tog jeg mig af 
morsegeneratoren.

På en byggemøde blev der besluttet at morse
generatoren skulle opfylde følgende:

Specifikationer.
Skal sende OZ7RÆV/A,U eller V valgbart med 
en omskifter. Morse tager seks sekunder, pejle
streg 24 sek. Dette gentages to eller fire gange. 
Det vil også være ønskeligt med ophold af ca.
0,1 sek. varighed hvert ca. 5. sek. i pejlestregen. 
Uret giver en puls af ca. 20 ms varighed ved start 
af sending (sluttet reed-relæ). Morsegeneratoren 
måler selv 1 min. ud (evt. også 2). I det ene (og 2) 
min. giver generatoren et output ud, som kan 
anvendes til at trække relæet der giver spæn
ding til senderen. Morsegeneratorens output er 
en åben kollektor. ON ved mellemrum, OFF ved 
tegn.

Principper.
Rævesendere er som regel batteridrevne, så et 
lavt strømforbrug er nødvendigt, ved at anvende 
C-MOS skulle det være muligt at lægge rævene 
ud 24 tim er før jagten. Dernæst kommer spørgs
målet hvordan tegnene skal genereres, der er to

m uligheder der kan anvendes: en diodematrix 
eller en ROM (read only memory). Der har tid 
ligere været en konstruktion i OZ der benytter en 
diodematrix, denne opstilling er dog temmelig 
omfattende så jeg fik lyst til at prøve med en 
ROM.

Størrelsen og organiseringen af ROM'en må 
først bestemmes. Ved at lade et bit (en clock- 
puls) svare til en prik følger at en streg er 3 bit, 
mellemrum mellem bogstaver 3 bit, mellemrum 
mellem tegn i et bogstav 1 bit afstand mellem ord
7 bit. Hvis morsningen starter og slutter med 7 bit 
fås ved sammentælling det samlede bit-forbrug 
til 119 bit fo r OZ7RÆV/V der fylder mest. Da der 
skal ske omskiftning mellem A,U og V faldt val
get på IM5623CJE, der er en 1024 bit ROM, orga
niseret som 4 ord x  256 bit. Der kan altså vælges 
mellem fire forskellige udgange, der hver inde
holder 256 informationer. Udgang 1 program
meres med OZ7RÆV/A, udgang 2 med OZ7 
RÆV/U o. s. v. herved bliver der en udgang ledig 
der kan bruges efter eget ønske. Jeg har pro
grammeret den med OZ7RÆV, således at der 
bliver mulighed fo r fire forskellige ræve.

Der er sikkert nogle der vil synes at der er alt 
fo r megen bitkapacitet i IM5623 da de fire ud
gange programmeres næsten ens bortset fra 
A, U og V, men så vidt jeg kan skønne er prisen 
ikke meget forskellig hvis man valgte et andet 
system hvor OZ7RÆV var fælles for de tre kalde- 
signaler og derefter med noqet logik valgte 
suffix  A,U eller V.
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Tabel 1.

0 8, 9, 1Cl, 12, 13i, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24,
z.
7 26, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42,

R 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 65,
Æ 66, 68, 70, 71, 72, 76, 78, 80, 82, 83, 84,
V
/ 88, 89, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 100

A 104, 106, 107, 108, 116 ->211I, 214 ->255

U 104, 106, 108, 109, 110, 118 -*213, 216-*>255

V 104, 106, 108, 110, 111, 112, 120 ->215, 218 -*255
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Desværre er IM5623 udført i bipolær teknik, 
kompatibel med TTL og strømforbruget er der
fo r typisk 90 mA, derfor tilføres den første spæn
ding når senderen startes via et relæ.

Program mering.
Hukommelsen er fabrikeret med alle bit =  lo
giske nul (lav), logisk et (høj) kan elektrisk pro
grammeres i udvalgte bit. De samme adresse
indgange bruges både til programmering og 
»læsning«. Et logisk ét kan permanent program
meres på en valgt adresse og kan ikke senere 
ændres, derimod kan logisk et på ethvert tids
punkt tilfø jes en given adresse, hvis det senere 
viser sig nødvendigt. Programmeringen foregår 
ved at brænde nogle specielt indrettede sikrin
ger af, måden dette skal gøres på er ret specielt 
hvorfor jeg henviser interesserede til databladet 
på IM5623.

Jeg fik  kredsen programmeret hos E. V. J. 
e lektronik  der sælger IM5623 fo r ca. 50 kr. incl. 
programmering. De forskellige adresser der skal 
programmeres med logisk et er angivet i tabel 1, 
disse tal indføres på et stregmarkeringskort ved 
at sætte et kryds med blød blyant ud for den på
gældende adresse. Kortene fås hos E. V. J. og 
afleveres der igen; dagen efter har man sin fær- 
digprogrammerede ROM.

Da der kun er 256 bit der kan programmeres, 
kan de ønskede ophold i pejlestregen på 0,1 sek. 
kun ske en gang. Grunden til at man ønsker 
disse ophold er at det derved skulle blive lettere 
at identificere rævesenderen blandt de mange 
kommercielle stationer, i de tilfæ lde hvor man 
får åbnet modtageren fo r sent, og ikke hører 
morsningen.

Kredsløbsbeskrivelse.
Til at adressere IM5623 bruges en 12 bit binær 
tæ ller 4040. Når den (4040) har talt til 256 er 
kaldesignalet og en del af pejlestregen afsendt. 
B it 9 er forbundet til chip enable indgangen på 
5623 og til Q2 der nøgler senderen. Når bit 9 går 
høj bliverthree-state udgangen på 5623 flydende 
og senderen nøgles i stedet for af bit 9 via Q2. Bit 
9 er høj indtil tælleren når 512, da er pejlestregen 
fæ rdig og morsningen begynder igen. Således 
bliver morsningen + pejlestreg sendt to gange 
og tælleren når til 1024 som medfører at bit 10 
går høj. Hvis nu (12) og (4) er forbundet stop
pes sendingen her, hvis derimod (12) og (4) er 
forbundet gentages sekvensen igen sådan at 
morsning + pejlestreg bliver sendt fire gange.

C lockpulsgeneratoren består af to NOR-gates,

frekvensen indstilles med potentiometret på 50 
k, sådan at den ønskede sendetid på 1 min. hen
holdsvis 2 opnås, Frekvensen er meget stabil. 
Ved temperatursvingninger fra -f- 55 til +  125 
kan der ikke konstateres nogen frekvensæn
dring! (se RCA application note ICAN 6267).

Clockgeneratoren stoppes når bit 9 eller 10 i 
4040 går høj.

For at starte sendingen igen resettes 4040 ved 
en kortslu tn ing mellem (3) og (11), bit 9 og 10 
går lav og clockgeneratoren starter. Næsten 
samtidig trækkes et relæ, via Q1 som tilfører 
senderen og IM5623 + 12 volt. Modstanden på 
»22 k« i basis på Q1 skal kun tages som vejled
ning, transistorens strømforstærkning og relæ
ets trækkestrøm er individuelle faktorer. Selvom 
relæet har en vis reaktionstid, er der spænding 
på senderen før selve morsningen p. g. a. de 7 
bit mellemrum i starten.

Printet indbygges i en metaldåse, så uønskede 
HF-indstråling undgås.

Til sidst vil jeg lige bemærke at selvom kon
struktionen er beregnet til en rævesender, kan 
den ligesåvel anvendes hjemme i shacket til at 
sende d it eget call, CQ m. m.

På gensyn ved ræven!

BEIAFON
Istedgade 7 9 -  1650 København V -T lf .  (01) 31 02 73

Ring eller skriv efter udførlige data over hele 
YAESU programmet.

YAESU MUSEN FT 301
Den bedste fu ld transistoriserede transceiver!
Data:
1.8 MHz-29.9 MHz
Mode: USB -  LSB -  CW -  AM -  FSK
Følsomhed: 0.25 uV
Sender: 200 Watt K r .  7 1 0 7 , -

Incl. 18 % moms.
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■ *  FURTHER IMPROVED IN MORE THAN 60 DETAILS M>

S O L E

6 8 3 0  Ch iosso

D I S T R A D I O  A M A T E U R  E Q U I P M E N T

Via Vatdani. 1 Telefone (091 )442651  Telex 79959  CM
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Fotografering af radiokonstruktioner.
Af OZ5RB, Hans Bonnesen, Birkebakken 25, 3460 Birkerød.

Kort vejledning til bedre billeder i OZ.

Tidligere har jeg g jort opmærksom på den højst 
varierende kvalitet, som billedmaterialet i OZ 
har. - Eftersom næsten alle billeder af konstruk
tioner i OZ er taget af den pågældende kon
struktør selv, kan det næsten ikke være ander
ledes. Ingen kan for alvor forlange, at en dygtig 
e lektrotekniker eller elektroingeniør skal være 
en fremragende teknisk fotograf.

Jeg skal derfor, uden dog at udråbe mig selv 
til at være en dygtig fotograf, i det følgende 
gennemgå de fundamentale krav, man må stille 
til en teknisk fotografering samt prøve at løfte 
sløret fo r disse kravs opfyldelse.

Motivet.
Det motiv, som skal gengives, er ofte et chassis, 
en printplade eller en samlet komplet opstilling.- 
Jeg skal her fuldstændig udelade den mere 
enkle opgave, som ligger i at fotografere et 
udendørs antenneanlæg el. lign.

Lad os derfor straks hengive os til at betragte 
den eksakte gengivelse af de ovennævnte små 
sager. For nærmere beskrevet viser det sig jo 
ofte, at det vi ønsker at fotografere virkelig ikke 
måler over 75 x 75 cm, og meget vel kan gå helt 
ned til 20 x  20 cm, ja endog 2 x 2  cm. - Ud over 
den meget lille udstrækning, som disse motiver 
kan have, er der yderligere den hemsko ved 
opgaven, at motivet ofte består af blanke chas- 
sisdele, mørke matte komponenter eller næsten 
sorte detailgenstande, som halvledere eller 
transformatorer.

Netop denne store spændevidde i refleksions- 
evnen, det som også kaldes motivets omfang, 
s tiller alvorlige krav til eksponeringen og frem
kaldelsen af det pågældende sort/hvide negativ.

Filmvalg.
Her er vi så at sige dumpet direkte ned i den 
første betingelse; den lyder: »Tekniske optagel
ser af den beskrevne art kan kun, og bør kun 
foretages på sort/hvid negativfilm«. D. v. s. at 
den negative farvefilm eller farveomvendefilm, 
man eventuelt har siddende i sit fotografiappa
rat, må ud og erstattes af en sort/hvid. - Hvilken 
sort/hvid  film  man vælger er i og for sig lige
gyldigt, så længe den film  man vælger er pan- 
kromatisk og af ganske jævn følsomhed. D. v. s. 
at filmen ikke bør have en større følsomhed end

ca. 200 ASA/24 DIN. Vælges en mere følsom 
film , får man kun extra besvær med at under
trykke kornstørrelsen i det færdige billede. En 
mere følsom film  er også unødvendig set ud fra 
det synspunkt, der kan udtrykkes ved næste 
læresætning: »Tekniske optagelser af den be
skrevne art kan kun, og bør kun foretages med 
fotografiapparatet fastgjort på et solidt stativ«. 
Ydermere må det også bemærkes, at man abso
lut, såfremt man er ukendt med at fotografere på 
sort/hv id  negativfilm, bør afprøve den film, man 
få r fat på, ved at tage en række optagelser med 
forskellig  eksponering. Kun ved at gå frem på 
denne måde kan man få fastslået, hvilken føl- 
somhedsudnyttelse man opnår, ved den frem- 
kaldelses-metode man benytter sig af. Fremkal
delsen, og da især fremkaldetiden, kan meget 
vel variere fra f. eks. 7 min. til 12 min., og afvi
gelsen fra den yderlighed til den anden vil på
virke ikke blot følsomhedsudnyttelsen, men 
også den kontrast som motivet vil fremtræde 
med på negativet. Det er ofte en fordel at benytte 
sig af en kort fremkaldetid for at opnå en lav 
billedkontrast, selv om dette giver en dårligere 
folsomhedsudnyttelse. Hemmeligheden i den 
perfekte endelige gengivelse ligger ofte gemt på 
dette punkt, og det kan ikke fremhæves for kraf
tig t, at man helliger sig extra lang tid for netop at 
få disse to variable størrelser bragt under fuld 
kontrol, fo r man går i gang med den egentlige 
opgave.

Apparatva lg.
Det må desværre erkendes, at man ikke vil være i 
stand til at foretage en god teknisk optagelse 
uden at råde over et mindstemål af kamera. 
Særlig velegnet vil et spejlreflekskamera være, 
enten dette så er i 24 x 36 mm eller 6 x 6 cm 
størrelsen. Objektivet bør være af normal eller 
let teletype, og apparatet bør være forsynet med 
mulighed fo r på maskine eller i et klart søger
billede gennem optagelsesobjektivet at betragte 
motivet under nedblænding. Årsagen til dette 
krav er, at selve motivbeskæringen og skarp
hedsdybden kun lader sig 100% beherske under 
de beskrevne apparat- og objektivforhold. - Her
udover må det som ovenfor beskrevet være helt 
klart, at apparatet må og skal være fastgjort på et 
solidt, kraftig t stativ, og at selve udløsningen må 
foretages med trådudløser.
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De to kameras på denne side er gode og anbefalelsesværdige.
Hasselblad kameraet er fremstillet i Sverige og er et 6 x 6 cm 
spejlreflekskamera med udskiftelige objektiver og filmmaga
siner (pris ca. kr. 8.500,-)-

Pentax kameraet er et japansk 24 x 36 mm spejlreflekskamera 
med udskiftelige objektiver (pris ca. kr. 2000,-)- Begge 
kameras er velegnede til den form for fotografering, som om
tales i teksten.
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Lampevalg.
Lad det være sagt straks, at motiver af vor art i 
praksis ikke lader sig belyse med elektronflash 
eller andre former fo r lys som man ikke i ro og 
mag kan betragte virkningen af. - Ganske vist 
ser man hos professionelle fotografer tekniske 
optagelser blive foretaget med elektronflash. 
Det lader sig im idlertid kun udføre, hvis disse 
lamper er udstyret med en såkaldt pilot-lampe, 
eller hvis man forlods foretager optagelser i spe- 
cialkameras med udskiftelig negativholder, hvor 
det er m uligt at indsætte en Polaroid-film.

De lamper, man bør benytte, er af den såkaldte 
halvwatt-type, i fotosproget ofte kaldt 500 watts 
B-lamper. - Disse lamper udmærker sig ved et 
enorm t lysudbytte, men har kun en brændtid på 
ca. 6 timer. Selvfølgelig kan man benytte en eller 
flere store 100 eller 200 watt normallamper til 
formålet, men nogen let opgave bliver det ikke, 
hvilket vil fremgå af følgende afsnit.

M otivets p lacering og opbygning.
Selv at foretage fotografering af en stor eller lille 
rad io-konstruktion er en opgave, som selv en 
professionel fotograf må bruge hele sin energi 
og opfindsomhed på. Der findes ikke nogen 
hurtig og nem genvej, men når man har adgang 
til et apparat af den tid ligere beskrevne type, har 
man den store fordel, at man kan se, hvad der er 
man er ved at lave.

Alm indeligvis drejer det sig om at gengive 
selve konstruktionen som sådan, d. v. s. at 
denne, og kun denne bør vises. Alle uvedkom
mende ting såsom bordfladen den står på, samt 
baggrunden ikke at forglemme, er sagen fu ld 
stændig uvedkommende. Det er derfor en god 
ide at få fat i en rulle hvidt bordpapir, evt. 
resterne fra sidste konfirmation eller sølvbryl
lup, afhæ ngigt af hvad for en aldersklasse, man 
er i. Med dette bordpapir laver man sig nu en 
buet baggrund; - det opnås lettest hvis man 
rykker et bord han til en væg, lægger rullen ned 
på gulvet foran bordet og trækker papirenden 
op over bordfladen for derefter at trække den 
videre op ad væggen. Her må papiret så gøres 
fast med tape eller på anden måde. Papiret skal 
helst nå op i øjenhøjde på væggen bag bordet, 
ford i det hvide papir tjener til at kaste reflekslys 
ned på motivet bagfra. - Nu stilles konstruktio
nen på bordet, kameraet stilles op og man kan, 
såfremt man ellers ikke kan gøre lamperne fast, 
få to venner, kone eller børn eller andre t il
løbende til at holde lamperne, medens man selv 
lægger øjet til apparatets søger.
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Lyssætning.
Ved muntre tilråb dirigerer man nu de to (eller 
flere) »lampeholdere« til at bevæge lamperne fra 
en position næsten helt fremme ved kameraets 
objektiv tilbage langs siderne af scenen, medens 
man selv betragter hvad der sker i søgeren. Det 
vil ofte vise sig at en strengt symmetrisk 
placering ikke er den bedste, - og det vil også 
vise sig, at man ved at hænge en sidevæg op 
langs den ene, eller begge sider, af »scenen« 
opnår et fin t resultat. - Endelig kan det forekom
me, at det er en god ide at skære papiret over 
nede ved rullen og løfte enden af papiret op fo r
an objektivet efter at have skåret et hul til det. På 
den måde opnås en belysning af motivets fo r
side.

Bemærk, at det ofte kan være en fordel at man 
beder »lampeholderne« svinge med lamperne 
under optagelsen. Herved opnår man, at eventu
elle slagskygger forsvinder. Der er masser af tid 
hertil, idet belysningstiden meget ofte vil ligge 
på en 4-6 sek. ved blænde f: 22.

Kan man ikke stille skarpt ved denne ned
blænding, så husk at skarphedsplanet skal ligge 
ca. 1/3 inde i motivet.

Alfa og omega i optagelser af den art vi er inte
resserede i, er at undgå slagskygger. - De har 
intet med skarphed at gøre, og forvirrer blot øjet 
når man på den færdige illustration skal se, hvad 
der foregår. - En anden effekt, man bør tage sig i 
agt for, er den uens oplysning af motivet i sin ud
stræ kning. - Som bekendt aftager lysets intensi
tet med kvadratet på afstanden. En lampe an
bragt eller holdt for tæt på motivet vil medføre, 
at motivet bliver overeksponeret i den ene ende 
og undereksponeret i den anden. - Denne fejl 
kan afhjælpes under kopieringen, men påvirker 
næsten altid billedets endelige kvalitet i negativ 
retning.

Den totale blødhed som den, der f. eks. opstår 
ved en optagelse taget under et udspændt lagen 
i det fri på en solskinsdag, siger ofte sparto til alt 
andet. - Vil man endelig accentuere en kant på et 
chassis, kan det let gøres ved at bruge et stykke 
hvidt pap som reflektor for sollyset. - Skal det 
være kraftigere, må man lime sammenkrøllet og 
udrettet sølvpapir på pappet.

Rettelse!
Jeg har fe jlagtig t udnævnt Ahrent Flensborgs 
Boghandel til eneforhandler af amerikanske 
publikationer fo r radioamatører, og beder derfor 
læserne og O ZID 's kolleger om undskyldning.
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Udvidet teknisk prøve for radioamatører
Maj 1977

1. a) Tegn principdiagram  af en Hartley-oscil-
lator, en Colpitts-oscillator og en Clapp- 
oscillator.

b) Hvorfor foretrækkes Colpitts som regel 
frem for Hartley? 

c / Angiv hvilken af de 3 oscillatortyper, der 
giver m ulighed for den bedste frekvens
stabilitet, og giv nærmere begrundelse.

2. Forklar hvorledes man ved hjælp af et oscil
loskop kan undersøge en SSB-sender for under
trykkelse af uønsket sidebånd og bærebølge.

3. En FM-sender er indrettet således, at kon
stant spænding over LF-indgangen (impedans 
600 Ohm ren ohmsk) giver konstant frekvens
sving, uafhængig af modulationsfrekvensen. _ 
Angiv og beregn et simpelt tilkoblingsarrange- 
ment fo r opnåelse af nogenlunde korrekt PM 
inden fo r talebåndet, idet den af mikrofonen af
g ivne spænding forudsættes frekvensuafhæn-
gig-

4. En TV-modtager forstyrres ved modtagning  
på UHF a f en amatørsender i 70 cm-båndet. An
g iv  i prioritetsræ kkefølge nogle ydre foranstalt
n inger ved sender og modtager, som amatøren 
må forsøge for at afhjælpe forstyrelserne.

5. Tegn principdiagram  af en modtagers an
ordninger for

a) frembringelse af AGC-spænding,
b) S-meter kobling,
c) squelch.

6. Angiv omtrentlige mål for en 3-element 
yagiantenne til 2 m amatørbåndet samt tilkob- 
lingsarrangementet for et 75 Ohms koaxialkabel 
som fødeledning.

7. Angiv betydningen af
a) sendertype F3,
b) ORZ?
c) Hvor lang tid varer korrekt afsendelse af 

morsetegnet for å, når priklængden er 
100 mS?

8. Tegn principdiagram  for et universalinstru
ment med måleområderne 1, 10 og 100 mA samt 
10, 100 og 1000 Volt og beregn de nødvendige 
modstande. Selve drejespoleinstrumentet har

en indre modstand på 1000 Ohm og giver fu ldt 
udslag fo r 0,2 mA.

9. Hvilket spæ ndingsforhold svarer til
a) -  3 dB?
b) + 10 dB?
c) h- 30 dB?
Hvor mange dB svarer til effektforholdet
d) 8?
e) 1/100?

Eksempel på besvarelse:
1. Se fig. 1 a, b og c. Ved Colpitts-oscillatoren 
er transistorens eller rørets indre kapaciteter 
shuntet direkte med udvendige kapaciteter C1 
og C2. Såfremt disse gøres så store som muligt, 
hvorved L til gengæld bliver lille, vil variationer i 
de indre kapaciteter få form indsket indflydelse 
på frekvensen, hvorved stabiliteten forbedres. 
Dette er den klassiske forklaring, men i praksis 
er forskellen ikke stor, da Hartley-oscillatoren 
også kan have stor C og lille L. Man slipper im id
lertid fo r udtaget på spolen, hvilket ofte er den 
største fordel.

Store kapaciteter C1 og C2 medfører som 
nævnt lille L, hvilket sædvanligvis medfører en 
dårlig kredsgodhed Q, således at der kommer en 
naturlig grænse for hvor store C, man kan 
bruge. I C lapp-oscillatoren omgår man dette ved 
at bruge en mere velproportioneret spole (i fo r
hold til frekvensen). For at få resonansfrekven
sen til at passe med de store C1 og C2, der er 
nødvendige, indskydes den variable kondensa
to r i serie med spolen. L og C er ikke i resonans 
på oscillatorens frekvens, men simulerer tilsam
men en lille selvinduktion, hvis Q let bliver 
meget større end i Colpittsoscillatorens spole. 
Resultatet bliver større frekvensstabilitet.

2. Fig. 2 viser tre oscilloskopbilleder af HF-sig- 
nalet. X-signalet er en savtand trigget af den LF, 
der modulerer senderen. I 2a moduleres SSB- 
senderen med en enkelt, ren tone, fx 1 kHz. I en 
ideel sender er bærebølge og uønsket sidebånd 
helt undertrykt, således at udgangssignalet er 
een HF-frekvens. Ved langsomt sweep (i forhold 
til HF’en) ses et lysende bånd, helt uden »ripple« 
på skærmen. Gør vi nu dæmpningen af det 
andet sidebånd mindre, får vi stadig et lysende 
bånd hidrørende fra det ønskede signal, men
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1q . tre oscillatortyper

2. SSB TE S T MED OSCILLOSCOP

A B

1 F R E K V E N S  2 FR E K V E N S E R
1 KRAFTIG, 1 SVAG

2 F R E K V E N S E R  
LIG E KRAFTIG E

overlejret med en ripple, der skyldes interferens 
mellem de to sidebånd. Med en kalibreret time
base på skopet kan vi måle frekvensen, der med
1 kHz modulation vil være det dobbelte heraf, 2 
kHz. Er det ikke det andet sidebånd, men bære
bølgen, der er for lid t dæmpet, får vi samme 
billede (2b), men nu kan vi måle en ripplefre- 
kvens på 1 kHz, nemlig afstanden mellem bære
bølge og ønsket sidebånd. Er både sidebånds- 
og bærebølgedæmpning for dårlig, får vi en 
ripple, der indeholder både 1 og 2 kHz. Ved 20 
dB undertrykkelse bliver ripplens amplitude en 
tiendedel af båndets, hvilket let lader sig iagt
tage. I praksis kan man vel se ca. 30 dB dæmp
ning, hvilket er godt nok til en amatørsender. 
Fig. 2c viser til sammenligning det, man ser på 
skopet ved et to-tonesignal med to ens kraftige 
toner og fu ld t undertrykt bærebølge.

3. Vi har givet en ren FM-sender, som skal æn
dres til PM (fasemodulation). Som bekendt er 
det eneste, der adskiller de to modulationsarter 
udadtil, en forskel i LF-frekvensgangen. Vi skal 
have hævet diskanten, hvilket gøres med et sim
pelt højpasfilter med en kondensator og en 
modstand. Vi skal vælge en knækfrekvens, som 
passende kan være 3 kHz, se fig. 3a. Vi får en 
frekvensgang som fig. 3a ved hjælp af kredslø
bet fig. 3b, men vi ser, at mikrofonsignalet svæk
kes fo r frekvenser under 3 kHz, således at der

må kompenseres herfor ved at øge forstæ rknin
gen. Dette er dog besvarelsen uvedkommende! 
Knækfrekvensen fo for et RC-led findes af

3 . FM SENDER
LF KARAKTERISTIK FOR 
OPNÅELSE AF PM

fo —
1

2 it RC

Med i R skal vi tage m ikrofonens indre mod
stand, som vi kan vælge frit. De, der har regnet 
med nul ohm, har derfor ikke gjort nogen fejl. 
Opgavestilleren har dog sikkert tænkt sig en mi

C O LP ITTS C LA P P

536 OZ NOVEMBER 1977



krofon på 600 ohm, hvilket giver impedanstil
pasning. I det virkelige liv kunne man tænke sig 
en mike på fx 50 ohm, som næsten kommer til at 
køre i tomgang, hvilket er ideelt for en mike, så
frem t den ikke har resonanser, der skal dæm
pes! Vi bruger derfor de 50 ohm. C fås så af 
foranstående udtryk:

1 1 • Q
C = ------------------- = -------------------- =  81,6 10 y F

2 ji fo R 2 ;t'3000'650

= 82 nF når nærmeste standardværdi vælges.

4. Amatørsenderen sender på ca. 432 MHz, og 
UHF-TV-båndet går fra 470 til over 800 MHz, 
men den øverste del af TV-båndet bruges ikke 
endnu. Det kan derfor ikke være en harmonisk af 
432 MHz, der forstyrrer. Der er im idlertid mange 
andre muligheder, fx kan senderens udgangs
frekvens nås ved m ultiplikation af en lavere 
frekvens, hvis øvrige harmoniske kan slippe ud 
og - med lidt uheld - falde på den pågældende 
TV-frekvens. Også ved sendere, hvor udgangs
signalet opstår ved blanding, er der masser af 
m ulighed for harmoniske samt yderligere alle de 
uønskede blandingsprodukter. Første punkt må 
derfor være at »rense« senderens udgangssig
nal med et filter, som lettest udføres som en eller 
flere koblede coaxkredse afstemt til sendefre
kvensen.

Næste mulighed er overstyring af TV-modta- 
gerens indgang. Dette er en særdeles nærlig
gende mulighed, såfremt senderantennen kan 
»skyde« ind i TV-antennen, selvom der måske er 
flere hundrede meters afstand. I nogle tilfælde 
kan man flytte antennerne i forhold til hinanden, 
men der vil sikkert være begrænsede mulighe
der. Amatøren må derfor forsøge sig med et f i l
ter, der dæmper sendefrekvensen og lader TV- 
kanalens frekvens passere. Hvordan man så 
frem stiller et godt højpasfilter med passende af
skæringsfrekvens, ja det er en anden historie.

5. Se fig. 5a, der viser en detektor med en tran
sistor, anbragt efter MF-forstærkeren. Denne 
kobling giver en AGC-spænding, der bliver mere 
positiv, jo  kraftigere signal der modtages, men 
det afhænger jo helt af de regulerede trins 
behov, om dette er korrekt. Fig. 5b er en S-me- 
ter-kobling, der svarer til den viste AGC-detek- 
tor. Mikroamperemeteret vil slå mere ud, når 
signalstyrken og dermed AGC-spændingen vok
ser. Fig. 5c viser en mulig kobling for en støj- 
squelch. En sådan benyttes normalt i FM-mod- 
tagere. Fra diskrim inatoren fås et kraftigt støj

signal (sus), når ingen bærebølge modtages. 
Efter filtrering i et højpasfilter, der fjerner de 
normale talespændinger, findes en ensretter, 
der giver en negativ DC-spænding fra sig. Den
ne forspæ nder gate-FET’en, så den er helt spær
ret, og modtageren er derfor tavs. Når der kom
mer bærebølge, forsvinder støjen og dermed 
også gatespændingen, således at den demodu- 
lerede LF nu kan slippe igennem til højttaleren. 
Squelchen er åben.

+  5.

D e -e m p h a s is  LF-FO RST. GATE LF-UDGANG

STØJDETEKTOR c) SQUELCHKOBLING

6. Se fig. 6. Det fødede element skal være en 
halvbølge langt, forkortet ca. 5% på grund af 
endepunktseffekten, d.v.s.

7.
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Direktoren plejer man at gore ca. 5% kortere og 
reflektoren ca. 5% længere end det fødede ele
ment. Afstandene er normalt 0,15-0,25 bølge
længde. De to parasitiske elementer bevirker en 
alvorlig sænkning af fødepunktets impedans, 
det viser sig at en fo ldet dipol med normal impe
dans 300 ohm ved tæt kobling til reflektor og 
d irektor får en fødeimpedans på nær 75 ohm. Et 
coaxkabel med 75 ohms impedans kan tilsluttes 
direkte, selvom det betragtes som mere korrekt 
at anvende en balanceringsanordning (balun).

7. a. Sendertype F3 er frekvensmoduleret tele
foni. b. QRZ? er et spørgsmål, der lyder »Hvem 
kalder mig?« (benyttes ofte fe jlagtigt i stedet for 
CQ ved opkald), c. Se fig. 7, hvor optælling giver 
15 priklæ ngder svarende til 1500 ms = 1,5 s.

8. Se fig. 8. Der er mange måder at tegne 
diagram til et universalmeter på, dette er en af 
dem. Formodstandene til voltmeteret beregnes 
iflg. Ohms Lov som spænding ved fu ldt udslag 
(fx 1000 V) divideret med strøm ved fu ldt udslag 
(0,2 mA). Herfra skal naturligvis trækkes instru
mentets egen modstand, 1000 ohm.

1000 V
R1 =

R2 =

R3 =

0,2 mA 
100 V 

0,2 mA 
10 V 
0,2 mA

-h 1 = 5000 -  1 = 4999 kohm.

-r- 1 = 500 -s- 1 = 499 kohm.

-h 1 = 50 h- 1 =  49 kohm.

Shuntene beregnes ligeledes via Ohms Lov. 
Spændingen ved fu ldt udslag findes af instru
mentets egne data ved Ohms Lov: V = 0,2 mA'1 
kohm = 0,2 volt. Målestrømmen ved fu ldt udslag 
deler sig i 0,2 mA til instrumentet og resten 
gennem shunten:

R 4 , - ^ V-
1 h-  0,2 0,8

0,25 kohm = 250 ohm.

0,2 0,2
R5 =

10 +  0,2 9,8 
0,02041 kohm = 20,41 ohm. 

0,2 0,2
R6 =

100 -  0,2 99,8
0,002004 kohm = 2,004 ohm.

9. Positive dB'er svarer til spændings/strøm/ 
effektforhold større end een, negative dB'er sva
rer til forhold mindre end 1.
Spæ ndingsforhold:
a) 3 dB svarer til V2~ =  1,4.

-h 3 dB svarer til 1/1,4 =  0,7.
b) 10 dB svarer til VTU’ = 3,16.
c) 30 dB = 10 dB + 20 dB svarer til 

3,16 ■ 10 = 31,6
-r 30 dB svarer til 1/31,6 = 0,0316. 

Effektforhold:
d) x dB =  10 Ig 8 = 9,031.
e) x dB = 10 Ig 0,01 = +  20.

8. UNIVERSALINSTRUMENT

A = 1000V
B = 
C -
0 = 
E -

100V 
10 V 

1 mA 
10 mA

F = 100 mA

AcT
—»-

00/2 mA 
1000rL

OE

RI
- c u -

R2
■ o
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Lidt om forstyrrelser
Af OZ3BX, F. W estergaard, GI. Postvej 19, 3730 Nexø.

Et netop udsendt brev med en underskriftliste til 
afdelingerne fra en selvbestaltet underskriftind
samler har fået mig til at gribe pennen -  ikke for 
at skrive under -  men for at skrive lidt om, hvad 
jeg har g jort i min shack for at undgå forstyrrel
ser hos mine naboer.

Det har været en lang og besværlig vej, be- 
svæ rliggjort af mig selv, fordi jeg satte mig som 
mål, i overensstemmelse med licensbestemmel
serne, at kvæle alle forstyrrelser i min sender og 
rense dens signaler for »affaldsprodukter«. Jeg 
bor i tætbebygget område, og det ville være 
fu ldstæ ndig uoverkommeligt at beskytte alle 
modtageranlæg i nobolaget med diverse »din
genoter«, samtidig med man kunne begynde 
forfra  hver gang nye modtageranlæg flyttede ind 
i området.

Jeg vil ikke gå i detaljer, idet alle konstruktio
ner er o ffentligg jorte  og glimrende beskrevet i 
OZ og Kortbølgeamatørens Håndbog 1960, i ste
det henvises til nummer og årgang for hver kon
struktion.

Jeg kører med YAESU FT 200 og dipoler til 40- 
20-15 meter. Stationen blev købt brugt, og en 
meget nødvendig optrimning og gennemrestau- 
rering af komponentværdier blev foretaget efter 
medfølgende manual og diagram, neutrodynsta-

bilisering blev foretaget efter opskrift i Kortbøl
geamatørens Håndbog side 114. En jordledning 
bestående af 45 meter kobberkabel 25 mm 
tvæ rsnit blev gravet ned i min have, og målt til 25 
ohm. Netfilter er taget som en del af en strømfor
syning til en 100 watt sender beskrevet i Kortbøl
geamatørens Håndbog side 371. Da denne bog 
kan være svær at opdrive efterhånden, gengiver 
jeg lige kort data som er: 2 stk. spoler med hver 
100 vindinger af 1 mm tråd med spolediameter 
12 mm, 2 stk. 10 nF og 2 stk. 5 nF sikkerheds- 
kondensatorer, og hele opstillingen samt ind- 
bygningskasse jordes.

Lavpasfilter beskrevet i OZ januar 1968 skærer 
af ved 30,5 MHz med en dæmpning på 70 dB. 
Netfilter og lavpasfilter forbindes til strømforsy
ning og antenneudgang med så korte mellem
kabler som muligt.

Standbølgemåler beskrevet i OZ januar 1964 
bør være standardudstyr til enhver station, såle
des at man hele tiden har kontrol med sin anten
ne under sending, og den er uundværlig i fo r
bindelse med antennefilter beskrevet i OZ januar 
1973. Dette filte r sørger fo r korrekt impedanstil
pasning mellem sender og antenne samt beskyt
ter PA-trinet. Indbygningskassen skal jordes.

Bredbåndsbalunen er beskrevet i OZ april
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1966 og dækker 3-30 MHz. Den er sammen med 
antennefiltret tilsyneladende de elementer i min 
opstilling, der har givet den bedste virkning, i 
hvert fald forstummede de sidste m ishagsytrin
ger fra naboerne, efter at disse to blev taget i 
brug. Ferritringen til balunen blev efter noget 
besvær fremskaffet via USA og Norge, men kan 
nu nemt fremskaffes fra firmaet: Ingeniørfirma 
Paulsen, Bragesgaten 9, 3190 Horten, Norge.

Med dette udstyr lykkedes det mig efter 2 år at

komme til at sende forstyrrelsesfrit på HF-bån- 
dene, og denne tilstand har nu varet over 1 år, 
og det uanset om jeg kører CW eller SSB.

Mine største besværligheder var at finde frem 
til de konstruktioner, der kunne hjælpe mig med 
mine problemer -  men disse besværligheder 
skulle andre begyndere være forskånet for med 
denne artikel, og jeg håber, der er nogen, der 
kan få glæde af den, om ikke andre så i hvert fald 
jeres naboer.

KW ANTENN A SWITCHING UNIT

kr. 155,-

The KW Antenna Switch is 
designed to provide an ef
ficient, simple and conve
nient means of selection 
from three coaxial inputs. 
The unit uses a heavy duty 
ceramic rotary switch, hou
sed in a robust steel case 
fitted with S0239 UHF con
nectors. Mating connec
tors are the PL259.
Op til 300 MHz ingen tab. 
Ved 500 MHz -  0,8 dB.

Desuden fores alt i KENWOOD -  ICOM -  YAESU -  DRAKE 
m. m. samt masser af diverse tilbehør. Ring, skriv eller kig 
ind i forretningen og orienter dig før køb.

I brugt findes i øjeblikket:
FRdx 500 .............................................................. kr. 2600,-
FLdx 500 .............................................................. kr 2400.-
Multi 11 VFO (kan også bruges til Multi 8) . . .  . kr. 925,- 
B&O Video recorder BEOCORD 4000 + TV Beovision 500 
+ 5 bånd, tilsammen ......................................... kr. 4200,-

H. T. ELECTRONIC
v / H. THOMSEN (OZ5BW) 

Fredensgade 1, 6300 Gråsten, tlf. (04) 65 09 08

PA-trin - VHF og UHF - ESF Vesttyskland

Kvalitetstrin, der korer alle modulationsarter Spænding = 13.5 V. - 
144 MHz m. HF-VOX (10 forskellige typer) fx:
Type: Styring: Output: Strøm: Kr.

1/10 1 ( 3) W 10 ( 15) W 1,5 A 685,00
10/45 10 (13) W 45 ( 55) W 5,4 A 1095,00
10/80 10 (12) W 85 ( 90) W 9,5 A 1560,00
15/90 15 (20) W 90 (110) W 10,5 A 1660,00 
144 MHz f. indb. u. HF-VOX, 9 typer fx:
M2-2a 1 ( 3) W 10 (14) W 1,35 A 360,00
M2-2d 10 (13) W 45 (50) W 5,2 A 565,00
M2-3d 10 (12) W 75 (85) W 8,7 A 910,00
432 MHz m. HF-VOX:

2/15 1 ( 2) W 13 (20) W 2,4 A 1375,00
10/45 8 (15) W 35 (53) W 5,5 A 1690,00
432 MHz f. indb. u. HF-VOX, 6 typer fx:
M70-2a 1,5 (2,5) W 10 (14) W 1,4 A 530,00
M70-2d 10 (15) W 45 (55) W 5,4 A 800,00
ESF Mini m. HF-VOX:
Mini 210 144 MHz 1/10 W ...................................................  kr. 495,00
Mini 220 144 MHz 2/20 W ...................................................  kr. 560,00
Mini 710 432 MHz 1/10 W ...................................................  kr. 770,00
Coaxrelæ 100 W -144 MHz og 50 W - 432 MHz ............... kr. 120,00
Katalog tilsendes på forlangende.

V B J  ■ ■ ■ i Jorgen Brandi. OZ9SW 
F b  ■ " *  /  i  m å  Flugvænget 1 
________ — / / • / • , < .  L m  7870 Roslev

å  O M C å é iå C - ™- <07> 57 17 57 Efter kL i 6i30.

‘« t  *

1/4-GP til 2 m
Stråler og radialer udført i 
søvandsbestandigt alumi
nium. -  Isolationshovedet 
udført i trovidur. Topstyk
ket forkromet. Hovedet er 
eloxeret aluminium. An
bringes direkte på 5/4” -rør. 
Tilslutning: SO-239.

Kr. 156,50
OZ4SJ, Sv. Aa. Jensen
Telefon (01) 46 95 14

Jjy

T

5/8-GP til 2 m
Ny forstærket model med 
stålpisk og indkapslet vejr
bestandig spole. Radialer 
udført i søvandsbestandigt 
aluminium. Isolationshove
det udført i trovidur. Top
stykket forkromet. Hovedet 
er eloxeret aluminium. An
bringes direkte på 5/4” -rør. 
Tilslutning: SO-239.

Kr. 224,50
Incl. 18 % moms.
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Tanker omkring digital skala.
Af OZ8VL, Ole Brandt, Kirkevangen 45, 3540 Lyngby.

Tidligere artikel:
Digita l skala på modtageren, OZ8VL, OZ nov. 1975.

Artiklen er delt op i to dele, hvoraf den første 
beskriver en forbedring til konstruktionen i ref., 
mens den anden halvdel indeholder mere gene
relle betragtninger angående løsning af proble
merne ved dig ital skalaer.

Et bedre princip.
Først vil jeg delagtiggøre andre i et alternativt 
forslag til 16500 deler m. m. Den nye deler er et 
forslag OZ8BZ har sendt mig, og det erstatter alt 
det indstiplede på fig. 1.

PRESET TIL 0

Fig. 1.
Selve »trække fra« enheden fra ref. Alt det indstiplede kan 
erstattes af fig. 2. - Den nederste forbindelse fra gate A4 til for
stærker Vt SMT på originaldiagrammet er en tegnefejl.

PRESET T IL  0

PRESET TIL 5

PRESET TIL 3

PRESET TIL 7

Fig. 2.
»OZ8BZ deleren«, til erstatning af indholdet af det stiplede felt 
på fig. 1. - Gate A4 kan evt. anvendes i stedet for '/< 74S00, men 
det vil give større prop. delay.

Den nye deler (fig. 2), har flere fordele:
Den er opbygget som synkrondeler, hvilket vil 

sige, at alle dekaderne »clockes« samtidig. - 
Man kommer på denne måde ned på en meget 
m indre tidsforsinkelse (propagation delay) gen
nem hele tælleren.

Som det måske huskes, er denne forsinkelse 
årsag til en lille fejlvisning, som forklaret i ref.

8BZ mener at prop. delay skulle blive mindre 
end 10 ns, og det skulle være rigeligt til at elim i
nere den føromtalte fejlvisning.

Til sammenligning må man regne med et pro
pagation delay på næsten 300 ns for den oprin 
delige deler.

Den anden fordel er, at delerforholdet kan 
ændres ved at ændre nogle DC-styreledninger 
(data inputs ben 3, 4, 5 og 6).

Preset input Preset til
D C B A 
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 2
0 0 1 1 3
0 1 0  0 4
0 1 0  1 5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 7
1 0  0 0 8
1 0  0 1 9

1 =  + 5 V 

0 =  Stel

Tabel 1.
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- Man kan altså ændre delerforholdet efter be
hag, hvis man forer disse inputs ud til nogle om
skiftere.

Inden jeg gengiver 8BZ’s forklaring om virke
måden af deleren, skal det lige bemærkes, at 
deleren ikke har været opbygget i praksis, men 
at hverken 8BZ eller jeg selv er faldet over noget 
der skulle kunne få den til ikke at virke.

Virkemåde.
(Se fig. 2). Trigger tilføres hele tiden, og da 
LOAD er lav, presettes hele tiden til 73500. - Hvis 
vi til dette lægger 16500 fås 90.000, og da CO 
(Carry Out = mente ud) er look ahead, giver 
dette netop en CO på mest betydende ciffer (1 
MHz cifret).

Når timebasen fra tælleren kommer, bliver 
LOAD høj, og de næste triggerpulser vil da tælle 
op i tælleren. - Når 16500 svingninger er nået, 
bliver CO høj på mest betydende ciffer. Vi inv
erterer så dette signal, og putter det ind på EP. 
(Enable P skal lige ET (p. 10) have logisk 1 ind 
før 74160 kan tælle).

Dette foresager at tælleren bliver dod.
CO (på mest betydende ciffer) forbliver da høj 

sålænge vi har timebasepulsen. - Når denne fo r
svinder presættes tælleren igen på den næste 
clockpuls, og CO forsvinder.

Eksempel.
Skal man dele med 9,0015 MHz = 90015 ★ 100 
Hz, skal deleren presættes til: 90.000 - 90.015, 
hvilket ikke kan lade sig gøre. I så tilfæ lde må 
man tilfø je en ekstra 74160, og så skal deleren 
presættes til 90.000 - mellemfrekvensen (i hund
rede af Hz) =  900.000 - 90015 = 809985.

Altså skal 100 Hz deleren presættes til 5,1 KHz 
deleren - til 8 o. s. v. - Dette foregår ved blot at gå 
ind i tabel 1 og finde det ønskede decimaltal; ud 
fo r dette står så, hvad man skal gøre ved de 5 
dataindgange.

En anden metode.
Hvis man ikke er begrænset af ikke at ville 
ændre i sin tæller, evt. ikke har bygget en sådan 
endnu, findes en meget smartere løsning:

Brug 74192 i delerkæden i tælleren i stedet for 
7490. (Som disse sidder i fig. 3).

Virkemåde.
74192 er en presetable up/down counter. - Hvis 
man presætter den til 0, og lader den tælle op, 
virker den fu ldstæ ndigt som om der sad 7490 i 
delerne endnu, sltså som alm. tæller.

Presættes derimod til et bestemt tal (for eks. 
90015), vil tælleren starte der, og enten tælle op

MINDST BETYDENDE CIFFER MEST BETYDENDE CIFFER

Fig. 3.
Typisk opbygning af signaltællerdelen i en TTL opbygget tæl
ler. - 7447 dekoderne er til syvsegment, mens 74141 er til 
nixierør.
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eller ned, alt efter hvor man tilfo re r sine clock- 
pulser.

Er antennefrekvensen nu 9,0015 MHz - VFO 
frekvensen, tæ ller vi blot nedad, - herved træk
kes VFO frekvensen fra det presatte tal, og resul
tatet i udlæsningen bliver antennefrekvensen.

Er antennefrekvensen = MF + VFO, presættes 
b lot stadig til MF’en, men vi tæller opad. - Tæl
leren starter nu ved MF’en og tæller opad med 
VFO frekvensen, hvorfor udlæsningen må vise 
summen af disse, altså antennefrekvensen.

Skulle det være så galt, at ens antennefre
kvens er VFO frekvens - mellemfrekvens, pre
sættes blot til et tal der ligger mellemfrekvensen 
under 0. (Her huskes, at når man har et begræn
set antal cifre, er 999999999 + 1 = 0, da menten 
ikke registreres).

Eksempel:
Ant. frq. = VFO - 455,0 kHz. - Tællere pre

sættes til:

(1) 999910 
4550

= 995450, og der tælles opad.

De forste 455 kHz af VFO-frekvensen går så 
med at komme fra 995450 op til 0, og vi har på 
denne måde trukket MF’en fra. - Udlæsning = 
ant. frq.

Elektrisk opbygning.
Fig. 3 viser en typisk måde at lave tællere på med 
TTL kredse. Det er rækken af 7490 i denne figur 
der kan erstattes af 74192, som det er vist i fig. 4.

Output A, B, C og D fra 74192 skal selvfølgelig 
gå samme sted hen som de tilsvarende outputs 
fra 7490 gjorde. - Det skal være et meget specielt 
kredsløb der ikke tillader dette. - Multiplex dis
play er heller ingen hindring, - de skal jo også 
ende med at koden på de 4 linier skal blive et 
c iffe r i udlæsningen.

Da resetledningen til 7490 giver en puls af fo r
kert polaritet til 74192 LOAD indgangene, skal 
denne lige vendes om, - det gøres i en tilovers
bleven gate fra 74S00 (up/dwn gates).

Forbindelserne til data inputs (= presæt ind
gangene) kan fo r eks. ske som vist i fig. 5a, men 
vil man spare thumbwheelswitchene, kan man jo 
bare anvende 4 stk. enkeltafbrydere, og så skifte 
disse som vist i datatabellen over thumbwheels- 
w itchen. (fig. 5b).

TIL DATA INPUT A PÅ 7« 192 BEN 15 

TIL DATA INPUT B PÅ 74192 BEN 1 

TIL DATA INPUT C PÅ 74192 BEN 10 

T IL OATA INPUT D PÅ 74192 BEN 9

FIG. 5A

Fig. 5a.
Forbindelserne til dataindgangene på fig. 4. - Omskifteren er 
en såkaldt thumbwheelswitch fra Contraves AG, type M 031. 
Omskifterens funktion i de 10 decimale stillinger kan ses i fig. 
5b.

Fig. 4.
Modificeret signaltælledel til TTL tællere. - 7490 i fig. 3 erstattes 
med de viste 74192. Data inputs forbindes som vist i fig. 5a, 
outputs som 7490 (outputs A, B, C og D) i fig. 3.
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M 031

Fig. 5b.
Skiftefunktionen for omskifteren vist på fig. 5a.

Begræ nsninger.
Med hensyn til frekvensområde er der ingen 
særlig forskel mellem 7490 og 74192, (-192 er 
endda opgivet til typisk 32 MHz, mens -90 siger 
typisk 18 MHz. - 1 praksis plejer 7490 dog at følge 
med op til omkring 30 MHz).

Herudover er den eneste begrænsning, at VFO 
frekvensen skal have et lineært forhold til anten
nefrekvensen. (Når VFO’en flyttes 1 kHz, skal 
dette medføre en ændring i antennefrekvensen 
der også er 1 kHz, - samme vej eller den anden 
vej).

Har man for eks. et injektionssignal på 134,3 - 
til 136,3 MHz (2 m med 10,7 MHz MF), kan det 
dog ikke lade sig gøre at tælle direkte med disse 
tællere, så her bliver man nødt til at tælle direkte 
med disse tællere, så her bliver man nødt til at 
blande sig ned under 30 MHz. - Hvortil er i øvrigt 
ligegyldigt, det får kun betydning for hvad man 
skal presætte sine tællere til.

Konklusion.
Her skylder jeg først at nævne, at heller ikke den 
beskrevne metode med 74192 er afprøvet i prak
sis (af mig selv), men andre anvender et lig 
nende system, så systemet er der ikke noget i 
vejen med.

Selv om jeg nu har penslet lidt i et emne, som 
nogen måske mener efterhånden har været be
handlet tilstræ kkeligt, er der dog mange mulig
heder tilbage.

Man kan fo r eks. anvende 74192 i »trække fra 
enheden« (fig. 1). Lader man disse tælle nedad, 
og bruger Carry som output, kan thumbwheels- 
w itchene (hvis man anvender sådanne), blot ind
stilles til den anvendte mellemfrekvens. - Man 
genindfører lid t fejlvisning i forhold til fig. 2, 
men denne lader sig let udligne ved at ændre 
delerforholdet en lille smule.

544 OZ NOVEMBER 1977



80-meter begyndermodtager.
Af OZ6TM, Tom Merklin, Bobakken 18, 3140 Ålsgårde.

Jeg har længe puslet med tanken om en 80 meter 
modtager, transportabel og i »økonomiklassen«. 
Det har resulteret i den modtager, jeg beskriver 
her. Prisen fo r hele herligheden er ca. 250,- kr.

Modtageren er ikke noget særligt videnskabe
ligt projekt, men er tænkt som et ide grundlag, 
der um iddelbart kan bruges, eller du kan ændre 
som du har lyst til. Blokdiagrammet er vist i fig. 1, 
det kræver ikke nærmere forklaring, det er gan
ske ordinært.

HF-converteren  består af, HF-trin, biander, 455 
kHz MF, oscilla tor (VFO), og AGC-forstærker. 
Alle de aktive komponenter i HF-converteren er 
indeholdt i den integrerede forstærker kreds, 
type TCA 440.

Af økonomiske hensyn (og pladshensyn) er 
drejekondensatoren udeladt i HF-kredsen, der er 
lavet bredbåndet (ca. 300 kHz). MF-filteret er et 
b illig t, keramisk filter, med en båndbredde (3 dB) 
på ca. 9 kHz. Det keramiske filter og MF-transfor- 
mer (L4) er købt hos et firma, der hedder Electro
nic Hobby, Hvedevænget 3, 3660 Stenløse.

Produktdetektoren er opbygget omkring en IC af 
type S042 P, der er en balanceret blander. Beat
oscillatoren er en Hartley-ocillator med en FET 
som aktivt element.

LF-filter. For at bøde lidt på det dårlige MF-filter 
har jeg lavet et aktivt filter. Gennemgangskurven 
er skitseret på fig. 3.

FORSYNINGSSPÆNDING

FIG. 1

*—
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Udgangssignalet er rigeligt til at drive en ho
vedtelefon (Ri større end 1 kohm), men hvis du vil 
have effekt til at drive en højttaler, så kan du f. 
eks. lave en LF-forstærker som vist i fig. 6.

Spoledata er vist i fig. 7.
Opbygning: Modtageren er ret ukritisk i sin op

bygning, og det nemmeste er faktisk at bygge det 
hele på f. eks. Vero-boad. TCA 440 kan forøvrigt

■ Id B l

FIG. 3 FILTERKURVE

FIG L PRODUKTDETEKTOR +BEAT-OSC.

i
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arbejde helt op til 50 MHz, så hvis du har lyst til at 
forsøge dig på andre bånd, ja så er det muligt. Til 
sidst vil jeg ønske god fornøjelse med bygge
arbejdet.

L i til L3er uviklet på NEOSID kleinfilter.

L3 ant. spole L2 osc. spole

21 v n d  <

C ^  ______D

~ ^ B 7 v n d  5  Î T v n d

ORANGE KERNE

FIG.7

Ant. spole (L3):
Først vikles vnd. »ABC«. Der fordeles jævnt over 
alle kamre. Vnd. »DE« vikles i kammeret med 
»CB«.

Osc. spole (L2):
Først vikles »ABC«, der fordeles jævnt over alle 
kamre. »DE« vikles i kammeret med »CB«.

(Husk at benytte samme vikleretning).

LF - FORSTÆRKER

EN SKRUE LØS!
I sidste nummer’s værkstedsteknik blev der 
henvist til en tegning. Desværre havde re
daktionskatten - skarpt 
fo rfu lg t af do.-hunden, 
lavet roderi på redaktø
rens bord -  ja, og pist 
væk var tegningen.

Dybt beskæmmet gør 
vi hermed skaden god 
igen. OZ6PN.

TTL-gate som oscillator

C\ XTAL

C 2.

U D

Hvordan forb inder man henholdsvis et serie- og 
et parallel-X-tal med en 7400?

Det kan man gøre på mange måder, også hvis 
du mener, nævnte gate skal køre som krystalos
cilla tor. Du kan koble tilbage over en eller flere 
gates, men een er nok, som vist i fig. De to faste 
kondensatorers kapacitetsværdier afhænger af 
krystallets frekvens, de skal helst gøres så store 
som muligt, men værdierne skal nok ligge fra 10 
til 100 pF, måske kan C3 helt undværes. Hvor 
store C2 og C3 kan gøres, afhænger også af kry
stallets aktivitet (godhed). Spørgsmålet om se- 
rie- eller parallel-X-tal klares med C1. Med de 
allerfleste parallelresonanskrystaller skal C1 væ
re omkring 30 pF, helst en trimmer, så man kan 
lægge frekvensen nøjagtigt på plads. Med serie
resonanskrystaller, disse er langt mindre almin
deligt forekommende end parallel-do, kan C1 
udelades (kortsluttes). Sådan en gate-oscillator 
er ikke særlig ideel, og man bruger den kun i 
nødstilfæ lde, hvor »man« fx er et såkaldt d ig ita l
vrag (citat 6PN), eller hvor man alligevel har en 
eller to gates i overskud i sin o ps tilling -ga te  nr. 2 
bruges kun som buffer for at isolere og for at 
frem bringe et ideelt styresignal til de efterfølgen
de trin, idet outputtet fra oscillatoren har tendens 
til at være afrundet i flankerne, hvilket TTL og 
andre logiktyper absolut ikke kan lide. Skal du 
udnytte d it krystals muligheder fuldtud, kan en 
gateoscillator ikke anbefales, men til mange fo r
mål er selv det dårligste krystal i den elendigste 
oscilla tor rigelig t god nok.
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IC-245E

c c
LU
H
LU

CM IC-211E

IC-245E -  M obil- eller hjemmestation fo r FM, 
SSB og CW. Digitaludlæsning, variabel repeater- 
spacing normal og omvendt, frekvensmemory, 
meget stabil PLL-VFO, toneopkald, elektronisk 
dimmer, RIT, tils lutn ing for tastatur og scanner 
m. m., fo r 12 VDC, mål ca. 8x15x22  cm, vægt 2,7 
kg. Pris incl. moms .........................  kr. 4495,00

IC-211E -  2-meter stationen der kan det hele: 
FM, USB, LSB, CW, kontinuert variabel output 
0,5-10 W, digita l PLL-LSI-VFO med dobbeltfunk
tion, 7-ciffer digitaludlæsning af frekvens for 
både sender og modtager. Variabel repeaterspa- 
ce normal og reverse, separat discrim inatorme- 
ter, indbygget SWR-meter, hurtig-scan funktion, 
frekvensmemory, frekvenslås, noise-blanker, 
VOX, tils lutn ing for tastatur og scanner m. m. For 
220 V eller 12 VDC. Mikrofon, powerkablerog ud
førlig  engelsksproget manual medfølger.
Pris incl. moms .................................  kr. 6495,00

Rekvirer venligst den store ICOM brochure

IC-215

IC -240-P LL-syntese FM station, 10 W out, dæk
ker hele området 144—146 MHz i 25 kHz spring i 
22 valgbare kanaler. Kan med små midler udbyg
ges til at dække alle 80 kanaler. Simplex, duplex 
eller reverse duplex på alle kanaler. Toneopkald 
indbygget. 12 VDC. Yderst følsom modtager. M i
krofon, mobilbeslag med snaplås, ekstra pro- 
grameringsdioder samt udførlig engelsksproget 
manual medfølger. Pris incl. moms kr. 2595,00

IC-215 Bærbar 2-meter FM-station, 3 W eller 0,5 
W ud, 15 kanaler, heraf 12 bestykket (10 repea- 
tere og 2 simplex). Mikrofon, bærerem, batterier 
og manual medfølger.
Pris incl. moms .................................  kr. 2285,00

VI lagerfører endvidere 
2-meter stationerne fra: 
KENWOOD - BRAUN og YAESU 
Rekvirer specialbrochurer.

Vy 73, OZ4SX, Svend

LønstrupNORAD ----------  0 8 -9 6  0 1 881 1  W  1 l r t t /  9800 H jørring
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DEBAT
Strå lingsskader fra radiomaster.
I augustnummeret af OZ kommenterer OZ6PN et 
avisklip om radioaktiv bestråling fra radiosende
re således: »Hvis det vås har noget med virkelig
heden at gøre, må vi til at arbejde med blyforklæ
der i hobbyrummet«.

Nu er det aviserne bringer jo tit en halv sand
hed eller mindre, men i dette tilfæ lde synes jeg jo 
nok, det er en lidt flo t bemærkning at affeje det 
hele som noget vås. Jeg ved, at der netop i USA 
har været kørt et program i fjernsynet om disse 
problemer, hvori det blev nævnt, at et uhyggeligt 
stort antal arbejdere beskæftigede med arbejde i 
m ikrobølge-antennemaster var blevet ramt af 
blindhed. I samme udsendelse kom man ind på, 
at det sikkert snart blev forbudt at anvende de i 
USA meget populære mikrobølgeovne til mad
lavning, så noget er der jo nok om snakken. Man 
har da også forskrifte r om, hvor meget strålingen 
højst må være fra f. eks. farvefjernsyn. Den risiko 
man løber ved at arbejde med service på farve
fjernsyn, når »buret« til højspændingsforsynin
gen er fjernet, er vel også de fleste bekendt, for 
ikke at tale om arbejde på radaranlæg, hvor et kig 
ind i waveguiden med senderen kørende vil fo r
årsage alvorlige øjenskader. I stedet for at afvise 
sådanne undersøgelser som noget vås, synes jeg 
vi radioamatører bør være interesserede i at følge 
udviklingen af de undersøgelser som foregår på 
dette område.

Til slut vil jeg lige tilføje, at jeg selvfølgelig ikke 
mener, der er nogen fare ved udstrålingen fra an
tenner i vore HF-bånd, hvor der jo samtidigt kun 
er tale om små effekter, men vi har da heldigvis 
også lov til at eksperimentere i de højere bånd, 
og det er vel et område, hvor vi endnu ikke rigtig 
har nogen erfaring om eventuelle faremomenter.
-----------  OZ6WO, Ib Olsen.
HR har bedt mig om en kommentar til ovenståen
de. I disse »forureningstider« kan man jo  ikke 
være fo r forsigtig -  og dog! Selv uden medicinsk 
baggrund er det m uligt at besvare en del af de rej
ste spørgsmål og -  forhåbentlig -  fjerne det me
ste af den medfølgende tvivl.

Der nævnes to strålingsarter, som man må hol
de helt adskilt, dels radiobølger og dels røntgen
stråling (fra TV-modtagere). Først radiobølger
ne.

Radiobølgernes indflydelse på det menneske
lige legeme skyldes den opvarmning, der kan op
stå. Opvarmning forekommer kun, når der er t i l

strækkelig mange watt pr. cm2. Ved diatermi 
(kortbølgebehandling) sender man en HF-strøm 
på op til flere ampere gennem vævene mellem to 
kapacitive elektroder. Frekvensen er i området 
om kring 30 MHz. Her kan det være på sin plads 
med et blyforklæde.

Som radioamatør stifter man som regel be
kendtskab med HF’ens varmevirkning når man 
uforvarende kommer til at røre ved et punkt, f. 
eks. antennen, med stor HF-spænding. Resulta
tet er grimme brandsår, fordi der her er tale om et 
meget lille areal af huden, der fører strømmen, 
altså en stor strømtæthed. Tager man en stor 
skruetræ kker fast i hånden (om metallet) og rører 
ved det samme punkt med HF med dens spids, 
mærker man intet, undtagen måske en svag var
me. Strømtætheden i hånden er nu lille, og HF- 
strømmen fjerner sig over et stort hudareal, idet 
HF jo  foretræ kker at gå i lederens overflade (skin
effekt, hi!). (Jeg har prøvet!)

S tiller man sig op og ned ad en HF-antenne, 
kan der kun induceres en ret beskeden strøm i 
kroppen. Selv med 1 kW er virkningen umærke
lig, og sidder antennen 20 m oppe bør alle kunne 
føle sig 100 % trygge.

Ved VHF og UHF er antennens fysiske ud
strækning stadig for stor til at kunne give et så 
koncentreret strålebundt, at watt pr. cm2 tallet 
b liver farligt.

På m ikrobølger anvendes bl. a. hornantenner, 
der kan give en ret koncentreret stråling. Her skal 
man nok afholde sig fra at kigge direkte ind i bøl
gelederens munding, mens der sendes -  selvom 
de effekter, amatørerne benytter, nok er så små, 
at risikoen er minimal. At stille sig foran en para
bolantenne tro r jeg ikke indebærer risiko, selv 
med 1 kW sendeeffekt, for her er effekten fordelt 
over et ret stort areal, og altså W /cm2-tallet lille.

Røntgenstråling fra et TV-apparat hidrørende 
fra højspændingen udgår fra skærmen, hvor de 
hurtige elektroner rammer, ikke fra højspæn- 
dingsenheden. Denne strålings styrke er der reg
ler for, og den vil være komplet ufarlig. Ved al
m indelig anvendelse lavere end den radioaktive 
baggrundsstråling, der er der hele tiden.

Jeg synes, vi har al mulig grund til trygt at af
vise påstande om »strålingsfare« fra amatøran
tenner og andre senderantenner fra LF til UHF. 
Den eneste fare må nok siges at være forstyrrel
ser af naboens TV og Hi-Fi-anlæg, så lad os kon
centrere os om dem. OZ7AQ
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Månedens antenne
Af OZ7CH, C. U. Holten, Lyøvej 6, 8600 Silkeborg.

Traditionen tro -  som tilfæ ldet var for lige netop 
et år siden -  vil også denne novembers OZ inde
holde en »Månedens antenne«, som vil afvige lidt 
fra deres »normale« indhold. Men ALLE spørgs
mål vedrørende de hjemlige antenneproblemer 
besvares som bekendt fortsat direkte ved at skri
ve til mig vedlagt adresseret svarkuvert, f. eks. b i
lagt kr. 2,- i frimærker.

Til det evigt standende problem: »Er min an
tenneposition god til DX?«, har et par kollegaer 
til os bosiddende på den sydlige halvkugle: 
VK5TT, A. G. Bolton, og VK3MO, I. J. Williams, 
udført nogle ret enestående forsøg med målinger 
fra et fly, og i det Australske »Amateur Radio«, 
juni-udgaven 1977, beskrevet deres resultater 
under titlen:

Jordens indflydelse på udbredelses-mønstret 
fra en 14 MHz-antenne.
To stk. 3-elementede Yagi ’er er anbragt over h in
anden på samme drejelige mast. Den øverste i 30 
meters og den nederste i 14 meters højde over 
jordsmonnet. Antennemasten er anbragt 10 me
ter fra et eenfamilies hus plus garage og huset er 
relativt højt, således at der kun er 9 meter mellem 
den nederste antennes elementer og det nærme
ste punkt af huset. Kort sagt, en situation som en 
del aktive DX-jægere og parcelhus-indehavere 
også h e rtil lands vil nikke genkendende til. De to 
forfattere allierede sig med 1) en ekspert, som var 
professionalt engageret i at måle udstrålings- 
mønstre fra antenner og 2) en erfaren pilot. Et 
eksempel på et godt amatør/professionelt sam
arbejde, som ikke burde være ukendt her til 
lands.

Forfatterne oplyser, at udstrålingsvinklen med 
vandret plan fra en enkel dipol i en højde af 22 
meter (m idtpunktet mellem de to antenneplaner) 
ifølge teorien ville være 9,5° for størstedelen af 
energiens vedkommende. Med de to 3-elemente
de Yagi'er forventede man en vinkel på 4°. Som 
bekendt rækker man længst med en såflad vinkel 
som mulig -  og derfor er HØJDE første-prioritet 
ved DX-antenner. 4 ° for hovedstrålen er et fo r
nuftig t tal ved 14 MHz. Men blev dette nu opnået?

For at kontrollere dette blev en TS520 benyttet 
som målemodtager, idet dets S-meter blev kali
breret overfor en signalgenerators attenuator 
efter installation i flyet. En 1,5 meter L-antenne -  
altså en ikke-afstemt antenne (men en »snuse- 
antenne« uden retningsvirkning) blev monteret

mellem landingshjulene. De to Yagi’er blev tilført 
en effekt af 5 watt på 14 MHz og antennerne 
drejet mod SYD. Her skråner terrænet på 150 me
ter ca. 10 meter opad til en høj, hvorpå der findes 
ca. 20 meter (1 bølgelængde) høje træer, hvoref
ter terrænet falder relativt stejlt af til en jordover
flade med aflejringer af grus og sten, og er let ku
peret med samme gennemsnitshøjde som ved 
mastens fod.

Flyet blev først d irigeret til at flyve i en nøjagtig 
afstand af 800 meter fra antennerne (i deres ho
vedstråle) og i højder, der svarede til fra 4° til over 
20° i forhold til vandret ud fra antennernes m idt
punkt (22 meter oppe). De målte m ikro-volt 
blev senere indtegnet på en kurve udfor den vin
kel ved hvilken målingen blev udført. Kurven -  på 
vedføjede tegning markeret ved g, h og i -  viste 
tydeligt, at der i hvertfald ikke var maksimum ud
stråling ved 4° med horisonten, men tendens til 
FLERE »lobes« (sløjfer), og at udstrålingen hav
de sin størstevæ rdi fra 8° til over 20° med vandret 
plan.

For at bekræfte denne måling blev der nu fløjet 
i 2.500 meters afstand og igen viste det sig, at ud
strålingen var større ved 8° end ved 4° med lobes 
markeret ved e og f på tegningen: ca. 1 S-grad 
mere.

Derefter blev antennerne drejet mod VEST, 
hvor terrænet var betydeligt mere jævnt og jo r
dens overflade var af vulkansk oprindelse, d.v.s. 
indeholdende blandt andet godt med silikater, 
hvilket i vort land til en vis grad kan sammenlig
nes med sandholdigt hedejord, måske med et 
indhold af myremalm.

Her holdt flyet en afstand af 1.500 meter, og 
kurven med »sløjferne« c og d blev optegnet. 
Denne måling bekræftede det faktum, at de bed
ste DX-rapporter »kom ind fra den kant«, idet den 
bedre udstråling forekommer under 15° med 
»top« ved ca. 8° over horisonten.

Som kontrolm åling blev foretaget en flyvning 
nu i 3.000 meters afstand og endelig her viser det 
sig, at 4°-udstrålingen gør sig bemærket -  ud
over en »top« ved 6-7°. Det er værd at lægge 
mærke til, at »mikrovolterne« på modtageanten
nen nu er STØRRE end i 1.500 meters afstand. 
Dette KAN skyldes »jord-reflektion«, som er med 
til at give »gain«, når man kommer ud på nogen 
afstand. Der blev tilsyneladende IKKE konstate
ret større signalstyrke ved mere højde i de 3.000
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meters afstand, der derfor ikke er indtegnet på 
kurven.

Forfatterne oplyser, at der udover hovedstrå
len blev iagttaget op til 10 mindre lobes i udstrå- 
lingsretningen. Dette fortæ ller os, at det er mor
derlig t svært at lave en virkelig BEAM-antenne 
d.v.s. kun med een hovedstråle, selv med to over 
hinanden stablede Yagi-antenner. En måleaf
stand på 3.000 meter var nødvendig fo ra t »finde« 
hovedstrålen på de ca. 4° over horisonten. Og at 
selv over afstande på 50 gange bølgelængden in
fluerer bakker, træer, jordens overflademod
stand, bygninger, ledninger, vandløb og under
jord iske vandårer på en antennes udstrålings- 
mønster. Og der sluttes med de lakoniske ord, at 
nævnte iagttagelser »bekræfter vor værste mis
tanke, som amatører allerede har, om nødven
digheden af en god position«.

Et forsøg på en konklusion.
Hvilke kriterier skal være opfyldt for at opnå de 
bedste resultater som DX-jæger? Udover at per
sonen gennem øvelse skal have opbygget et 
»indbygget QRM-filter«, der udelukker alt irrele
vant fo r en perfekt QSO's afvikling af udefra kom
mende forstyrrelser -  en egenskab som bl. a. 
OZ7YY er i besiddelse af -  så er det IKKE et 
spørgsmål om sendeeffekt, men om valg af posi
tion  og/e lle r effektive antenner. Og så er det fo r
øvrigt heller ikke et spørgsmål om standbølge
fo rho ld !

Det afgørende er højde -  som omtalt i den 
ovennævnte artikel -  en bølgelængde over jord 
(eller/og mere eller mindre ledende omgivelser). 
Dernæst er flad udstråling, og dette opnås ved at 
stable antenner. 2 stk. Quads -  som hos OZ5KF-  
er bedre end 2 stk. Yagi’s. Endvidere skal omgi
velserne ikke være »bulede« af for mange huse, 
el-ledninger eller høje saftige træer, og de bedste 
resultater opnås over eller ved saltvand. Dette er 
naturligvis kun opnåeligt for et fåtal, men mon 
ikke vi danskere trods alt har større chance hertil 
end Australierne? Benyttes en Groundplane-an- 
tenne, så anbring den mindst en halv bølgelæng
de fri af huse, så et jordplans-net på mindst 20 
stk. halvbølge lange tråde kan ligge under anten
nen. Findes der vandårer i jorden, så anbring an
tennen derover, idet udstrålingen på langs af 
åren bliver ganske betydelig bedre end på tværs 
af åren. Er man en »indeklemt amatør« boende 
på en hylde som en huleboer i en karré, så er løs
ningen måske en Mini-Yagi eller en G.P. (sidst
nævnte med 64 radialer som hos OZ1CRH) i få 
meters højde over taget/henholdsvis på et fladt

tag. Men fo r de fleste af os er en GOD HF-position 
ikke noget vi selv vælger, og som VK5TT og 
VK3MO her har skrevet: vi ved egentlig ikke no
get før vi har m ålt det! Og en amatør skal også 
kunne måle!!!

OZ7CH.

Gittermaster!
★ Godkendt i henhold til D.l.F.'s normer.
★ Leveres i 9-12-15 og 18 m ’s udførelse.
★ Monteret med vippebeslag.
★ Beslag for rotor m.v. efter ønske. 
Priseks.: 15 m kr. 2.695,- in c l. moms 
Ring eller skriv for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen

VIBO-ELECTRONIC
OZ4RV OZ1BAX

Kærager 20,2670 Greve St. Skovager 8, 4330 Hvalsø 
Tlf. (02) 90 62 84 Tlf. (03) 40 90 67
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EDR -  50 AR

15. august

1927-1977

BERETNING 
FRA DAGENE OMKRING 

EDR’s 50-ÅRS 
JUBILÆUM

Hvidovre afdeling beretter:
Så oprandt omsider dagen for åbningen af EDR’s 
jubilæ um slejr, der skulle afholdes på Hvidovre 
spejdernes grund og i deres »hytte« - den tid lige
re Strandmarkskirke.

Forud var gået en meget livlig uge med vold
som aktivitet på pladsen af a llede radioamatører, 
der hjalp med til at rigge mast, antenner og sen
derstation til. Ved 18,30-tiden søndag den 7. au
gust begyndte gæsterne at indfinde sig. Der skul
le have været hornmusik, men på grund af et 
kommunikationsteknisk uheld (det sker også for 
radioamatører) nåede det bestilte »tambour- 
korps« ikke frem, og vi måtte starte aftenen uden

om ugens aktiviteter, og i stationsrummet gik 
QSO-erne på alle båndene.

Tirsdag den 9. august var OZ3SW, Steen kom
met ud til »hytten« fo r at demonstrere ATV. Det 
var en interessant oplevelse for de ca. 50 frem
mødte, der dels selv blev sendt ud i æteren -  dels 
så direkte udsendelser fra sjællandske og sven
ske stationer.

OZ7JUB's antennefarm under rejsning. Foruden en 3 elm. mul- 
tibånd beam var der også antenner til 2 meter og 70 cm.

musikalsk indslag. Men det gik alligevel, og efter
hånden samledes de ca. 100 radioamatører, XYL- 
er, harmoniske og andre interesserede omkring 
et veldækket kaffebord. Og snakket blev der, på 
tomandshånd og flermandshånd -  alt imens de 
o ffic ie lle  taler blev holdt, og der blev orienteret

OZ7JUB rigges til. På væggen et billede fra et ældre rørkatalog 
(P35).

Torsdag den 11. august var Amager afdelingen 
arrangører af en rævejagt i det nærliggende 
Avedøre Holme område. Til trods fo rde t begræn
sede fremmøde, hvoraf de fleste var »første- 
gangsjægere«, blev det en god, sjov og fodvåd 
rævejagt. Det var godt, at kaffebordet stod parat, 
da vi kom tilbage til spejderhytten.

Og så oprandt endelig fredagen, hvor der 
havde meldt sig 90 deltagere til den såkaldte 
»kyllingefest«. Det skulle være et udendørs ar
rangement på den nyindrettede bålplads -  men 
vejrguderne ville det anderledes -  og det blev be
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stemt, at nok skulle kyllingerne steges på bål, 
men serveres skulle de i »salen«. Og efter at gæ
sterne var budt velkommen og så småt var be
gyndt at blive sultne og tørstige, så begyndte kyl
lingerne da også at komme ind på bordene, og 
efterhånden lykkedes det da også at få serveret 
dem allesammen.

OZ3FD, der var »toastmaster« og »leader of the 
band«, dirigerede de mange(!) udenlandske og 
indenlandske talere, der ønskede at tage ordet i 
aftenens løb. Blandt gæsterne sås repræsentan
ter fo r udenlandske amatørorganisationer -  ja, 
helt fra Amerika var vicepresident Clark fra IARU 
kommet til Danmark for at deltage i jubilæums
festlighederne.

Resten af aftenen underholdt »Sir Henry's 
Band« med sang og musik, og dansen gik til ud 
på de små timer.

Efter den festlige aften i Skovriderkroen, der 
havde landsforeningen som arrangør, var der 
igen en trofast flok, der mødte op på lejrpladsen 
søndag form iddag for at hjælpe med til at afmon
tere antenner, stationsrum etc. og pakke alt det 
sammen igen, som var blevet samlet sammen i 
lejren i ugens løb.

OZ1ADX.

Snuppy klar til start ved model-flyveopvisningen lordag for
middag.

Der var knapt plads til fotografen i OZ7JUB shacket.

Lørdag form iddag kl. 10 var der demonstration 
af radiostyrede modelfly -  et arrangement som 
Amager afdelingen havde foranlediget. Helikop
ter, monoplan og bioplan gik på vingerne -  ja, 
selv »Snuppy« fo r til vejrs på en gammel bord
plade. Til trods for det tid lige tidspunkt på dagen 
varder mange tilskue re -og  til en forandring blev 
der afsluttet med kaffebord i spejderhytten.

Medens de forskellige arrangementer blev af
viklet dels i Københavns afdelingen, dels i »lej
ren«, var der en trofast flok, der passede statio
nen, hvor vi var QRV på 80, 40, 20, 15, 10 og 2 m 
(FM 4- SSB) samt 70 cm, og sidst men ikke mindst 
på vor nykonstruerede SSTV. Alle bånd var åbne i 
ugens lob og under kaldesignalet OZ7JUB, hvis 
eksistens og betydning de færreste radioamatø
rer var klar over -  men de blev det -  og bliver det 
efterhånden som de modtager deres QSL-kort. -  
Det blev til over 500 QSO’er.

Beretning for jubilæumsugens fo r
løb i Københavnsafdelingen:
Mandag et godt besøgt fællesmøde, hvor vi traf 
mange medlemmerfra de andre afdelinger ved et 
kammeratlig kaffebord.

Onsdag. Den annoncerede auktion var besøgt 
af 70-80 amatører, og der blev budt livligt på 
meget radiogrej i de to timer, auktionen varede. 
Derefter var der kaffebord, og til slut blev der 
danset.

Torsdag havde vi arrangeret oldtimer-aften 
med hygge-sludder om amatørradio i gamle 
dage og nu. Der var smørrebrødsbord med drik
kevarer og kaffe. Blandt de 25 deltagere var 
lARU’s vicepræsident og præsidenten for RSGB. 
Hver aften kunne man bese en udstilling af gamle 
radioamatør-fotos og gammelt amatørgrej.

Reception og jubilæumsfest.
Så oprandt endelig dagene, hvor EDR kunne 
fejre sit 50-års jubilæum.

Hele ugen forud fo r den 13. august havde væ
ret præget af det forestående jubilæum og disse 
festligheder kulminerede i den reception, fore
ningen holdt i »RadioamatørernesHus« påTekla-
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vej. Den københavnske afdeling havde stillet 
sine lokaler til rådighed for EDR's reception 
fredag eftermiddag og straks over middag be
gyndte gæster fra nær og fjern at strømme til, li
gesom mange hilsener og gaver blev overbragt.

Aftenens festtale blev holdt af landsformanden 
OZ5RO og har tid ligere været gengivet her i bla
det. Derefter blev der holdt taler af bl.a. OZ2PX, 
Børge Nielsen fra P&T, ex-OZ1Q, James Steffen-

OZ5RO hilser på Post& Telegrafvæsenets repræsentanter ved 
receptionen.

Om aftenen deltog mange af gæsterne fra re
ceptionen i Hvidovre afdelings kyllingefest og 
mange benyttede lejligheden til at holde tale for 
foreningen og takke arrangørerne af før-jubilæ - 
umsfestlighederne for deres store arbejde.

Lørdag aften gik det så rig tigt løs. Jubilæums
festen startede med at gæsterne efter en vel
kom stdrik g ik til bords til tonerne af EDR’s jubi- 
læumsmarch, komponeret af OZ7NJ. -  Aftenens 
konferencier, Bjørn Tidmann, ledte slagets gang. 
og de mange talere supplerede hinanden i deres 
pris af EDR.

Et af de smukke blomsterarrangementer, der blev overrakt for
eningen i anledning af jubilæet.

sen mindedes gamle dage, W4KFC, Vic. over
bragte lARU’s hilsen, G3GVV fra RSGB, DL1FL, 
Alfred M üller fra DARC, LA5HE fra NRRL og 
OZØOX fra SSA.

DL1FL ønsker EDR tillykke med jubilæet ved festen i Skovrid
derkroen.

G3GVV, OZ5RO, OZ2NU og W4KFC ønsker EDR tillykke med 
jubilæet.
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EDR’s hovedbestyrelse m.fl. _ Fra venstre OZ4GF, OZ1AT, 
OZ4EV, OZ5RO, OZ5GF, Grethe, OZ6PN og OZ9JB.

Der var til festen fremstillet en festavis med 
mange muntre sange af og om radioamatører og 
en omdelt teknisk prøve blev bestået med glans 
af næsten alle. Efter at prøven var indsamlet og 
kontrolleret, deltog de rigtige besvarelser i en 
lodtræ kning om 24 flasker vin udsat af John Han
sen, Bogtryk & Offset ApS v/ OZ4WR og Finn. 
Den tekniske prøve kulminerede i OZ7AQ's mun
tre gennemgang af en mulig besvarelse.

Efter spisningen blev salen ryddet, og der blev 
serveret kaffe i de tilstødende lokaler, hvorefter 
dansen gik til ud på de små timer.

EDR's tjeneste. -  EDR's hjælpefond blev ikke 
glemt, idet Helsingør afdeling sendte en hilsen til 
jub ilæ et og 300 kr. til Hjælpefondet. De fæørske 
radioamatører i Torshavn sendte en B&G-platte 
og fra OY3IGO, Ingmar modtog foreningen en 
mappe med OZ's første årgang. Første vicepræ
sident fo r IARU, W4KFC overrakte formanden en 
graveret plade med inskription i anledning af

OZ5RO modtager på EDR's vegne NRRL's gave

EDR modtog mange gaver og hilsener i anled
ning af jubilæ et bl.a. en ny vimpel fra afdelinger i 
kreds 1, Hvidovre, København og Amager. Fra 
Danmarks Radio og Post & Telegrafvæsenet kom 
der to dejlige blomsterarrangementer. Firmaet 
Roger Hansen & Søn v/ OZ2WK overbragte fo r
eningen en pokal, der skal anvendes som van
drepokal til påskønnelse af vel udført arbejde i

W4KFC, Vic - G3GVV, Tim og SMØOX XYL.

EDR's jubilæ um. Og fra RSGB modtog EDR en 
fornem træplade med RSGB's mærke i bronze. 
Fra SSA kom der et stort tinfad med indskription 
og fra Norge, NRRL, overbragt af LA5HE fik EDR 
en cigarkasse med tinbeslag og sølvplade på 
låget med NRRL's emblem og inskription. DARC 
ved DL1FL forærede foreningen et morsekursus 
på 45 plader samt DARC’s vimpel. Fra John 
Hansen Bogtryk & Offset ApS v/ OZ4WR og Finn 
m odtog vi et skibsur og barometer på plade. 
OZ3SH havde en flaske Brøndum med til recep
tionen (til bestyrelsen?) og der kom telegrammer 
fra mange af EDR's venner i ind- og udland, bl.a. 
fra tre af EDR’s stiftere ED7ZM, ED7EW og 
ED7DM.
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BSP ELEKTRONISKE BYGGESÆT

MD 501: 2 meter modtager med plads til 6 kanaler. Følsomhed 0,2 uVved 12 dB 
SINAD. X-talfilter (90 dB), HF trin og blander er bestykket med DUAL GATE MOS 
FET. Meget fine IM- og blokeringsegenskaber. Spejlundertrykkelse 70 dB. Ud
gang for SSB MF. Tilslutning for S-meter og disc-meter. VCO indgang forefin
des. MD 501 kan også leveres i en 10 meter udgave, til 10 meter FM kanaldrift.

MD 501S: Samme specifikationer som MD 501, men uden X-talinjektionsen- 
hed. Frekvensstyringen sker udelukkende på VCO indgangen.

MD 520: LF og squelchenhed, passende til MD 501 og 501S. LF respons tilpas
set PM med 6 dB/oktav afskæring. Tilslutning for occupiedlysdiode. LF ud
gangseffekt ca. 2 Watt. Støjsquelch med stor følsomhed. Effektiv LF blokering 
ved squelchlukning, samt regulerbar squelcbfølsomhed.

1750 Hz/Pilottone/800 Hz: En lille tonegenerator. Generatoren er opbygget på 
en sådan måde, at den er stabil selv ved ret store temperatur- og spændings
ændringer, altså også fin til mobildrift. Variabel udgangsspænding og RC fil
trering af LF udgangen.

Print til de store byggesæt har alle borede huller, silketryk, loddemaske og er rullefortinnede. De helt små byggesæt 
mangler loddemaske og silketryk. Alle print er udført på 1,5 mm grønt glasfiberprint.

MD 510: Styresender til 2 meter med en udgangseffekt på 0,8 Watt (målt via 
LP 1). Komplet med dobbeltrespons modulator, hvilket vil sige, at når modula- 
toren arbejder i uklippet tilstand, antager denne retrespons. Ved klippet til
stand antager responsen -  6 dB/oktav, Effektiv klipper med symetrijustering. 
Splatterfilter. Separat justering af frekvenssving og forforstærkning. Plads til 6 
kanaler, 12 eller 18 MHz. Båndfiltre imellem de enkelte multiplikatorer. Lav ud
stråling af subharmoniske. Mulighed for high- og low power omskiftning. 
Squeggfri og stabil ved SWR op til 1:10.

LP 1: Et lowpassfilter som er uundværlig i enhver hjemmebygget 2 meter sen
der. L P 1 har en ind- og udgangsimpedans på 50 ohm, og passer altså også til 
andre sendere end MD 500 systemet, dog max. 25 Watt. Filterrespons: -^3 dB 
ved 150 MHz og ^48 dB ved 288 MHz. Lille isætningstab. LP 1 er fra BSP fær
digsamlet og justeret.

SK 1: Et elektronisk antenneskift, som foretager antenneomskiftningen imel
lem sender og modtager, når stationen tastes. Lille isætningstab. God isolation 
imellem sender og modtager. Skifter uden irriterende relæklik.

SK 2: Et elektronisk DC spændingsskift, som skifter DC spændingen imellem 
sender og modtager i tastøjeblikket uden Irriterende relæklik. Indbygget pola
ritets- og overspændingsbeskyttelse af hele stationen. Udtag til faste spændin
ger, som også går igennem sikringskredsløbet.

TG 1 og DP 1: TG 1 en lille trimmegenerator, som bruges ved optrimning af 
10,7 MHz mellemfrekvenser. Generatorens frekvensindstilling sker ved hjælp 
af indgangsfilteret på den mellemfrekvens, som er under optrimning. F. eks. 
kan TG 1 med fordel anvendes til optrimning af MD 501, 501S og MD 5. Gene
ratoren giver et stabilt signal og kan afstemmes fra 8 til 11 MHz.
DP 1 brugestil at måle HF spændinger. F. eks. erDP1 uundværlig under optrim
ning af multiplikationskæder, som også findes i modtagere. DP 1 virker ved, at 
den detekterer (ensretter) den indkomne HF spænding, såledesat denne bliver 
til en DC spænding, som derefter kan aflæses direkte på et universal instrument 
i volt.
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MD 5: Prisbillig variabel 2 meter modtager, specielt tiltænkt dem som vil »snu
se« til, hvad 2 meter amatørradio er for noget. Meget udførlig manual efter vort 
nye, LOD og LÆR system. Derfor, let at samle og justere. Dækker hele 2 meter 
båndet ved hjælp af potmeterafstemning. Følsomhed: 0,3 uV ved 12 dB SINAD, 
Komplet med LF, squelch, occupiedlysdiode tilslutning, S-meterkredsløb, til
slutning for disc-meter, båndgrænsetrimpotmetre, FM og AM LF udgang. Ka- 
nalseperation 25 kHz raster. Spejl og sporius bedre end 50 dB. Frekvensstabil 
modtageoscillator. Gode IM egenskaber. Dobbeltsuper. Alle spoler er færdig- 
viklet. VHF kredse er udført som printspoler. Indbygget DC stabiliseringskreds- 
løb med polaritetsbeskyttelse.

MD 503: CW filter på LF basis, hovedsageligt beregnet til den kommende SSB 
MF MD 502, virker fint i mange SSB modtagere. Grundet sin høje indgangsim
pedans og 1 gangs forstærkning kan MD 503 tilsluttes uden at gribe forstyr
rende ind i de eksisterende kredsløb. Centerfrekvens 800 Hz. Båndbredde ved 3 
dB-200 Hz, ved 40 dB-1,8 kHz. Filteret er opbygget med OP-AMPs. Med MD 503 
forsvinder de uønskede CW stationer, som før slap igennem SSB filteret, og 
kun den ønskede CW station høres. MD 503 erstatter i praksis et dyrt CW X-tal- 
filter.

NYHEDER PÅ VEJ!

MD 502 SSB MF med SSB generator og 
10,7 MHz med SL 600 kredse.
R TTYIF1 Input filter.
MD 511/10 10 Watt PEP liniært PA-trin. 
MD 511/25 25 Watt PEP liniæ rt PA-trin.

MK III: RTTY converter, som omsætter fjernskriversignalerne fra modtageren 
på en sådan måde, at disse kan styre en fjernskriver. Meget fin adskillelse af 
MARK og SPACE kanalerne. Tunbart SPACE filter. MK III kan ved hjælp af mod
stande omstilles til andre RTTY normer. Indbygget begrænserkredsløb som 
kan frakobles. ATC kredsløb, hvorved converteren kan arbejde på MARK eller 
SPACE signalet alene.

BYGGESÆT:
MD 501 .......................................................................  780,00
MD 501 S ...................................................................  680,00
1750 Hz .......................................................................  58,65
TG 1 ............................................................................. 31.05
DP 1 ............................................................................. 12,65
MD 520 .......................................................................  138,00
MD 510 .......................................................................  488.00
Superline MK III ........................................................ 298,00
MD 503 .......................................................................  80,00
SK 1 ............................................................................. 75,00
SK 2 ............................................................................. 70.00
LP 1, leveres færdigsamlet og optrimmet .............  83,00
MD 5 ........................................................................... 440.00
Alle byggesæt kan leveres færdigsamlede og færdigtrim
mede -  beregn en merpris på 30 %.

NU stort udvidet forhandler net:

SKOLEPARKEN 17 TLF. (0 5 ) 14 16 79
6 70 0  ESBJERG G IR O  6  2 7 1 1 8 9

N O R A D
NORAD ApS -  Specialelektronik 
LØNSTRUP -  9800 HJØRRING 
TELEFON (08) 96 01 88 
GIRO 3 18 84 85

t f É F i  r n m ŝ —t L - V / V / l * 1 5  TLF.06/572200

e e w s j a p s r a T N T *
Finsensvej 52 Tlf. (01) 10 64 91
2000 Kobenhavn F Giro 8 24 97 84

commander radio . Smallegade 4 . 2000 Kbh. F 
Telefon 01 - 34 34 22

/ \ .s  <r~C<LUlzcnica
Postboks 323, 9001 Tromsø, Norge 

Telefon (083) 81 125
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HBinformation/  Redaktion: OZ9QQ, Kjeld Petersen,
/  Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg.

Repræ sentantskabsm ødet 1977.
Punkt 1:
Landsformanden indledte modet med at udbede 
sig forslag til dirigent. OZ2WK og OZ3SH blev fo 
reslået. OZ3SH frabad sig og OZ2WK blev valgt.

Punkt 2:
Dirigenten konstaterer at modet ikke er rettidigt 
indkaldt. Ingen protester.

Revisorerne beklager en forkert bogstavering 
til et kaldesignal på stemmesedlen. Ingen indsi
gelser.

Lodtræ kning mellem OZ1AAA og OZ6UP ikke 
aktuelt, da OZ1AAA har trukket sit mandat tilba
ge.

Punkt 3:
OZ6WR mødt fo r OZ4AO, kreds 1, og OZ4WB 
mødt fo r OZ7UD, kreds 7.

Punkt 4:
Indledt med at mindes afdøde amatørvenner.

Beretningen var udsendt til alle (se OZ oktober 
1977) med tilføjelserne brev fra W4KFC med tak 
fo r et veltilrettelagt jubilæumsarrangement. Æn
dring i QSL-centralerne, OZ9ML har overtaget 
udgående kort, adressen er uændret box 20, 
4800 Nykøbing Fl. OZ7BW overtager OZ6HS's ar
bejde med indgående kort. OZ5RO rettede en tak 
til OZ6HS, Harry, fo r mange års arbejde og over
rakte Harry EDR’s blå nål. Forsamlingen kvittere
de med lang og taktfast klapsalve. Formanden 
understregede, at der må være sammenhold op 
til WARC 1979.

Efter formandens beretning valgtes OZ8BG, 
OZ3SH og OZ2LF som stemmetællere.

OZ6IA manglede i formandens beretning o ri
entering om jubilæet.

OZ1W ønsker mere oplysning vedr. 160 meter. 
OZ5RO: Beretningen fra jubilæet kommer i OZ. 
OZ5DX svarer til OZ1W, at P&T ønskeren sam

let plan fo r 160 meter og vil derfor vente til efter 
WARC 1979.

OZ9SN omtaler brev fra OZ1ZK til HB, dateret 
21. $pril 1977, vedr. jubilæumsfesten, hvor 
OZ1ZK ønsker indkaldt til ekstraordinært repræ
sentantskabsmøde, fordi HB ikke har udarbejdet 
en skitse til jubilæumsfesten.

OZ3SH oplyser, at sidste års referat fra RM var 
citeret forkert, og at der i stedet for skitse skulle

stå plan, og at HB var fr it stillet med hensyn til at 
vælge jubilæumssted, dog ikke Bornholm.

OZ6MK efterlyser breve fra VHFudvalget og 
ønsker en kopi tilsendt.

OZ5RO svarer OZ9SN, at alle breve fra OZ1ZK 
er besvaret, og HB mener ikke, at EDR bør ofre 
om kring kr. 14.000 på ekstraordinær indkaldelse 
af RM.

OZ9HX: Har man forhandlet med P&T om alter
native frekvenser f. eks. 10 MHz, 18 MHz og 24 
MHz?

OZ5DX: Vores ønsker i den retning er 160 me
ter og 50MHz. 10, 18 og 24 MHz var fremme på 
NRAU-mødet, og her er man enige om at lægge 
b ille t ind til disse frekvenser.

OZ6HS, Harry, modtager EDR's blå nål for sit store arbejde 
med QSL-centralen.

OZ3BC: Skrivelsen fra OZ1XO til afdelingerne 
burde have bedre støtte. For lidt information 
vedr. jubilæet. Mener at når man opstiller til RM 
eller HB, at man så må gøre sig klart, hvilket ar
bejde dette medfører, og repræsentanterne bør 
tage mere del i arbejdet ude i afdelingerne. Vi bør 
arbejde fo r en stærk forening. Der er for meget 
censur i foreningen bl. a. med hensyn til læser
breve i OZ. OZ3WP har ansøgt HB om økonomisk 
støtte til tre udenlandske gæster, som deltog i 
EDR's 25 års jubilæ um, mener at svarret fra HB 
kom fo r sent.

OZ4EV: OZ6MK skal få tilsendt kopier af de 
breve, som er sendt ud vedr. repeaterne i Køben
havnsområdet.

OZ1OQ: Selvfølgelig er man indstillet på at på
tage sig et arbejde, når man opstiller til en post i 
foreningen og efterlyser korte indlæg fra talerne.
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OZ5IH mener, at OZ1XO’s breve til afdelinger
ne er en forkert forretningsgang, men at ingen 
hindrede nogen i Københavnsafdelingen i at 
skrive under. Ti I jubilæ et har OZ5RO gjort et godt 
stykke arbejde, men ville kunne have fået hjælp 
fra afdelingerne, men mener, at HB har hindret 
ham i det.

OZ9JE: Med hensyn til OZ1XO’s brev, bør han 
henvende sig til et RM- eller HB-medlem, og ikke 
selv tage affære. Menige medlemmer bør ikke 
forhandle for foreningen. Jubilæumsfesten var 
en god fest, men der manglede medlemmer fra 
Københavnsafdelingen.

OZ3PO: Skrivelserne fra OZ1XO er ukorrekte, 
og mener at det er en kedelig affære. Der burde 
have været mere PR-arbejde omkring arbejdet 
vedr. jubilæet.

OZ6MK: Afdelingerne bor også modtage Reg. 
1 News.

OZ5RO: Rejsegodtgørelse til OZ3WP’s gæster 
kunne HB ikke bevilge, da ingen af de andre 
udenlandske gæster modtog støtte.

OZ9SN beklager behandlingen af OZ3WP’s sa
ger og henstiller, at man finderen løsning.

OZ3SH henstiller til dirigenten, at han deler 
emnerne op.

Formandens beretning enst. godkendt.

Punkt 5:
Regnskabet var udsendt (se OZ september 1977).

OZ6IA: Hvorfor er beløbet for møder overskre
det i forhold til budgettet?

OZ6PN redegør for de enkelte punkter.
OZ2WK: En del af overskridelsen stammer fra 

et HB-møde med damer.
OZ7OU: Udestående fordringer bor tilskrives 

renter med Ib. md. + 30 dg. En tak til revisorerne 
fo r deres arbejde.

OZ5WQ takker også revisorerne for et godt ar
bejde, og mener at HB-møderne er for dyre.

OZ9JE: Pas nu på ikke at gå i for små sko.
OZ5RO: Mødet med damer kostede ca. kr. 

4.400, og mener at EDR ikke må gå i for små sko, 
og at man en gang imellem må vise damerne lidt 
hensyn.

Regnskabet vedtages med 55 stemmer for, 2 
imod.

Punkt 6:
Gennemgået af OZ6PN, der oplyser, at godken
delse af budgettet også medfører, at den af HB 
foreslåede kontingentforhøjelse så skal vedta
ges, ellers er der ikke balance. Der er også i bud

gettet kalkuleret med, at OZ må være på 64 sider 
mod nu 48.

Budgettet vedtaget med 56 stemmer for og 1 
undlod at stemme.

Punkt 7:
OZ2WK og OZ6I valgt. Suppleant OZ8BG enst. 
vedtaget.

Punkt 8:
OZ6PN enst. valgt.

Inden middagen præsenterede OZ5RO den nye 
HB. Mødet afbrudt kl. 13,10 for middag og gen
optaget kl. 14,20.

Punkt 9:
Indkomne forslag (se OZ september 1977).

Dirigenten kom med forslag til opdeling af de 
indsendte forslag, hvilket forsamlingen god
kendte.

Forslag fra HB vedr. kontingentforhøjelse til kr. 
120 årligt, med tilføjelserne indmeldelsesgebyr 
kr. 15,00 og fam iliekontingent 1/3 af kontingent.

OZ8BG foreslår 2/3 kontingent for pensioni
ster.

OZ7LX: Det vil give stor administration at kon
tro llere dette.

OZ6MI: Når fo lk er pensionister har de mere 
brug fo r OZ, og hvad med de arbejdsløse?

OZ5RO: HB har tænkt sig at man indfører en 
form fo r takstregulering af kontingentet.

Afstemning om OZ8BG’s forslag. 3 for, 51 
imod, 3 undlod at stemme.

Afstemning om HB’s forslag. 52 for, 2 imod, 3 
stemmer ikke. Vedtaget med at indskud stiger fra 
dags dato.

Forslag fra HB med ønsker om at hver gang pris
ta llet stiger 4 points stiger kontingentet kr. 10,00, 
udgangspunkt januar 1978 lig med 100.

OZ9HX mener at kontingentet kan afgøres på 
det årlige RM, da RM får tilsendt budgettet fo rdet 
kommende år.

OZ6PN: HB bør undersøge sagen nærmere og 
lade budgetudvalget undersøge sagen.

OZ3BS henstiller, at man lader sagen ligge, så 
længe fo lketinget ikke helt klart har tilkendegi
vet, hvilke retningslinier, de vil køre i fremtiden.

OZ8OP: Forslaget bør først diskuteres i afde
lingerne.

OZ3SH: Arbejdsmarkedet har ingen indflydel
se, uanset afgørelser har vil pristallet bestå. Vig
tigheden er ikke så stor som nogle gør den til, for
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det kan jo  ændres allerede til næste RM, og det vil 
hjælpe budgetudvalget, at man har retningslinier 
med hensyn til forventede indtægter.

HB trækker sit forslag tilbage og forsamlingen 
pålægger budgetudvalget at udarbejde en rede
gørelse til næste års RM 
Forslag fra OZ1ZK og OZ1XO om tilbagevenden 
til GF blev behandlet under et.

OZ3BS: Disse to forslag lyder tiltrækkende, 
men kan se at den tid vi har haft RM, har det kørt 
glimrende, og beløbet til afholdelse af RM er 
givet godt ud, og der er jo også udgifter til GF.

OZ9JE: RM bør bibeholdes, da hele Danmark 
er repræsenteret. Før var det jo sådan, at dem i 
yderkredsene ikke havde let ved at komme til 
orde. Behold RM uanset hvad det koster.

OZ8BG er personlig imod RM, men mener vi 
skal vente og se tiden an.

OZ9SN: De RMer der sidder her kan jo sagtens, 
de får både rejse og middag betalt, men det er 
ikke m it indtryk, at de menige medlemmer rundt 
om kring er tilfredse med RM, de vil gerne en
gang imellem gerne direkte i kontakt med HB og 
ikke igennem en repræsentant. Den eneste mu
lighed de har fo r at komme til orde, er at lade sig 
opstille  til RM. Det er mit indtryk, at der ved den 
ekstraordinære generalforsamling i Jellinge blev 
foretaget valgfusk, og at medlemmerne derfor 
gerne vil tilbage til generalforsamling.

OZ8BG: Ved kredsmødet i kreds 8, er man 
enige om at se tiden an. Vi har opbakning fra 
kreds 8 til at fortsætte med RM.

OZ3BS: Jeg var tilstede ved kredsmødet i kreds
8 og m enerat den påstand at menige medlemmer 
gerne vil tilbage til GF er forkert. Hvorfor kom de 
ikke da vi havdeGF. Dervar rundt regnet omkring 
100 til en GF.

OZ3BC tils lu tter sig OZ3BS et langt stykke af 
vejen og mener at risikoen for at GF bliver lokal- 
betonet er tilstede og vil støtte RM.
OZ1OQ: Der har på vestkysten aldrig været tvivl 
om at RM er bedre end GF. Vi er her repræsen
teret ved en god fordeling fra hele landet og det 
er op til repræsentantskabet at styre EDR. Man 
har ved kredsmøderne fat i langt flere medlem
mer på denne måde.

OZ6MI: Til opstillingsmøderne var der næsten 
99 % fo r RM og der varen e lle rto  der ville tilbage 
til den gamle balade.

OZ9JE: Alle kan komme til RM, de har bare ikke 
tale og stemmeret.

OZ4EV: I den tid RM har kørt, har jeg siddet i 
HB, og jeg kan godt sige at det til kredsmøderne i 
min kreds, har været flere EDR medlemmer til

stede, end der nogen sinde harvæ rettil GF.
OZ6PN: Alle kan komme til orde og til kreds

møderne har man lejlighed til at komme med ting 
til RM og det står et hvert medlem frit at indsende 
forslag til behandling på RM, hvilket vi kan se på 
materialet.

Skriftlig  afstemning.
For OZ1XO forslag stemte 1, 53 imod, 2 blanke 

1 stemme ikke afgivet.
For OZ1ZK forslag stemte 1. 53 imod, 2 blanke, 

1 stemme ikke afgivet.

Forslag fra kreds 9 fremlagt af OZ9NT.
OZ9NT: I kreds 9 finder vi det uheldigt at valget 

afvikles i sommerferiens start.
OZ2WK: På revisorernes vegne kan jeg takke 

fo r forslaget og gå ind fo r det.
OZ6I vi I gerne have flyttet RM mødet, således at 

det lå imellem 20. aug. og 20. sept.
OZ2WK henviser til at meningen med forslaget 

så er faldet til jorden og beder OZ6I om at trække 
forslaget tilbage, hvilket blev imødekommet.

OZ3BC: Tidsfristen for kort mellem valgresul
taterne og indsendelsesfresten for forslag til RM.

OZ3BS anbefaler at man stemmer for.
OZ3PO: Man starter i januar med tilrettelæ g

gelsen og er færdig i okt., har man tænkt over det.

Forslaget fra § 8 stk. 11 til og med § 19 stk. 1 
taget til afstemning 52 for, 2 imod, 3 undlod.

Forslag fra kreds 9 til ændring af § 10 stk. 3. 
Startede med ændringsforslag fra HB som fø l
ger.

Såfremt et repræsentantskabsmedlem er fo r
h indret i at give møde, skal han omgående med
dele dette til kredsens HB-medlem, som da t i l
siger de i kredsen valgte suppleanter i række
følge.

Et RM kan kun erstattes af en af kredsens 
suppleanter.

Intet RM kan ved fuldmagt eller på anden måde 
råde over mere end ét mandat.

OZ8BG: Vi bør ikke tage suppleanter i række
følge og mener, at den forhindrede RMer selv kan 
udvælge suppleanten, således at han er sikker på 
at han har samme mening som en selv.

OZ9JE: I kreds 9 har vi møde mellem RM, 
suppleanterne og HB medlem og det kan man jo 
også gøre i OZ8BGs kreds (8).

OZ3BS tils lu tter sig OZ8BG.
OZ3SH: Repræsentantskabet er udpeget af 

medlemmerne, og det må være en der har bag
grund i et stemmetal der repræsenterer kredsen, 
ellers er hele ideen med valget bortfaldt.
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OZ9JE: Vi repræsenteret EDR med de stemme
tal vi har og det må være medlemmernes menin
ger, og ikke vores egne personlige, der skal frem
hæves.

OZ3BS: Hvis et RM fra Fredericia ikke kan 
komme, så kan det jo ikke hjælpe, at der stiller en 
suppleant fra Mariager, som ingen kender i Fre
dericia.

OZ6WR: Det er medlemmerne der har valgt 
suppleanterne og ikke det pågældende RM.

HB forslag vedtaget med 52 for, 3 imod, 2 undlod.

Bemærkninger fra OZ5RO om at HB harvedtaget 
at RM suppleanter nu også modtager referater 
og dagsorden, således at man er klar til at til
træde.
Forslag fra OZ6WR.

OZ6WR mener at hans forslag tilgodeser en 
bedre opdeling, således den omfatter Køben
havns Amtskommuner. Hvis kreds 2 og 4 ikke har 
noget imod opdelingen, anbefales at man stem
mer for.

OZ5GF oplyser at udvalget som sidste år udar
bejdede de nu gældende grænser, forhørte sig i 
kreds 4 og 4 grænseafdelinger, og ud fra disse 
oplysninger opdelte kredsene.

OZ3SW: De amatører der bor i de berørte om
råder har ikke nogen tilknytning til kreds 1 og an
befaler at stemme imod.

OZ8BG anmoder dirigenten om at denne fore
tager en vejledende afstemning i de berørte 
kredse, fo r han finder forslaget mistænkeligt.

OZ3BS an befaler at man stemmer for forslaget.
OZ3PO oplyser at vejledende afstemning er 

misvisende. Vi overlapper hinanden alligevel, så 
lad sagen ligge.

OZ6WR vil anbefale forslaget for kreds 1, så 
kan kreds 2 og 4 justere sig senere.

OZ6UP henstiller at man stemmer imod.
OZ3BS: Vi bør ikke tærske langhalm på dette 

og anbefaler afstemning.
OZ5GF anbefaler at man stemmer imod.
OZ7OU kan ikke se at forslaget har en større 

medlemsopbakning, så lad det gå i udvalg. Un
dersøg sagen på kredsmedlemsmøderne i det 
kommende år. Anbefaler at stemme imod.

OZ3BS: Sjælland bør afgøre det lokalt.
OZ5IH: OZ5GF har ikke spurgt i København 

afd. om vi havde medlemmer i de berørte om
råder.

OZ6I foreslår, at man hos HB kan ansøge om 
tilde ling  af anden kreds.

OZ3PO har dette forslag noget med Køben
havns afd. økonomi at gøre?

OZ6WR: M it forslag har ikke noget med afde
lingerne at gøre.

OZ2WK: (Dirigenten) har undersøgt mulighe
den fo r en vejledende afstemning, men finder at 
kreds 1 har 12 medlemmer og kreds 2 og 4 har 14 
medlemmer, en sådan afstemning er uheldig og 
beder medlemmerne om at træffe beslutning 
selv.

Afstemning: 12 for, 40 imod, 5 undlod.

Forslag inds. af OZ4KS.
OZ5IH motiverede forslaget og understregede 

at dette ikke havde noget med København afd. 
økonomi at gøre. Mener at det kan støtte mange 
små afdelinger.

OZ8BG: Har man diskuteret den store admini
stration.

OZ3BS: København kan gøre noget mere for 
sine medlemmer, så kommer medlemmerne 
også.

OZ1OQ: Det bliver en sovepude for afdelin
gerne, pengene flyder jo ind. Anbefaler at stem
me imod.

OZ9JE: Vi i provinsen kan sagtens opkræve 
vores kontingent selv.

OZ9JB: Det er en god ting at afdelingerne selv 
kan fastsætte sit kontingent og anbefaler at 
stemme imod.

OZ9HX: Mange vil melde sig ud af EDR hvis 
dette vedtages.

OZ1W har lavet en privat rundspørge og ca. 50 
% af de adspurgte vil udmelde sig af EDR hvis 
dette vedtages. Anbefaler at stemme imod. 
Afstemning, 6 for, 48 imod, 3 undlod.

Forslag indsendt af OZ1ADX, Hvidovre afd.
OZ3BC motiverede forslaget.
OZ3SH: På HBs møde i aftes drøftede vi fo r

slaget og fandt at forslaget vil betyde en kontin
gentforhøjelse på mellem 25 og 30 kr. pr. år. 
S tiller på HBs vegne et ændringsforslag til en fo r
søgsordning af administrationen. HB mener at 
det må være rimeligt, at redaktøren har frie hæn
der til OZs tilrettelæ gning og mener at HB og re
daktøren tilrettelæ gger en linie der kan godken
des af medlemmerne.

OZ9JB: Forslaget er godt, der er bare et par 
menner ved det bl. a. det økonomiske.

Æ ndringsforslaget fra HB til en forsøgsordning.
EDRs kontor er forretningsførerens adresse. 

Postbox nr. 79 København, ændres ikke og er 
stadig EDRs officielle adresse.

OZ NOVEMBER 1977 561



Det overlades til HB og redaktøren af OZ, at 
indarbejde de omtalte oplysninger i OZ på bedst 
mulig måde.

I OZ vil der blive givet fyldestgørende oplys
ninger om bestilling af QTH-lister. (Indlæg af 
g irokort er en dyr ordning) medlemmerne skal al
ligevel på posthuset og indbetale beløbet og kan 
der udfylde girokortet.

VHF udvalget tager ønsker om repeaterne med 
i deres overvejelser.

OZ2WK: (Dirigenten) vil forslagstillerne fra 
Hvidovre trække deres forslag tilbage.

OZ3BC: Vi kan ikketræ kkeforslagettilbage, da 
vi ikke har kontakt med forslagsstillerne, men vi 
er indforstået med HBs ændringsforslag. 
Afstemning om HBs forslag. 54 for, ingen imod, 3 
undlod.

Forslag fra OZ1DXC og OZ1DAF.
Forslagsstillerne ønsker en udvidelse af Han

dicapudvalget.
OZ3SH: HB kan fu ld t ud støtte forslaget og 

vil efterleve dette.
OZ3BS: Forslaget bør uddybes lidt mere.
OZ9JE: Dem med stærkt talebesvær bør ikke 

have licens. Har ikke noget imod at de får en 
modtager. Det er tit vanskeligt af føre en QSO 
med dem.

OZ4GF: Ved sidste HB møde kunne OZ1TD fo r
tælle, at nogle med talebesvær har haft hjælp af 
licensen.

OZ3BS: Det kan ikke være radioamatørernes 
p lig t at hjælpe disse mennesker, men det må 
være de respektive institutioner.

OZ9SN spørger fra OZ1VP om ikke det er mu
ligt at de handicappede kunne have en repræ
sentant i udvalget.

OZ4EV: Det er HBs indtryk, at handicapudval
get har g jo rt et godt stykke arbejde. Det kriterie 
som fore ligger fra handicapudvalget er at man 
uanset sit handicap skal have mulighed for at få 
licens, men vi må ikke falde i den anden grøft og 
komme derhen, at en mand skal have licens fordi 
han er handicappet.

OZ3SH: Jeg vil søge at køre udvalget så godt 
som muligt. Det har aldrig været min tanke, at 
EDR skal blande sig i hvem der kan opnå licens. 
RM må ikke stille retningslinier fo r hvem der er 
egnet eller ikke egnet.

OZ3BC: Vi skal ikke bare som amatører hjæl
pe, men også som mennesker.

OZ3BS: De talebesværede der har vist, at de 
har evnen til at opnå licens, kan måske komme

ud for, at ingen vil tale med dem, og så kan det jo 
diskuteres om man har hjulpet dem.

Afstemningen: 21 for, 6 imod og 30 undlod at 
stemme.

Forslag fra medlem 15329, OZ3BC.
OZ3BC fremlagde sine forslag. Beklagede dybt 

trafikken på 145,9 MHz og har overfor W4KFC 
nævnt problemet, og bedt om en udtalelse. Præ
sidenten fo r AMSAT har dybt beklaget denne ak
tiv ite t og henstiller, at man bruger en anden fre
kvens.

OZ8BG er ikke sikker på, at det vil gavne med 
licens, der gælder i de nordiske lande, de danske 
vilkår er mere lempelige. Med hensyn til repea- 
te rd rift bør dette overlades til repeaterudvalget 
og beder om at dirigenten holder punkterne ad
skilt.

OZ9JB: Vi får ikke glæde af licensbevis i plan- 
bogsformat, da det alene er sidste postkvittering 
der er gyldig. Hvis vi skal have fælleslicens. vin
der vi ikke noget ved dette, og at vi derved får 
m indre rettigheder.

OZ3BC: det er et forslag, der bliver stillet til be
styrelsen om at forhandle det på bedst mulig 
måde.

OZ3BS: Mon OZ3BC har undersøgt konse
kvensen af forslaget. Danmark har nogle af de 
lempeligste vilkår for opnåelse af licens. Under
søg først, hvad vi vinder eller taber ved forslaget.

OZ5DX: Det er ikke noget problem at få gæste- 
licens i de nordiske lande.

OZ6MK: Jeg søgte så sent som i sommer licens 
i Sverige. En måned efter kom ansøgningen retur 
med udbedelse af en straffeattest, derudover skal 
man fo r at få tilladelsen i en måned, betale kr. 50 
sv. fo r en sådan licens.

OZ3BC: Hensigten med forslaget er at A-licen- 
sen gælder som A-licens i de andre lande o.s.v. 
med de andre kategorier.

OZ1OQ m enerat formuleringen er forkert.
OZ3BC's forslags første afsnit til afstemning.

9 for, 17 imod, 31 undlod at stemme.
OZ4EV: EDR har ved flere lejligheder søgt P&T 

om at få mere hånd i hanke med repeaterne, men 
P&T afviser os hver gang. Vedr. bedre forhold om 
repeaterne, har repeaterlicensindehaverne væ
ret til møde i Juelsminde, og her blev nedsat et 5 
mands udvalg af fo lk med repeaterlicens.

OZ7LX: Forslaget haren lille karakter af m istil
lid til HB's bestræbelser på at opnå bedre betin
gelser og anbefaler at OZ3BC trækker sit forslag 
tilbage.

OZ3BC: Jeg frafalder forslaget om repeaterne.
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OZ4EV: VHF-udvalget har flere gange anmo
det medlemmerne om at overholde Reg. I bånd
planen igennem OZ. Udvalget har fået HB’s tilla 
delse til at udarbejde en vejledning i OZ, i stil med 
rævejagtbrochuren.

OZ6MK: Så vidt jeg ved, er Norge og Danmark 
de eneste, der overholder Reg. I båndplanen for 
UHF. Hvad vil VHF-udvalget gøre ved dette?

OZ3BS: En henvendelse til dem, der ikke over
holder båndplanen ville nok hjælpe.

OZ3SW: Det er svært fo r EDR at pålægge ikke- 
medlemmer noget. Med hensyn til chikane, så 
tryk deres kaldesignaler i OZ.

OZ3BC: Båndplanen er lavet fo r amatørerne, 
og bør derfor overholdes.

OZ4EV: Med hensyn til båndplanen for 70 cm, 
så er det rigtigt, at der er nogle, der ikke følger 
den, vi har i udvalget ikke diskuteret, om vi også 
skal svigte planen.

OZ6MK: Vil man rette henvendelse til de andre 
lande om at følge båndplanen, eller vil man fore
slå til den næste Reg. I konference, at man laver 
en ny båndplan for 70 cm.

OZ9HX vil støtte forslaget, hvis det formuleres 
anderledes, og stiller ændringsforslag, således 
at alle danske radioamatører ændres til EDR 
medlemmer.

OZ7LX: Hvis VHF-udvalget følger OZ4EV’s fo r
slag med hensyn til brochure, så falder forslaget 
bort.

OZ4EV: VHF-udvalget vil indskærpe, at bånd
planen overholdes, og vil derudover udsende 
omtalte brochure.

OZ3BC er indforstået med ændringen, stillet af 
OZ9HX. Mener at OZ7LX er negativt indstillet for 
forslaget.

OZ7LX: Jeg er ikke negativ overfor dine fo r
slag, men ønsker at man overvejer hvilket fo r
slag, man stemmer om.

OZ3BC: Ordene jvnf. P&T cirkulære skal slet
tes.

Forslaget til afstemning i denne udformning: 
Det pålægges bestyrelsen at indskærpe radio
amatørerne, at båndplanen fro Reg. I overholdes. 
Herunder at frekvenser tildelt nuværende og 
kommende satellittransponders, ikke anvendes 
til anden tra fik end den tilsigtede, uanset tids
punktet i omløbsperioden.

Forslaget enst. vedtaget i denne udformning.

Forslag om tilføjelse til rævejagtsreglementet.
OZ1YX: Det må være op til rævejagtsudvalget 

at ændre reglerne og ikke RM. Det er jo ræve

jagtsudvalget der har fingeren på pulsen, og det 
er ikke nødvendigt at diskutere dette her.

OZ9JE: Det vi vil forebygge, er at arrangørerne 
ikke kan pålægges noget ansvar. Det er arrngø- 
rerne der skal påtale, og så samtidig være fritaget 
fo r ansvar.

OZ3MV: Selvfølgelig er rævejagtsudvalget fo r
nuftige mennesker, derfor har de også fået dette 
forslag forelagt, og er gået ind for det.

Forslaget taget til afstemning i denne udform
ning: Repræsentantskabet henstiller til ræve
jagtsudvalget, at man ved næste revision af ræ- 
vejagtsreglement indføjer følgende: Gældende 
færdselslov skal overholdes. Overtrædelse kan 
medføre diskvalifikation.

Forslaget enst. vedtaget.

Brev fra OZ1ZK.
Brevet indeholder kritik  af HB’s arbejde vedr. 

jubilæ et. Mener at HB ikke har imødekommet re- 
præsentantskabsbeslutning i 1976. Kritik af at 
HB ikke ville indkalde til ekstraordinært RM- 
møde.

Klage afvist med 53 stemmer, 4 undlod at stem
me.

Punkt 10:
39 stemmer fo r Odense, 10 stemmer for Nyborg. 

Punkt 11:
OZ9SN er forundret over at så få forslag er vedta
get.

OZ6PN: Redaktøren har tænkt sig at ændre 
OZ’s forside og udbeder sig forslag og tilkende
givelser fo r og imod ændring. Vedr. adresser på 
udvalg og bestyrelser, så send det skriftlig t til re
daktøren og brug ikke telefonen.

OZ3BS: Til redaktørens bemærkninger træn
ger OZ til en ny forside. Jubilæumsfesten var for 
dyr, og hvorfor skulle den være i København? -  
Munkebjerg kunne have været stedet. Til OZ9SN 
vil jeg sige, at vi her har et godt eksempel på at 
RM er bedre.

OZ1OQ: Angående jubilæumsfesten, så lad 
dette emne ligge. Vi har nu siddet og hugget me
get tynde pinde på det sidste, men budgettet var 
overstået på fem minutter. Vi har et godt OZ, men 
redaktøren må ikke ændre forside før det er god
kendt af HB.

OZ5DX: Vi har et godt OZ, men vi kan gøre det 
bedre, og vil foreslå en fotokonkurrence.

OZ9SN: Hvordan kan en forskel på kr. 40.000 
fremkomme i regnskabet?

OZ7LX: Vi har et godt OZ, men er utilfreds med
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annonceplaceringen og efterlyser meninger om 
samlet og spredte annoncer.

OZ3BC: Det skal også gå op økonomisk og fo r
retningsmæssige sider skal også tilgodeses. Der 
er fo r lid t udenlandsk stof i OZ. Der er for kraftig 
censurering af læserbrevene, og der er for meget 
fy ldstof under tekniske artikler.

OZ4EV: Med hensyn til de 40.000 kr. i revisi
onsbemærkningerne vil HB undersøge en even
tuelt overgang til EDB, og det vil give en bedre 
kontrol.

OZ2WK: Der er ingen personspørgsmål i revi
sionsbemærkningerne og der er ikke tale om 
penge der mangler, men kun en henstilling til en 
bedre kontrol.

OZ3PO: Hvorfor er der ikke fornavn i P&T’s 
QTH-lister? Ønsker at man til næste år undersø
ger muligheden for medlemsskab uden tilsen
delse af OZ.

OZ5IH henstiller at redaktøren svarer et afvist 
læserbrev inden OZ udkommer, som OZ3WP har 
været udsat for.

OZ6PN: OZ3WP fik svar inden. En kopi af bre
vet er sendt til HB til udtalelse, men har en mis
tanke om at brevet til OZ3WP måske er gået tabt.

OZ8OP kender også nogle, der ønsker med
lemsskab uden tilsendelse af OZ, og henstiller at 
man kun skriver om relevante ting i bladet. Øn
sker at rettelser til tekniske artikler også trykkes i 
indholdsfortegnelsen.

OZ1YX: Vi ofrer fo r meget tid på det adm ini
strative i foreningen og fo r lidt på det økonomi
ske. Mener at overskuddet på annoncer er for 
lille. Stempelurene til rævejagterne bør udskif
tes, men der er økonomiske problemer, der kom
mer et oplæg.

OZ6PN: Snak om OZ’s forside på kredsmøder
ne.

OZ4EV: Vi mangler et punkt på dagsordenen 
der hedder fremtidens arbejde, således at den 
langvarige drøftelse af formandens beretning 
kunne undlades og i stedet tages til efterretning. 
Henstiller at formandens beretning for eftertiden 
opdeles i to afsnit. Et med beretning for hvad der 
er sket, og et afsnit med hvad man agter at gøre i 
fremtiden.

OZ1AT redegør for hvad fremtidens referater 
vil indeholde.

OZ7LX: PR-arbejdet skal der gøres noget ved. 
OZ2WK takker som dirigent for god ro og orden.

OZ5RO takker dirigenten for et godt udført ar
bejde og takker afgående HB-medlemmer for et 
godt udført arbejde og beder forsamlingen ud
råbe et leve fo r EDR. Referat ved OZ1AT.

FOTOTRANSFER 2009
Uden mørkekammer og 
kun med enkle hjælpemid
ler kan man i dæmpet 
dagslys selv lave en mål
fast, positiv film til print
fremstilling direkte fra tids
skrifter eller egen tegning.

SENO-FOTOTRANSFER arbejder direkte positivt efter re- 
flexmetoden. Lægges på printtegningen med en glasplade 
over. Med en 250 W Nitraphot-S-lampe (ikke UV) i 1 m’s af
stand belyses i 6 min. Fremkald og fixer i 2+3 min. i 
SENO-2010, skyl og efter tørring er SENO-FOTOTRANS
FER klar til brug på SENO-FOTOPRINT 4005. 
SENO-FOTOTRANSFER er en målfast polyesterfilm, der 
også kan bruges til tekst etc. på forplader.

SENO-FOTOTRANSFER (A4)...................... best. nr. 2009
SENO-FREMKALDER/FIXER...................... best. nr. 2010
(kan genanvendes og rækker til adskillige film). 
SENO-produkterne = moderne printfremstilling.
Tekniske oplysninger på forlangende.

LAUTRONIC Vy 73 OZ3FN
Kaplevej 29, 2830 Virum, tlf. (02) 85 52 74, bedst efter 17,00

%

CB-Funk 
11 m!

Deutsche Import- und Fabrikationsfirma 
sucht Kontakte zu dänischen Firmen und Wie
derverkäufern, die CB-Funkgeräte aller Art 
und -Zubehör günstigst einkaufen möchten. 
W ir haben ständig ein großes Warensortiment 
vorrätig.
Bitte schreiben Sie in deutsch, auch englisch 
oder französisch an

Firma

ALBRECHT-FUNK
Dovenkamp 11 
D-2073 Lütjensee 
Tel.: 04154/7274 
Telex: 2189 406 Agru d
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NYT&NOTER

EDR’s vandrepokal.
Fra firmaet Roger Hansen & Søn ved OZ2WK 
modtog EDR i anledning af jubilæet en vandre
pokal der årligt kan tildeles et medlem af EDR til 
påskønnelse af vel udført arbejde for foreningen.

Hovedbestyrelsen har eenstemmigt indstillet 
at EDR’s forretningsfører, Grethe Sigersted, b li
ver den første, der skal have pokalen og her over
rækker landsformanden OZ5RO den til Grethe.

★

OZ4SJ

W3DZZ KOMPL. ELL. TRAPS SOLO
2 MTR. SPÆRREFILTRE
TOROIDRINGKERNER
BALUNS KOMPLETTE OG I KITS
LOW-PASS-FILTRE
HI-PASS-FILTRE
CW-FILTRE
NET-FILTRE
HØJTTALER-FILTRE Med fordel hoS
TEN-TEC-PRODUKTER 
TRANSCEIVERE 
ANT-BOKSE 
SWR-METRE 
POWER-SUPPLIES 
50 WATTS HF TRANSISTORER 
100 WATTS PA-MODUL HF BREDBÅNDS 
MED KØLEPLADE
5 WATTS PA-MODUL HF BREDBÅNDS 
MED KØLEPLADE 
TURNERMIKROFONER 
ANTENNER FOR 2 METER 
MULTI VIBRATORER 
MORSENØGLER, STORT UDVALG 
MORSEKURSUS PÅ BÅND 
M. M. M.

Ring . . . få en sludder, og et 
uforpligtende tilbud.

(01) 46 95 14

YAESU MUSEN FL 101
Den bedste sender på det danske marked!
Frekvensområde: 1.8 MHz-29.9 MHz 
Sender input: 240 Watt 
Mode: USB -  LSB _ CW -  AM -  FSK 
Vox indbygget

Kr. 5253,-
Incl. 18 % moms.
Ring eller skriv efter YAESU hovedkatalog.

E3EIAFON
Istedgade 79 -  1650 København V -T lf .  (01) 31 02 73

KW 108 Monltorscope

kr. 1650,-

TheKW 108 »Monitorscope« is a convenient instrument allowing »on- 
the-air« monitoring and testing of an amateur radio transmission on 
all bands from 160 m through 10 m.
The Monitorscope is designed to be connected between the Transmit
ter or Linear Amplifier antenna socket and the antenna or ATU and 
gives a visual display of the transmitter envelope which will allow the 
Tx to be »talked up« to full power output whilst watching for flat- 
topping which would cause the signal to »splatter« creating inter
ference to Stations on adjacent frequencies and TVI.
By using the 2-tone Test Generator, the Transmitter may be adjusted 
to ensure that it is operating in a linear condition, necessary for good 
quality SSB transmission.
The KW 108 is designed in the attractive KW G-Line style and matches 
all other of the famous G-Line products.
This equipment is finished in Duo-grey which also matches all other 
KW equipment.

H. T. ELECTRONIC
v / H. THOMSEN (oz5BW) 

Fredensgade 1, 6300 Graasten, tlf. (04) 65 09 08
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Redaktion: OZ1LO, Leif Ottosen, 
Bankevejen 12, Køng, 4750 Lundby. CONTESTmanager

WWDXA CW Contest.
Dette er en ny test organiseret at World Wide DX Association 
(W5AT og DXers Magazine), der finder sted:

Lørdag den 19. november 00 GMT til søndag den 20. novem
ber 24 GMT.

Klasser: Single operator enkeltbånd eller allebånd, multi- 
operator og SWL.

Bånd: Alle amatørbånd må anvendes, også repeater og satil- 
lit.

Kodegrupper: RST + ITU-zone(OXIiggerizone5, OYogOZi 
zone 18).

Points: Eget land 0 point, men tæller som multiplier. Eget 
kontinent 1 point. Andre kontinenter 3 points. Repeater og sa
te llit 10 points.

Multiplier: Der findes 2 typer. Hver ny ITU-zone og hvert nyt 
land på hvert bånd.

Samlet score: Summen af QSO-polts på alle bånd multiplice
res med summen af zoner og lande på alle bånd (samme regler 
gælder for SWL).

Diplomer: Til vinderen i hvert land og zone. Der kan også vin
des trofæer og andre præmier.

Logs: Det er ikke nødvendigt at indsende log, kun sammen- 
tællingsbladet. Contest-komiteen forbeholder sig dog ret til at 
bede om din log til at bekræfte din krævede score.

Sidste poststemplingsdato er 1. januar 1978 og adressen er: 
W5AT, Frank Jerome, 908 Holoway, Midwest City, Oklahoma 
73110, USA.

TOPS 80 m CW Contest.
Testen afholdes den 3. december 18 GMT til 4. december 18 
GMT.

Der findes single og multioperator-klasser.
Der udveksles RST + numre fra 001.
Kontakter med eget land tæller 1 point -  med eget kontinent

2 points -  med andre kontinenter 5 points. QSO med GW8WJ 
eller GW6AQ giver hver 25 points.

Multipliers er hvert prefix, altså f. eks. OZ1-OZ2-OZ3 o.s.v. 
Samlet score er summen af QSO-points multipliceret med 

summen af prefixer.
Logs sendes senest 31. januar 1978 til G3IRM, Peter Lumb, 

14 Linton Gardens, Bury Saint Edmonds, Suffolk IP33 20Z, 
England.

Vedlæg 1 IRC for kopi af resultatlisten.

Spansk DX Contest.
Tid: Phone: 3. december 20 GMT til 4. december 20 GMT. CW: 
10. december 20 GMT til 11. december 20 GMT.

Formål: Alle verdens amatører skal kontakte så mange span
ske stationer som muligt.

Klasser: Kun single operator.
Bånd: 80 til 10 m.
Kodegrupper: RS(T) + numre fra 001.
Points: Hver QSO giver 1 point.
Multiplier: Hvert EA prefix, EA1-9, på hvert bånd.
Samlet score: Summen af QSO-points multipliceret med 

summen af multipliers på alle bånd.
Logs og sammentællingsblad sendes til: URE International 

Contest, P. O. Box 220, Madrid, Spanien, med 15. februar 1978 
som sidste poststemplingsdato.

ARRL 10 m Contest
afholdes i år den 10. december 12 GMT til 11. december 24 
GMT.

Alle stationer må kontaktes en gang på CW og en gang på 
phone. Også QSO'er via Oscar tæller.

Der findes single og multioperator-klasser.
Stationer i USA og Canada sendes RS(T) og stat eller provins.

Alle andre sender RS(T) + fortløbende numre fra 001. Hver 
QSO giver 2 points.

Multipliers er hver USA-stat og Canada-provins samt hvert 
land efter DXCC-landslisten.

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

Vinderen i hvert land modtager diplom.
Logs og sammentællingsblad sendes til: ARRL Communica

tions Dept., 225 Main St., Newington, Conn. 06111, USA med 
seneste poststemplingsdato 19. januar 1978.

Ungarsk CW Contest
afholdes i år den 10. december 16 GMT til 11. december 16 GMT 
på alle bånd 80-10 m.

Det gælder om at kontakte så mange HA-stationer som mu
ligt.

Klasser: Single operator enkeltbånd og allebånd samt multi- 
operator.

Der udveksles RST + numre fra 001. HA-stationerne sender 
desuden 2 bogstaver, der indikerer deres provins.

Hver QSO giver 1 point. Multipliers er hver provins på hvert 
bånd.

Samlet score er summen af QSO-points på alle bånd multi
pliceret med summen af HA-provinser på alle bånd.

Logs sendes senest 6 uger efter testen til Radio Amateur 
Leagueof Budapest, P. O. Box 2, H-1553 Budapest, Ungarn.

Contestkalender.
19.-20. november: WWDXA CW Contest.
26.-27. november: CQWW CW Contest (se sidste OZ).
3.-4. december: TOPS 80 m CW Contest.
3.-4. december: Spansk Phone Contest.
10.-11. december: Spansk CW Contest.
10.-11. december: ARRL 10 m Contest.
10.-11. december: Ungarsk CW Contest.
26. december: Juletest.
Aktivitetstesten.
Logs for aktivitetstesten sendes til OZ8KU, Charly Andersen, 
Nørrevangsvej 1, Ringsø, 8500 Grenå, og ikke til OZ1 LO.

O Z 1LO

UNIDEN 2020
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__ jL _
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6450,- kr. incl. 18 % moms
Frekvensom råde: 3,5-4 MHz, 7-7,5 MHz, 14-14,5 MHz, 21-21,5 MHz, 28-30 MHz. 
Dessutom mottagning på 15,0 MHz (WWV) och 27-27,5MHz.
Trafiksått: SSB (LSB/USB), CW och AM.
Såndningseffekt: 200 W PEP SSB/CW  och 100 W AM.
Rorbestyckning: 2 st 6146 B +  1 st 12BY7 driv.
Transistorbestyckning: 52 transistorer. 16 FET, 18 IC och 154 dioder.
S tabilite t: D rift m indre ån 100 Hz.
S elektivite t: 2,4 kHz vid - 6  dB, 4 kHz vid -6 0  dB. vid SSB/AM 

0,6 kHz vid - 6  dB, 1,5 kHz vid -6 0  dB vid CW.
CW filter inbyggt.

Kånslighet: 0,3 uV v id -1 0  dB S/N.

OZ4SJ, Svend Aage Jensen, telefon (01) 46 95 14
Frugthaven 37 -  2500 Valby
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POW ER! POWER! POWER! POWER!
POWER SUPPLY!! POWER SUPPLY!!
Vi kan ikke sælge dig »HC Ørstedsværket«, men næsten. -  
Strømforsyninger fra 1 A til 40 A. leveres til priser, hvor alle 
kan deltage, og med fuldt professionelle data.
Eks.: Ripple ved 0 A = 60 uV 
Eks.: Ripple ved 20 A = 200 uV 
Eks.: Udgangsimp. v. 1 A supply = 20 milliohm 
Eks.: Udgangsimp. v. 20 A supply = 2 milliohm

PS 020 Power system:
færdigbyggede -  u. instr. m. instr.

5 amp ...................................................... .455,90 kr. 585,00 kr.
10 amp .......................................................739,80 kr. 868,80 kr.
15 amp ......................................................857,90 kr. 983,90 kr.
20 amp ..................................................... 919,80 kr. 1045,80 kr.

Monterede og testede kits indeholdende:
Power supply plus transformator.
PS 015 laboratoriestrømforsyning 1 amp ..................... .195,30 kr.
PS 016 laboratoriestrømforsyning 2 amp ..................... .223,30 kr.
PS 017 Power supply 3 amp ......................................... .234,20 kr.
PS 018 Power supply 4 amp ......................................... .267,30 kr.
PS018"Power supply 5 amp ......................................... .276,90 kr.

Monterede kits indeholdende:
Styreprint, booster, transformator, ladekondensator, ensretter.
Power supply 10 amp ........................................................ 466,80 kr.
Power supply 15 amp ........................................................ 584,90 kr.
Power supply 20 amp ........................................................ 646,80 kr.
Alle power supply indeholder: Remote sense, fold back begræns
ning, remote shute down.
Priserne er incl. moms. Forsendelse: Efterkrav, eller ved forudbeta
ling; portofrit, samt minus 2 % for kontant.

i i

PS 020 POWER T| 
SYSTEM
20 AMR
rxs vøh t>c.

%  •

Rammen om en god konstruktion

BJA p rin t »Modul-kabinet«

BJA print ApS
Ejboparken 11 
4000 Roskilde 
Telf. (03) 36 14 35 ©

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

n
Næsten alle amatører mangler QSL for en eller anden forbin
delse, og man siger at danskerne er slove til at sende QSL. Jeg 
har altid sagt, at de ikke var værre end andre landes amatører, 
men mit syn på det er ved at ændre sig. Jeg skulle bruge 15 
QSL-kort til »SOP« diplomet, men jeg mangler stadig et, og det 
er fra en dansk amatør til hvem jeg sendte direkte og med svar
kuvert, men det er måske den lidt sløve postgang, det er kun 15 
måneder siden jeg sendte QSL-kortet.

Send altid 100 % QSL, hvis du har lovet det, eller sig til mod
parten, hvis du ikke interesserer dig for QSL-kort, det vil ikke 
blive taget ilde op. Det jeg nu skriverer mest henvendt til de nye 
amatører, husk at sætte dit navn og din adresse på dine QSL- 
kort som du sender til andre amatører. Jeg har fået flere QSL fra 
amatører, der søger OZ-CCA hvor føromtalte mangler. Det er et 
stort arbejde at finde adresser i QTH-listen ved hjælp af kalde- 
signaler, da det jo er amtsindelingen man bruger i forbindelse 
med point til OZ-CCA diplomet.

Rettelse.
Fra Norge har jeg modtaget en rettelse på adressen til WALA- 
diplomet, det skal nu søges hos: Hans E. Kinck, LA4YF, 3800 Bø 
i Telemark, Norge.

Og en rettelse for QSL til LG5LG, det skal nu søges hos: Ulf A. 
Stranberg, LA2ZN, Kongleveien 3, 2200 Kongsvinger, Norge.

Begge adresser bedes rettet i december OZ 1976, husk det 
nu.

DDMP (Diploma Do Mundo Portugues).
Diplomet her kan erhverves af alle licenserede amatører og 
SWL for forbindelser efter 29. juli 1947, og betingelserne er, at

man skal have kontaktet 10 af de efterfølgende kaldesignaler: 
CT1, Portugal -  CT2, Azoren -  CT3, Madeira -  CR2, Port In

dien -CR4, Cape Verde Island (D4)-CR5, Principe, SaoThome 
- CR6 Angola (D2/3) -  CR7, Mozambique (C8/9) - CR8, PortTl- 
mor -  CR9, Macao.

Diplomet er gratis, men der skal sendes 2 IRC med ansøgnin
gen til dækning af tilbagesendelsen af diplomet, det kan søges 
gennem EDR eller hos: Rede dos Emissores Portugueses, Rua 
de D.Pedro V,7,4, Lisboa, Portugal.

Diplomet kan søges gennem EDR eller som GCR liste hos: 
Alex Desmeules, VE2AFC, P. O. Box 382, Quebec 4, Quebec, 
Canada.

WDRA (Worked Danube River Award).
Alle forbindelser efter 1. januar 1958 tæller til dette diplom. Alle 
kontakter skal være på 10-80 meter båndene, og kan være AM, 
CW eller 2xSSB kontakter. Man skal have forbindelse med føl
gende lande:
Tyskland, DL, DJ, DK: 15 kontakter.
Østrig, OE (mindst en kontakt med OE1): 7 kontakter. 
Czechoslovakiet, OK: 2 kontakter.
Ungarn, HA: 5 kontakter.
Jugoslavien, YU: 3 kontakter.
Rumænien, YO: 3 kontakter.
Bulgarien, LZ: 1 kontakt.
Moldavia, U05: 1 kontakt.
Ialt 37 forbindelser.

Prisen er 10 IRC, og diplomet kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste: Ernst Reisenauer, OE1IU, P. O. Box 23, A-1171 
Wien, Østrig.
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IC 211E PLL 2 m transceiver 
med digitalskala og 2 VFO'er.
FM/CW/SSB. 10 W out. Indbyg
get. ja faktisk alt hvad den kræs
ne amatør har brug fo r .. 6.495,- 
IC 215E Bærbar 2 m FM tran
sceiver. 15 kanaler. 3 W out. Ud
seende og størrelse som IC 202.
Leveres med 12 kanaler, mikro
fon, bærerem.
batterier m. m.......  2.295,-

IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x-taller) med 22 kanaler. 
Leveres med 1750 Hz toneopkald og programeret til RØ-R9 samt 
145.250/500/525/550/575, incl. mikrofon og øvrigt tilbehør... 2.595,- 
IC 245E PLL mobil 2 m transceiver. FM/CW/SSB, 10 W out. PLL-VFO, 
duplex/simplex, AGC fast/slow. NB, RIT. toneopkald. Leveres kom
plet med mikrofon, alle stik, kabler og beslag ......................... 4.495,-

Alle priser er incl. moms. Vi sælger gerne på afbetaling.

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

WAEIP (Worked All El Provinces).-
Irish Radio Transmitters Society har udgivet dette diplom, som 
kan soges af alle licenserede amatører og SWL. Der er ingen 
tid-bånd eller modulationsartbegrænsninger, man kan få di
plomet for kontakter på et bånd eller som rene CW forbindelser 
eller på phone eller som mixede, og betingelserne er følgende-
4 forskellige stationer i Leinster.
4 forskellige stationer i Munster.
1 station i Connaught.
1 station i Ulster.

Prisen er 1 US-dollar eller 10 IRC. Diplomet kan soges gen
nem EDR eller hos: Irish Radio Transmitters Society, 125, Coo- 
ley Drimnagh, Dublin 12, Ireland.

HRBM-Award.
Der Ortsverband Kempen under DARC har udgivet dette d i
plom til alle licenserede amatører og SWL efter følgende betin
gelser:

Klasse 2: Ved at benytte det sidste bogstav i kaldesignalet 
skal man sammensætte folgende ord: HAM RADIO BORDER 
MEETING. Der må benyttes 5 kaldesignaler fra eget land, de øv
rige 16 skal være fra mindst 4 forskellige lande. (21 QSL-kort).

Klasse 1: Her gælder desamme regler som ovenfor om at be
nytte sidste bogstav i kaldesignalet, men her skal man sam
mensætte ordene: HAM RADIO BORDER MEETING AMATEUR: 
FUNK BRUECKE ZUR WELT. Her må man bruge 10 kaldesigna
ler fra eget land, og de resterende skal være fra mindst 8 fo r
skellige lande. (46 QSL-kort).

Alle kontakter efter 1. januar 1966 er gældende, prisen er 5 
DM eller 10 IRC pr. stk. Diplomet kan søges gennem EDR eller 
som GCR liste hos: DARC Ortsverband Kempen, D-4152 Kem
pen 1, Parkstrasse 24, Tyskland.

IMD (Internationales Mobil-Diplom).
Dette diplom er indstiftet af DARC-Nordrhein distrikt, og alle 
forbindelserefter 1. januar 1963 er gyldige hertil. Alle kontakter 
med /M, /MM eller /AM tæller til diplomet, men det skal være 
angivet påQSL-kortet. Der skal være kontaktet mindst 100 for
skellige mobilstationer.

Prisen for diplomet er 4 DM eller 10 IRC, og det kan søges 
gennem EDR eller som GCR liste, diplomet kan også søges af 
SWL hos: Eberhard Warnecke, DJ80T, D-5620 Velbert, Post- 
fach 1244, Tyskland.

WABP (Worked All Belgium Provinces).
Dette diplom kan søges af både licenserede amatører og SWL. 
Der er ingen tidsbegrænsning for diplomet. Betingelserne er, 
at man skal kontakte de 9 provinser, der findes i Belgien, på to 
bånd (altså 18 QSL-kort).

Og her er så listen over de belgiske provinser:
WV, West Flandern -  OV, East Flandern -  AN, Antwerp -  LM, 

Limburg -  LG, Liege -  LX, Luxembourg -  NR, Namur -  HT, 
H a inaut-B T, Brabant.

Prisen er 5 IRC, diplomet kan søges gennem EDR eller hos: 
ON5TO, UBA Awards Manager, P. O. Box 634, Brussel, Belgi
um.

P-7S-P.
Diplomet er opnåeligt for både licenserede amatører og SWL. 
Alle kontakter efter 1. januar 1960 tæller til diplomet.

Her bruges kontakter efter ITU zone Ilsten og reglerne er føl
gende:
Klasse 1: Kontakt med 70 ITU zoner.
Klasse 2: Kontakt med 60 ITU zoner.
Klasse 3: Kontakt med 50 ITU zoner.

Prisen for diplomet er 10 IRC, og det kan søges gennem EDR 
eller hos: Central Radio Club, Awards Manager, Postbox 69, 
Prague 1, Czechoslovakia.

CQ WPX Avard of Exellence.
Fra det grønlandske amatørblad har jeg fundet dette diplom, 
hvis I blader tilbage til side 184 i maj-nummeret 1976, vil I finde 
betingelserne for WPX. Dette diplom her kræver 1000forskelli
ge prefix'er. Alle sendetyper mixed-rene phone eller CW kon
takter gælder hertil. Diplomet har form af en plaquette og ko
ster 10 US-dollars.

Ansøgningen sendes til EDR eller til: Bob Huntington, 
W6TCQ, 5014 Mindora Drive, Torrance, California 90505, USA.

2 M /FM  
10W /1 w 

13,5 V DC 
25 kana le r
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G eneraldirektoratet for 
Post- og telegrafvæ senet

Strækning:

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

Km: Pejling: tid/frekvens:

December 1977 
Solplettal: 45

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Japan 8.600 44,4 7,2 6,5 9,4 15,6 14,7 10,0 8,0 8,7 7,5 8,0 7,9 8,9
New Zealand 17.800 54,1 7,4 6,8 10,6 17,9 23,6 23,2 17,4 10,5 7,7 8,0 9,3 9,2
Filipinerne 9.700 66,4 7,9 7,3 12,0 20,5 26,2 22,9 16,5 11,6 8,1 8,1 6,8 9,7
Sydl. Australien 16.000 85,0 9,0 8,4 13,7 23,3 24,5 22,9 21,9 13,8 9,1 8,4 9,6 10,7
Sumatra 9.300 90,0 9,3 8,7 14,1 23,9 29,3 27,8 22,5 14,5 9,5 8,6 9,6 10,9
Indiske Ocean 10.100 115,9 10,9 10,0 15,1 25,5 28,8 28,3 25,2 18,2 11,7 9,9 10,0 11,4
Madagaskar 8.300 146,0 12,4 11,0 14,1 25,1 24,6 26,3 27,4 22,9 15,4 12,6 11,4 11,4
Syd Afrika 10.100 171,3 13,2 12,0 11,9 22,7 25,0 28,6 28,8 26,4 18,8 14,8 12,9 11,8
Middelhavet 2.200 181,0 8,7 8,6 7,3 13,8 21,6 22,4 21,4 18,5 12,1 8,9 7,7 7,9
Antarktis 13.600 202,5 12,3 12,8 9,5 17,8 26,1 27,4 27,6 27,7 20,7 15,3 12,8 11,6
Kanariske Øer 3.500 226,9 9,7 11,3 8,2 12,8 24,0 27,7 27,7 26,4 19,0 12,9 10,1 9,5
Argentina 11.900 232,4 9,6 11,5 8,5 12,1 21,3 25,0 23,7 27,2 20,2 13,7 10,4 9,7
Peru 11.000 264,1 7,6 9,1 7,5 7,6 8,7 19,9 27,4 26,4 19,4 12,3 8,1 7,6
Vestindien 8.100 289,6 7,6 8,3 7,1 5,9 10,3 10,9 22,9 24,6 18,5 11,7 7,4 7,1
New York 6.100 291,4 7,7 8,3 7,1 5,8 8,3 12,0 23,1 24,3 18,4 11,7 7,4 7,1
Vest Grønland 3.600 313,6 8,4 8,3 6,7 5,6 11,1 17,5 22,0 20,5 15,4 10,2 7,3 7,4
San Francisco 8.800 324,5 9,2 8,9 6,3 5,8 8,7 8,7 6,4 12,3 14,7 10,6 8,2 8,2
Sydl. Stillehav 16.200 328.6 9,4 8,9 7,3 5,9 10,1 15,5 15,3 14,6 14,1 10,4 8,4 8,4
Hawaii 12.000 356,4 9,6 8,3 6,8 6,9 9,4 8,5 10,7 8,7 10,0 9,1 9,5 9,5

HF-UDSTYR! Det er osse os!
TRIO/KENWOOD:
TS-520 transceiver ................................kr. 5.895,00
TS-820 transceiver ................................Kr. 7.295,00
DG-1 digital skala ..................................Kr. 1.495,00

DRAKE:
R-4C modtager ..................................... ..Kr. 5.450,00
T-4XC sender ...........................................Kr. 5.150,00
TR-4CW transceiver ............................. ..Kr. 6.250,00
AC-4 strømforsyning ........................... ..Kr. 1.095,00
MS-4 højttaler .........................................Kr. 285,00
SPR-4 DX-modtager ........................... ..Kr. 5.495,00

YAESU MUSEN:
FT-101 E transceiver ...........................  kr. 7.695,00

t T f  E L E C T R O N I C
l l l J  Bogfinkevej 7, 4800 Nykøbing Fl.

i  ^  Telefon (03) 83 91 70 - 85 81 70

ATLAS:
210X transceiver 12 V ......................... .kr. 5.885,00
PS-220 strømforsyning ....................... .kr. 1.450,00
Strømforsyning, byggesæt ................. .kr. 495,00
350-XL transceiver 12 V ..................... .kr. 8.585,00
350-PS strømforsyning ....................... .kr. 1.950,00
305 ekstra VFO ......................................kr. 1.550.00
DD6-XL digital skala ............................kr. 1.950,00

Ring eller skriv efter datablade.
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cm
Nu er scanneren til ICOM produk
terne en realitet. 
ELFON præsenterer, som den før
ste, scannere til IC 211, IC 245 og 
IC 240.
Scanneren stopper i d iscrim inatornul og lytter 
i ca. 5 sekunder og kører derefter videre, hvis 
intet foretages. Scanneren til IC 240 har des
uden digital udskrift af frekvensen i 6 cifre.

Kom ud på Amager
og se disse scannere i funktion!

ICOM priser:
ICOM 211E ..................................kr. 6.495,00
ICOM 245E ..................................kr. 4.495,00
ICOM 240 ................................... .kr. 2.595,00
ICOM 215 ................................... .kr. 2.295,00
IC-SM2 b o rd m ik e ....................... .kr. 385,00

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 
Digital II. Pris ...............................kr. 2.175,00

1750 Hz tonesender
Til alle de stationer, der ikke har indbygget 
1750 Hz, kan vi tilbyde et færdigmonteret 
print, lige til at bygge i kasse eller station.
Pris ....................................................  kr. 57,95

Elbagade 34-36 - 2300 København S  

Tlf. (01) 58 91 09 - Giro 9 22 80 20
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N@V.EL.
Vi lagerfører nu NOV. EL.’s nye serie af KVALITETSINSTRUMENTER 
med virkelig professionelle data!

SWR-100B
Wattmeter + SWR-meter 
Frekvensområde 3-200 MHz 
Impedans 50 Ohm 
Effekt 100/1000 W på 3,5/7/14 MHz 

10/100/1000 W på 21/28 MHz 
1/10/100 W på 144 MHz 

Kalibreringskort medfølg, hvert instrument 
Indsætningstab bedre end 0,3 dB 
Connectors UHF 
Mål 160x105x100 mm 
Pris incl. moms kr. 425,00.

SWR-400B
Wattmeter + SWR-meter 
Frekvensområde 144 + 430 MHz 
Impedans 50 Ohm 
Effekt 20/200 W ud 
5/50 W retur
Indsætningstab bedre end 0,2 dB
Connectors N-type
Pris incl. moms kr. 795,00

SWR-201B
Wattmeter + SWR-meter 
Frekvensområde 3-200 MHz 
Impedans 50 Ohm 
Effekt 200/2000 W på 3,5/7/14 MHz 

20/200/2000 W på 21/28 MHz 
2/20/200 W på 144 MHz 

Kalibreringskort medfølg, hvert instrument 
Indsætningstab bedre end 0,5 dB 
Connectors UHF 
Mål 160x105x100 mm 
Pris incl. moms kr. 675,00

Rekvirer venligst brochure over NOV.EL. s serie af kvalitetsinstrumenter 
sammen med den nye prisliste over amatørradioudstyr.
Vy 73, OZ4SX, Svend

NORAD Lønstrup

9800 H jørring

PW-120
Dummyload/Wattmeter 
Frekvensområde DC-500 MHz 
Effekt 5/20/120 W fuldt udslag 
Nøjagtighed bedre end 10 %
SWR bedre end 1,15 
Connectors N-type 
Pris incl. moms kr. 545,00

DL-120B
Dummy-load
Impedans 50 Ohm
Frekvensområde DC-500 MHz
Effekt 120 W
SWR bedre end 1,15
Connectors N-type
Pris incl. moms kr. 275,00

CRS-1100B
Coaxial-omskifter som CRS-1100, men i 
kabinet med connectors.
Impedans 50 Ohm 
Frekvensområde DC-500 MHz 
Effekt 2000 W
Isolation bedre end 45 dB ved 430 MHz 
Indsætningstab bedre end 0,2 dB 
Connectors UHF-type 
Pris incl. moms kr. 525,00

CRS-1100
Coaxial-omskifter af høj kvalitet for indbyg
ning i panel eller kabinet. Udført i drejet 
gods. For een antenne og fire apparater, el
ler fire antenner og eet apparat.
Pris incl. moms kr. 275,00

NOV.EL. instrumenterne er monteret i gedi
gen støbt metalkabinet, der er overflade
behandlet med pulverlakering i »military- 
finish«.
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Redaktion: OZ9SW, Jorgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57

Aktivitetstesten
Oktobertesten gav følgende placeringer:

1. OZ1ABE 96 QSO 542 points
2. OZ1ALF 79 QSO 421 points
3. OZ6IW 64 QSO 312 points
4. OZ9NN 50 QSO 285 points
5. OZ6ZW 51 QSO 276 points
6. OZ9HBO 50 QSO 264 points
7. OZ1BCP 42 QSO 235 points
8. OZ8QD 43 QSO 221 points
9. OZ1QQ/a 35 QSO 212 points

10. OZ8RY/a 40 QSO 195 points
11. OZ1BNZ 45 QSO 193 points
12. OZ9SW 32 QSO 169 points
13. OZ1ATQ 39 QSO 164 points
14. OZ9DV 33 QSO 122 points
15. OZ8JYL/a 27 QSO 120 points
16. OZ1AOJ 22 QSO 120 points
17. OZ1COR 18 QSO 89 points
18. OZ6UD 20 QSO 81 points
19. OZ1BYL/a 23 QSO 68 points
20. OZ1CJS 13 QSO 65 points
21. OZ8SC 15 QSO 62 points
22. OZ6HY 9 QSO 47 points
23. OZ1CFO 8 QSO 47 points
24. OZ4XX 9 QSO 12 points
25. OZ3ZW 4 QSO 6 points
26. OZ1BRK 18 QSO ? points

FM-afdeling
1. OZ6KH 65 QSO 165 points
2. OZ1AXJ 54 QSO 140 points
3. OZ1CPM 25 QSO 69 points
4. OZ1ASP 24 QSO 66 points
5. OZ1ALK 28 QSO 53 points
6. OZ1EEH 18 QSO 34 points
7. OZ9JV 16 QSO 16 points
8. OZ1CSI 15 QSO 15 points

OZ4OW 15 QSO 15 points
9. OZ1BKD 6 QSO 7 points

10. OZ1BJY 6 QSO 6 points

144 MHz aktivitetstest den 1. tirsdag i måneden kl. 
19,00-23,59 DNT.
Logs sendes til undertegnede inden den 15. i respek
tive måned.

Testresultat
Hermed følger resultatet af EDR's septembertest 1977:

1. OZ5TE 376 QSO 129.676 points
2. OZ3WU/a 259 QSO 78.185 points
3. OZ6YM 102 QSO 27.848 points
4. OZ1EME 117 QSO 26.973 points
5. OZ5DD 115 QSO 26.206 points
6. OZ8T 102 QSO 23.808 points
7. OZ8RY/a 85 QSO 19.337 points
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8. OZ8JYL/a 58 QSO 10.772 points
9. OZ6HY 40 QSO 10.215 points

10. OZ2AGR 61 QSO 8.088 points
11. OZ1BCC 111 QSO 7.257 points
12. OZ9AC 25 QSO 2.616 points
13. OZ1DYC 35 QSO 2.373 points
14. OZ9SW 9 QSO 1.230 points
15. OZ1DAE 1 QSO .001 points

Checklogs: OZ2OE - OZ3UN.

Oscar 7 orbit parametre.
Fra 16. november til 15. december 1977.

Mode: Orbit: Dato: GMT : Long W.
B-X 13735 16, nov. 0110 72.6
A 13747 17. nov. 0009 57.5
B 13760 18. nov. 0103 71.1
A 13772 19. nov. 0003 55.9
B 13785 20. nov. 0057 69.5
A 13798 21. nov. 0151 83.1
B 13810 22. nov. 0051 67.9
A-X 13823 23. nov. 0145 81.5
B 13835 24, nov. 0044 66.4
A 13848 25. nov. 0139 79.9
B 13860 26. nov. 0038 64.8
A 13873 27. nov. 0132 78.4
B-Q 13885 28. nov. 0032 63.2
A 13910 29. nov. 0126 76.8
B-X 13910 30. nov. 0025 61.7
A 13923 1. dec. 0120 75.2
B 13935 2. dec. 0019 60.1
A 13948 3. dec. 0113 73.7
B 13960 4. dec. 0013 58.5
A 13973 5. dec. 0107 72.1
B 13985 6. dec. 0006 56.9
A-X 13998 7. dec. 0100 70.5
B 14010 8. dec. 0000 55.4
A 14023 9. dec. 0054 69.0
B 14036 10. dec. 0148 82.5
A 14048 11. dec. 0048 67.4
B-Q 14061 12. dec. 0142 81.0
A 14073 13. dec. 0041 65.8
B-X 14086 14. dec. 0136 79.4
A 14098 15. dec. 0035 64.3

Amatørsatellit-nyt (OZ5FK).
Hermed har jeg den glæde at meddele, at AMSAT Danmark, 

som uofficielt blev startet pr. 1.-1-77, nu skal til at fungere 
officielt, d.v.s. som service-organisation for alle danske, grøn
landske og færøske Oscar satellit-brugere. Organisationens 
formål er således at viderebringe alle vigtige informationer fra 
Amsat-hovedkvarteret i Washington til de lokale brugere på 
den hurtigste, nemmeste og billigste måde. Til dette formål må 
det selvfølgelig være helt naturligt at bruge den radiostation, vi 
alle har stående i forvejen, og jeg foreslår derfor, at vi anvender 
den »internationale« satellitinformations-frekvens 144,280 
MHz +V QTM, USB, 1. og 3. lørdag i måneden, fra kl. 14,00 til
15,00 DNT.

Det er selvfølgelig klart, at kommunikationen mellem Dan
mark, Grønland og Færøerne af gode grunde må foregå på 
lavere frekvenser, men dette vil blive aftalt med de, fra de på
gældende områder, der måtte være Interesseret. Skulle der 
iøvrigt hen ad vejen være noget, der ønskes nærmere belyst, 
kan jeg som regel træffes på tlf. (02) 65 52 25 mellem kl. 18,00 
og 21,00.
Orbit-kalender vedr. Oscar 7 og senere Oscar 8 for 1978 kan 
forudbestilles nu (pris ca. 35,-50,- kr.). Betal ikke nu, men ved 
modtagelse på giro nr. 3 22 30 00, Amsat Danmark, Postbox 55, 
2750 Ballerup. OZ5FK, Claus.

Repeaterlicensindehavermødet i Juelsminde.
Den 24. september 1977 afholdt VHF-udvalget, det I sidste 
nummer af OZ omtalte repeaterlicensindehavermøde i Juels
minde.

En af de vigtigste årsager til mødet var problemerne med at 
fordele UHF-repeaterkanalerne, da VHF-udvalgets tidligere 
plan om at følge VHF-repeater-kanalnumrene er umulig at ud
føre.100 % i praksis. Endvidere lå det i luften, at en delvis re
organisering af VHF-repeaterne kunne komme på tale.

Til stede var ca. 35 repræsentanter for de gyldige repeater- 
licenser, og da flere af de fremmødte repræsenterede mere ind  
een licens var ca. 95 % af repeaterlicenserne repræsenterede.

På mødet blev det hurtigt klart, at hvis alle planlagte og nu
værende UHF-repeatere i København kom igang, ville der i be
gyndelsen af 1978 være 7 (syv) UHF-repeatere I hovedstaden. 
Hvis man også medregner Nord- og Midtsjælland samt Skåne 
ville det blive ialt 12. Dette er naturligvis helt umuligt, eftersom 
der kun er 10 kanaler til rådighed! Representanter for 5 af de 
københavnske grupper lovede at skære antallet ned til 3, da 
dette også er antal let påVHF. På UHF var der dog allerede 4 kø
rende, altså måtte en af disse lukke, og man enedes indbyrdes 
om OZ9REN (OZ5RW) i Glostrup. Dette dog forudsat at antallet 
holdes nede på 3!

VHF-udvalgets plan om en temporær, eksperimental repea- 
terkanal på frekvensparret 144,775/145,375, blev konfirmeret 
af mødedeltagerne, og man enedes om at oprette en lignende 
kanal på UHF, 432,775/434,375. For ikke at overtræde Region 
l's båndplan mere end højst nødvendigt, bliver frekvenserne 
nok snarere 433,250/434,850.

Ved fremtidig frekvensplacering af repeatere, enedes man 
om en inddeling af repeatere i 3 grupper. Gruppe A for lands- 
delsforbindelserne, gruppe B for regionale og gruppe C for 
lokale repeatere. Man kan så placere 3-4 lokale på samme fre
kvenspar, 2 regionale på samme frekvenspar, blot det bliver I 
hver sin ende af landet. De to landsdelforbindene, der kan være 
tale om, bør så have hver sin kanal, alene.

Dette princip vil blive anvendt ved fordelingen på UHF og 
senere vil man måske forsøge at justere VHF fordelingen, så 
den bliver tillempet ovennævnte princip.

Til klassificeringen udfyldtes skemaer med alle relevante 
oplysninger om eksisterende og planlagte repeatere. Når ma
terialet er bearbejdet, vil det også blive offentliggjort i OZ.

Der blev nedsat et specielt repeaterudvalg, bestående af 
amatører, der alle er aktive i repeatersagen. Udvalget kom efter 
afstemning til at bestå af OZ8CY, OZ1CCR, OZ8EH og som for
mand OZ3LQ samt OZ1AKA som suppleant.

Alle repeatersager vil så fremover gå gennem dette udvalg, 
der med den opbakning, det fik på mødet, utvivlsomt vil blive 
fu lg t I sine henstillinger og afgørelser.

Ligeledes diskuteredes tonesystemer for repeateropkald, og 
selvom man var enige om 1750 Hz, bør der alligevel være mulig
hed for eksperimenter med andre tonesystemer.

Mødet forløb i god ro og orden. Dette tegner godt for fremti
den. Vi skulle jo nødigt have »engelske tilstande« her I landet.

OZ7IS.

Retningslinier for repeaterbrugere.
På mødet i Juelsminde vedtog repeaterlicensindehaverne føl
gende sæt retningslinier for repeatertrafik.

1. Danske repeatere er åbne for alle licenserede amatører.
2. Repeatere, anvendt med omtanke, er et ubetinget gode. 

Misbrug dem derfor ikke.
3. Mobil repeatertrafik har absolut prioritet. Trafik, til og fra 

fast station, kommer i anden række.
4. Anvend kun repeatere, når du har behov for større række

vidde, end du selv kan klare. At du kun har få eller Ingen 
simplexkanaler er ingen undskyldning for at anvende re- 
peateren til lokaltrafik.

5. Når du ved CQ-opkald har fået forbindelse via repeater, 
prøv da om QSO kan gennemføres direkte.
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6. Undgå lange skift og gør pause mellem skiftene, så andre 
amatører kan komme ind, men bryd ikke unødigt en igang
værende QSO.

7. Når du kalder ind på en repeater, brug da dit kaldeslgnal, 
istedet for »break«, »hallo« eller lignende.

8. Hvis du er indenfor rækkevidde af flere repeatere på sam
me frekvens, reducer da din effekt eller drej din antenne, så 
forstyrrelserne bliver minimale.

9. Husk, benyt altid dit kaldesignal, når du starter en repea
ter, selvom det kun er en prøve.

10. En repeater er en amatorstatlon og derfor, i princippet 
eksperimenterende. Regn derfor ikke med, at alle fun
gerer ens.

En hilsen fra OH og SM.
OZ3GW, Hans, skriver følgende: I min sommerferie havde jeg 
den fornøjelse, det jo altid er, at møde nogle af de venner per
sonligt, som man gennem mange år kun har kendt på stemmen, 
eller ved en hyggelig CW-QSO.

I Kemi hilste vi på OH9RG, Raimo. OH9RH, Arre og OH9QV, 
John, i Hårnøsand på SM3AKW, Kalle og SM3AFT, Lennart, 
samt i Upsala på SM5CUI, Rune. Jeg skulle hilse alle VHF og 
UHF interesserede OZ-hams, og rette en kraftig opfordring om 
mere OZ aktivitet på CW via Aurora og MS, især var man meget 
interesseret i kontakter på 432 MHz via Aurora, man syntes at 
høre for lidt til OZ på CW -  så PSE drej antennerne Ildt oftere 
nordover og fat nøglen.

Beacon-nyt (OZ8SL):
I Østtyskland er der, som mange 2 meter amatører sikkert har 
bemærket, startet en ny beacon med kaldesignalet DMØVHF. 
QTH'en er Schwerin (FN28F). Senderen afgiver 10 W til 2x»big 
wheel«. Frekvensen er i øjeblikket ca. 144,984 MHz, men bliver 
muligvis ændret til 144,900 MHz.

En anden beacon, der jævnligt er hørbar, er SP2VHF i Gdynia 
(J033E), frekvens 144,980 MHz. Beaconen sender med 35 W og 
en kløverbladsantenne.

Fra Cypern meddeles, at 2 meter-beaconen 5B4CY har skiftet 
QTH. Den er nu placeret ude ved kysten på den vestlige side af 
øen, QTH-locator: QU12B. Højden over havet er kun 10 m. An
tennen er en 6 over 6 slot-fødet yagi, der peger stik vest. Årsa
gen til flytningen skyldes ønsket om at studere troposfærisk 
udbredelse i Middelhavsområdet. Frekvensen er 144,139 MHz.

I Frankrig er følgende beacons QRV på 2 meter:
FX3THF i Lannion (YI13D), 144,905 MHz, effekt: 40 W til 2x9 

element yagi pegende mod øst.
FX7THF i Ballon d'Alsace (DH15G), 144,941 MHz, effekt: 5 W 

til rundstrålende antenne.
FXØTHF i St. Eliph (AI46H), 144,740 MHz, effekt: 30 W til 

rundstrålende antenne.

Sporadisk E-nyt(OZ8SL):
Fra F8SH er modtaget følgende om REF's 50 MHz beaconpro- 
jekt:

Projektet(der er døbt projekt VESNA, som står for VHF ES 
over North Atlantic) startede i midten af maj d. å. Beaconens 
sender består af exciter plus et Viking 6N2 PA-trin. Antennen 
består af to stakkede 9 element yagier rettet mod Nordamerika. 
Afgiven effekt til antennekablet: ca. 70 watt.

Beacon-udsendelserne er blevet stoppet i slutningen af au
gust, men vil blive genoptaget igen til næste år, og man håber 
til den tid at have nyt udstyr, så sendeeffekten kan forøges til 
150-200 watt.

Som tidligere omtalt har VE1ASJ fra St. Johns, New Bruns
wick rapporteret, at han har hort beaconen 2 gange i juni må
ned d. å.; første gang med S2-3 og anden gang op til S5. Af
standen mellem beaconens QTH i Bretagne og VE1ASJ er ca. 
4.200 km.

Endvidere har CT2BS påTerceira Island, Azorerne, hørt bea
conen med signalstyrker op til S9 + 20dB. Afstanden mellem 
beaconen og CT2BS er ca. 2400 km.

Det synes således allerede fastslået, at multihop VHF-Es- 
udbredelse forekommer over store havstrækninger. Spørgs
målet er nu blot hvor hyppigt og hvor højt i frekvens en sådan 
udbredelse kan forekomme. Måske er der også mulighed for 2 
meter amatører?

Det amerikanske amatørblad »QST« er stadig fyldt med Es
rapporter, der vidner om rekordagtig stor Es-aktivitet på både 6 
og 2 meter. Således omtales en 2 meter QSO mellem W5FF og 
WA40WC den 25. juni d. å. Afstanden mellem de 2 stationer er 
2670 km, og denne forbindelse er vil nok den længste 2-vejs Es- 
QSO på 2 meter der er rapporteret indtil dato.

I det tyske amatørblad »QRV« omtales en QSO, der måske er 
ny 2 meter Europarekord. I en Es-åbning den 8. juli i år kørte 
PAØFIN fra Finland med kaldesignalet OF1ZAA (KV38H) to 
franske stationer, nemlig F1CLK i BD40A og F1JG i CD24G. Di
stancerne er henholdsvis 2320 og 2288 km.
Aurora, 144 MHz (OZ8SL):
Aurora-aktivlteten er tilsyneladende stigende. Der er således 
observeret aurora-reflektioner den 13., 20., 22., 24. og 26. sep
tember. Fra OZ4QA (GP31E) er modtaget følgende rapport:

20. september i tidsrummet 1500-1533 GMT wrkd følgende: 
SM5FAH (HT60F), SM3COL (IW06F), LA2PT (FT13B), SMØCPA 
og SMØFFS (JT51F).

22. september i tidsrummet 1434-1543 GMT: SM5KX (IT34A), 
LA3JA (FT08D), SM3DCX, UQ20W (MQ01C), OH1JN (JU70D), 
OFØNC (JU70B), OHØAZY (JU80B) og OH2LO (MU66F). 
Tropo, 144 MHz (OZ8SL):
Den 20. september var der virkelig god tropo-åbning til GI, GM 
og den nordlige del af G. OZ4QA har kørt følgende stationer 
med SSB eller CW. QSO’erne er fordelt over det meste af døg
net:

GM8NXW (YP01G), GM3SZP (XP10G), GM3SNO XP20J), 
GM8EYB (XP37C), GM4BQU (XP), GM3XNE (XP26D), GI8LDN 
(WP67E), GI4EIZ (X021J), G4FUT (Z014B), G4DZU (ZN12D) og 
G3ZRS (ZN28B). Hørt EI8-stn kl. ca. 1500 GMT.

Incl. 18 % moms.

BElAFON
Istedgade 7 9 -16 50  København V - T l f . (01) 31 02 73

KW fra

IC 211E PLL 2 m transceiver med digitalskala 
og 2 VFO’er. FM/CW/SSB, 10 W out. Indbyg
get, ja faktisk alt hvad den kræsne amatør har 
brug fo r ..........................................  kr. 6495,-
IC 240 Programerbar FM transceiver (ingen x- 
taller) med 22 kanaler. Leveres med 1750 Hz 
toneopkald og programeret til RØ-R9 samt 
145.250/500/525/550/575, incl. m ikrofon og 
øvrigt tilbehør ................................. kr. 2595,-
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Redaktion: OZ9SW, Jørgen Brandi, 
Rugvænget 1, 7870 Roslev, tlf. (07) 57 17 57 h u :n i /  /

Aktivitetstesten.
Oktobertesten gav følgende placeringer:
1. OZ3SW 23/6 QSO 136 points
2. OZ7IS 24/9 QSO 132 points
3. OZ9SW 10/1 QSO 83 points
4. OZ1ABE 16 QSO 50 points

FM afdeling:
1. OZ1BYL 7 QSO 7 points

432 og 1296 MHz aktivitetstest den 1. torsdag i måneden kl. 
1900-2359 DNT.

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

Beaconnyt (OZ7IS):
Den til Danmark nærmeste tyske UHF beacon, DBØKP, har fået 
en tiltrængt ansigtsløftning. Før var det meget vanskeligt at 
læse den p.g.a. manglende tegnmellemrum. Nu derimod nøg
ler den DBØKPFN04DBØKPFN o.s.v., altså uden ordmellem
rum, men let læselig ca. speed 60. Nøglingen foregår i ca. et mi
nut efterfulgt af et minuts konstant bærebølge, ny Identifika
tion og så fremdeles.
Data er iøvrigt følgende:
Frekvens: 432.010 MHz -  1296.030 MHz.
Antenner: 2x6 el. i 0° og 180° -  8 el. I 225°.
Output: Min. 10 W -  Min. 7 W.
Mode: A1 -  A1.
Højde: 85 meter over havet.
QTH: FN04G (ved Lübeck).
Ansvarshavende: DK1KR.

Liniær omsætter i Osnabrück (OZ7IS).
Den 5. marts 1977 blev der startet en liniær omsætter i Osna
brück. Højden er 356 m o.h., kaldesignalet er DBØQO og dette 
bliver udsendt på 432.527 MHz med 600 Hz FSK, med et output 
på 200 mW. Omsætteren har indgang på 1296.120 +/-=- 20 kHz 
og udgang på 432.527 + !~  20 kHz.

Antennerne på ind- og udgang er 8 el. rundstråler vandret 
pol. Omsætteren er åben mellem 1600 og 0400 DNT, samt hele 
weekenden. Rapporter sendes til DBØKS.

Andejagten er gået ind (OZ7IS).
I OZ september blev den første OZ-OZ QSO på 13 cm annon
ceret. Det var en and. Forbindelsen er ganske vist OK, men det 
er bare ikke den første. Ved nøje granskning af lettere støvede 
OZ årgange, viser det sig, at OZ7SP og OZ6OV gjorde en række 
sådanne forbindelser fra april 1967 og fremefter.

Repeaterlicensstop i England (OZ7IS).
Forskellige engelske repeaterproblemer, har nu ført til, at der 
indtil videre ikke udstedes flere repeaterlicenser i England før, 
»problemerne er løst«, og problemerne er bl. a. cikane og 
fysisk hærværk.

Region I News, september 1977 (OZ7IS).
Det som engang blev betragtet som et rent lokalt anliggende, 
vore VHF-UHF bånd, må nu betragtes som et internationalt an
liggende.

Satellitkommunikation og moon bounce har vist hvor an
vendelige VHF-UHF båndene er til regelmæssige interkonti
nentale forbindelser. Det er derfor vigtigt, at den lokale anven
delse af disse bånd er i overensstemmelse med de internatio
nale overenskomster og henstillinger.

Tilfældige overdragelser af dele af amatørbåndene til andre 
tjenester i de forskellige verdensdele, kan blive årsag til alvor
lige internationale frekvensforstyrrelser, og bor derfor søges 
forhindret.

Dette peger også på vigtigheden af, at amatørerne holder sig 
til båndplanerne.

Efterlysninger (OZ7IS).
Billeder til VHF-UHF-SHF spalterne, gerne om »Månedens 
VHF-UHF amatør«.

OZ7IGY
Med tanke på en mere central placering af OZ7IGY, ønskes 
hjælp til at finde den fremtidige QTH i det nordvestlige Sjæl
land. Beliggenheden bør være ca. 100 m over havet, og adgang 
til 220 V er nødvendig.

Henvendelse til OZ3SW, Sten (03) 31 48 05 eller OZ7IS, Ivan 
(02) 52 33 14, begge steder efter arbejdstids ophør.

Tropo.
Den 17. og 18. oktober var der en god åbning på UHF båndene. 
Det var hovedsageligt i retning DL, DM og OK. Undertegnede 
kørte en del stationer på 70 og 23 cm. Den længste på 1296 MHz 
var OK1KIR/p i GK45d 8740 km).

Den 18. oktober blev den første LA-OK forbindelse lavet på 
432 MHz (LA1FH-OK1KIR/p).

UKW-BERICHTE
m VHF

COMMUNICATIONS
Bygger du selv VHF-UHF grej?
. . .  så har du brug for at abonnere på bladet UKW- 
Berichte (tysk) eller VHF-Communications (en
gelsk).
De indeholder (med meget få undtagelser) de sam
me tekniske artik ler med byggebeskrivelser af bl. a. 
transvertere, konvertere, sendere og modtagere til
2 m -  70 cm -  23 cm o.s.v.
Til beskrivelserne hører byggesæt, som omfatter 
alle de vigtigste dele: print, transistorer, integrerede 
kredse m. m. Prisliste tilsendes mod frankeret svar
kuvert (A5-format, porto kr. 1,80).
Abonnem ent for 1977 koster stadig kun d.kr. 40,00 
(prisen gæ ldera lle4num re, de 3 udkomne tilsendes 
samlet). Husk på girokortet at anføre call og telefon
nummer, og opgiv venligst UKW-Berichte (tysk) eller 
VHF-Communications (engelsk).
I 1978 må vi desværre regne med højere priser på 
abonnementer.
vy 73 de OZ7LX, Egon

H A LS K O V  ELECT RO N IC
Sigersted gamle Skole G IR O  7 29 68 00
4100 Ringsted Telefon (03) 61 61 62 (kl. 18-22)

Eneforhandling i Danmark af Verlag UKW-Berichte’s produkter
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r SSTV&7V ,/ Redaktion OZ3WP, Walther Panitzsch.
Esplanaden 46, 1263 København K.

AGAF, den vesttyske forening af ATV amatører, har indstiftet et 
ATV-diplom. De nærmere enkeltheder har jeg ladet gå videre til 
diplom-manageren.

Synkpulsgeneratoren kan fås som en IC. Jeg kender 2 typer, 
begge fra Ferrantl -  ZNA 103E og ZNA 134.

Vidiconens dage er snart talte. En IC på 19x30 mm kan er
statte en vldicon I et almindeligt »husmands~kamera. RCA har 
markedsført en 525 liniers udgave og kommer antagelig snart 
med en 625 liniers. Fairchild haren 100x100 element IC. Prisen 
er måske lidt høj for amatørformål, men Ikke afskrækkende. 
For RCA's udgave, har jeg hørt rygter om, at de ligger i om
egnen af 3000 kr.

OZ6GH

'i
SSTV
Der er 15 stk. CV 1868 på vej til os fra Wolverhampton. Den type 
bruges i G-land. Har samme format og data som 5EP7a. Der er 
kun den forskel, at de er orange. OZ8FL har gennemprøvet rø
ret.

Af østlandene er DM det sidste, der er blevet QRV med SSTV 
fra 1. januar 1978.

OZ4RR har afbøjningsspoler.
Jeg er stadig QRV med testbilleder, der kan indspilles på dit 

bånd eller tape.
OZ3WP

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl :
OZ3SH, Svend Hansen.
A. Nielsens Boulevard 25,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 78 93 23.

AMAGER

Call: OZ7AMG.
Lokale: Strandlodsvej 17. Buslinie 37 til Lergravsvej.
Mode: Hver torsdag kl. 19.30, hvis intet andet er bemærket. 
Fmd.: OZ9BD, Bjarne Jensen, Drogdensgade 11 st. tv.,
2300 København S.
Sekr.: OZ9JB, Jørgen Badstue, Sadelmagerporten 2/438, 
2650 Hvidovre, tlf. (02) 91 88 88 kl. 09.00-17.00.

Nu skulle vore HB9CV antenner efterhånden være færdige. Der 
har været stor interesse for dem, klublokalet har flere gange 
lignet et forsømt maskinværksted. På genhør på 2 meter uden 
sus.

Med den gode erfari ng fra vore seneste byggeprojekter, star
ter vi igen på et projekt. Det bliver en RLC målebro. De, som er 
interesserede i mere avancerede projekter, bedes henvende 
s ig til Hvidovre. Der trodser de alle love; selv fysikkens! Men her 
på Amager, hvor vi ved, hvilken vej strømmen går, nøjes vi med 
et apparat, som kan måle selvinduktion af dine hjemmeviklede 
spoler, kapaciteten af kondensatorer fra ruder konges tid (dem 
uden maling og tekst) samt modstanden af solidt svedne mod
stande. Det vi Ile være dumt ikke at deltage i det projekt!

Program:
17. november: Klubaften.
24. november: Demonstration af RLC meter og tilmelding til 
projekt.
1. december: Klubmøde.
8. december: OZ8TQ og OZ2TG fortæller om og demonstrerer 
convertere fra ASCII til RTTY og omvendt samt viser RTTY dis
plays. her er en sjælden chance for at lære noget fra to kapaci
teter på området. Både begyndere og viderekomne vil kunne få 
noget ud af denne aften.
15. december: Juleafslutning. Vi mødes kl. 19,00 med vasketøj 
(medbragt madpakke) og hvad vi ellers måtte ønske at nyde af 
andre varer. Grundet den store arbejdsløshed blandt jule- 
mænd, vil formanden IKKE i år optræde i vatskæg og træsko. 
Så kom bare. Aftenens toastmaster bliver OZ5IR. Han skal nok 
få sat fut i os alle. Det bliver alle tiders juleafslutning hvis I hu
sker at medbringe XYL/YL.

Vy 73 de OZ9JB, Jørgen.

GLADSAXE

Call: OZ2AGR.
Lokale: Grønnegården, Dynamovej 1-3.
Møde: Tirsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CKT, A. Schrøder-Petersen, Christofferallé 29, 
2800 Lyngby, tlf. (02) 98 41 60.
Sekr.: OZ1BTS, Alex Poulsen, Højvangen 66, 2860 Søborg, 
tlf. (01)69 53 18.
Kass.: OZ1BWL, Frans Lorensen. Teglværksbakken 23,
2900 Hellerup, tlf. (01) 65 42 74.
Afd. girokonto: 4 25 18 73.

Når dette læses, er generalforsamlingen den 29. september 
1977 overstået. Til dirigent valgtes OZ1CGW, Axel, som gav or
det til formanden, OZ1CKT, Asger, der aflagde beretning, og 
omtalte de forskellige aktiviteter, der har været i årets løb. Be
retningen godkendtes. Kassereren OZ1BTS, Alex, oplæste det 
reviderede regnskab, som godkendtes.

Nye medlemmer er indtrådt i bestyrelsen:
Sekretær: OZ1BTS, Alex.
Inventarforvalter: OZ7TA, Jørgen.
Suppleant: OZ1CMJ, Erik.

Desuden blev bestyrelsesmedlem OZ1CGB, Bendt, valgt til 
næstformand. Formanden, OZ1CKT, Asger, og revisor OZ3BI 
blev genvalgt. Til ny revisor valgtes OZ1DBZ, Sten.

Formanden meddelte at man, grundet stor interesse, har fået 
OZ8PV, Jørgen, til at komme den 29. november for at holde fo
redrag om RTTY. I skrivende stund har vi fået sat ny antenne op 
i »lysmasten«. Det blev 4x7 elm. beam.

Vy 73 de OZ1BTS. Alex.

HVIDOVRE
Call: OZ7HVI.
Lokale: Brostykkevej 102, 2650 Hvidovre.
Mode: Tirsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1ADX, Mogens Grlis, Krogstens Allé 52 A,
2650 Hvidovre, tlf. 78 25 47.
Sekr.: OZ8RU, Rubæk Hansen, GI. Køgevej 259 B, 2. tv.,
2650 Hvidovre, tlf. (01) 49 05 87.
Kass.: Esther Griis, Krogstens Allé 52 A, 2650 Hvidovre, 
tlf. (01)78 25 47.
Afd. girokonto: 6 28 29 11, EDR, Hvidovre.

I den forløbne måned har der været god tilslutning til afdelin
gens arrangementer, det er meget opmuntrende for en besty
relse at tilrettelægge et program, når man har sådan en opbak
ning.

1
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Foruden klubaften og meget andet, havde vi en velbesøgt 
auktion i sidste måned, hvor der blev solgt mange rariteter som 
f. eks, en transportabel transistorradio med rør! Mange mærke
lige ting skiftede ejer. Der var dog ogsåen del fine ting imellem 
modtagere, regnemaskiner og andet godt.

Med raske skridt nærmer vi os jul, så det må være på sin plads 
at minde om juletesterne på såvel 80 m som på 2 m.

Program:
15. november: I aften vil der blive demonstreret kommercielt 
VHF grej samt vores nye 2 m station.
22. november: VFO-problemer løses ved OZ6YM, Palle.
29. november: Antenner og fødeledninger ved OZ7CH.
6. december: Klubaften.
13. december: Julekomsammen. Medbring dit gode humør, så 
bliver denne fest, traditionen tro, lige så god som de foregåen
de.
20. december: Dagen før-dagen før-dagen før dagen før jul. — 
Egentlig skulle vi holde pause til den 3. januar 1978, men vi for
søger at lave en hyggelig aften (film og andet, men ikke et ord 
om radio), så hvis du kan rive dig løs fra julebagningen, så kom. 
Der vil blive noget for alle fra 0 til 90 år.

Vy 73 de OZ8RY, Rubæk.

KØBENHAVN

Call: OZ5EDR.
Klubhus: Radioamatørernes Hus. Theklavej 26, NV.
Møde: Hver mandag kl. 20.00, QSL-udlevering kl. 19.30-20.00. 
Fmd.: OZ5IH, I. Wahlgren, Septembervej 223, 2730 Herlev, 
tlf. (01) 31 80 13, aften: (02) 91 38 86.
Sekr.: OZ1SZ, E. Schmelling, Æblevej 16, 2400 NV., 
tlf. 0136 (GO) 4241.
Kass.: OZ4AO, Sv. Aa. Olsen, Folkvarsvej 9. 2000 F., 
tlf. (01)87 49 02.
Afd. girokonto: 5 05 97 55.
Amatørnyt via OZ9REE hver torsdag kl 21. Stof sendes til 
OZ4KS, K. Sand, Edvard Griegs Gade 7, 4. th., 2100 København
0, tlf. (01)29 32 85.

Aktiviteter på OZ5EDR.
For at være med til at markere EDR's 50 års jubilæum satte Kø- 
benhavnsafdelingen ind m.h.t. deltagelse påOZ5EDR i SAC te
sten. Der blev kørt hele perioden, og den kammeratlige stem
ning forhøjedes ved, at afdelingen serverede smørrebrød, se
nere natmad og endelig morgenkaffe til deltagere og gæster. 
Operatører var OZ9SN, OZ1CID, OZ6WR, OZ3ZK, OZ9PS, 
OZ1CMU, OZ8OQ samt diverse besøgende.

Også under JOTA (Jamboree on the air) lørdag/søndag 15. 
og 16. oktober var OZ5EDR meget aktiv. Vi stillede stationer og 
operatører til rådighed for KFUM-spejderne Hareskov division. 
Det foregik i Storedam-spejderhytten 7 km syd for Hillerød. 
Operatørerne var OZ8OQ, OZ9PS, OZ1CMU, OZ6WR, OZ1CKG 
og OZ1DKW. Men der var også sørget for andre aktiviteter for 
spejderne. Der blev arrangeret rævejagt, hvor OZ5IH var ræv, 
og vi havde print m. m., så spejderne kunne lave lette elektroni
ske apparater som morsetrænere, en lille radiomodtager og 
lignende.

Nu opfordrer vi vore medlemmer til at hjælpe afdelingen med 
at køre juletesten. Vi vil jo gerne have en fin placering, så meld 
jer til at køre denne test.

Onsdagene.
Onsdag aften den 23. og 30. november fortsætter vi med at give 
hjælp til fejlfinding o. I., så har du noget grej, der ikke vil køre, 
vil OZ6I/OZ6IA, OZ6VP m. fl. fra teknisk udvalg være behjælpe
lig. Er der behov for det, fortsætter vi i januar.

I tilknytning til OZ9KC's foredrag om hans interessante »di- 
rect conversion« modtager, forærede han os en del materiale 
med tanke på en eventuel byggeaktivitet. Teknisk udvalg er pa
rat til at gå i gang med det, så interesserede kan bare melde sig.

Der køres SAC-test på OZ5EDR. Ved mikrofonen OZ1CID, 
Hanne, desuden ses OZ1CMU og OZ9SN.

Fødselsdagsfest og andespil
Lørdag den 3. december 1977 kl. 18,00 præcis. Afdelin
gen fylder 45 år, så vi har jo Ildt at feste for.

Vi starter kl. 18,00 med andespil, og der spilles om 
meget flotte præmier.

10 SPIL + EKSTRASPIL og opsamllngsspil om gave
kort på ænder og stege samt rødvin, tobak og chokola
de m. m. I løbet af aftenen sælges 21 -spil og amerikansk 
lotteri med fine præmier.

5 gennemgående plader kr. 15,00.
Efter spillet er der lejlighed til et par stykker brød med 

snaps og øl. Vi har tænkt os sildemad og derefter et par 
små varme ting, smørrebrød og ost og derefter kaffe, 
og mon ikke der sku Ile være lidt til de små glas.

Vi samles derefter på første sal, hvor vi hygger os ved 
baren til lidt hyggemusik og måske en svingom, og du 
bestemmer jo selv, hvornår vl går hjem.

Af hensyn til vore indkøb, er det nødvendigt, at du til
melder dig, og det må ske senest mandag den 28. no
vember til OZ4AO i afdelingen eller på tlf. (01) 87 49 02 
fra kl. 17,00.

Vi glæder os til en hyggelig og fornøjelig aften, og 
HUSK medlemskvitteringen, det forlanger loven om 
spil.

Altså kun for medlemmer af afdelingen med damer.
Bestyrelsen.

Program:
21. november: »Vi snakker tonesystemer« er aftenens emne. og 
der tænkes på 1750 Hz, pilot-tone m.v., OZ9ZI indleder, og em
net giver sikkert anledning til diskussion.
28. november kl. 19: Besøg i P&T’s radiokæde-tårn i Borups 
Allé. Der bliver rundvisning og foredrag om radiokæder, og vi 
kommer op i tårnet og ser på antennerne. Antagelig vareghed 
et par timer.
Af hensyn til de begrænsede pladsforhold, er det nødvendigt 
med tilmelding i afdelingen.
5. december: Klubaften.
12. december: Dette er det sidste møde i 1977, hvor vi tradi
tionelt har lidt julehygge. Vi pynter lidt op med gran og lys, og 
afdelingen er vært og serverer kaffe med varm julekage og me
get andet hjemmebagt brød. Kun for medlemmer med damer. 
Der er selvfølgelig øl og vand som sædvanligt, og måskeen lille 
en til kaffen, men det må du selv betale for.
19. december: Intet møde.

Vy 73 - p.b.v. OZ1SZ, sekr.
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KREDS
Hoved bestyrelsesmedl 
OZ6BL, Bent Bagger 
Bregnerød Vej 151. 3460 Birkerød, 
tlf. 02 - 81 44 35

HELSINGØR

Call: OZ8QRV.
Lokale: Lille Godthåb, GI. Hellebækvej 63, 1. sal.
Møde: Hver tirsdag kl. 20.00.
Fmd.: OZ8QD, Jørgen Dragø, Krøyersvej 19, 3000 Helsingør.

HILLERØD

Call: OZ1EDR.
Lokale: Hillerød Fritidshus, Hostrupvej 26.
Fmd.: OZ1AKY, Jens Christensen, Borgmestervænget 3, 
3600 Frederikssund, tit. (03) 31 41 21.
Sekr.: OZ1BLW, Poul Jensen, Kornvænget 169,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 14 37.
Kass.: OZ1CXR, Søren Jakobsen, Hovedgaden 170,
3630 Jægerspris, tlf. (03) 33 10 51.

Som det fremgik af OZ’s oktober nummer, havde afdelingen 
generalforsamling den 20. september, hvor OZ1AKY, Jens, 
OZ1BLW, Poul, OZ1CXR, Søren og OZ1DQJ, Jørgen, blev valgt 
Ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig, som det fremgår af afde
lingens hoved med OZ1AKY som formand, OZ1DQJ som næst
formand, OZ1CXR som kasserer og OZ1BLW som sekretær. 
Jeg ønsker de nyindvalgte velkommen i bestyrelsen.

Program:
Tirsdag den 15. november kommer til at stå i SSTV’s tegn, da 
det er lykkedes os at få OZ1DT til at komme til Hillerød og for
tælle om SSTV.
Næste mode er tirsdag den 29. november, hvor vi holder auk
tion.
Afdelingens sidste møde i år bliver den 13. december, hvor der 
er juleafslutning. Der vil blive sendt særskilt meddelelse ud til 
medlemmerne om juleafslutningen.

Når dette læses er der iøvrigt sendt et program over alle vinte
rens moder ud til medlemmerne.

Vy 73 de OZ1AKY, Jens.

KREDS
Hovedbestyrelsesmedl 
OZ8TV, Frede Larsen 
Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. 03 - 99 91 77

BORNHOLM

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

ØSTBORNHOLM

Call: OZ4HAM.
Klubhus: »CQ-, Rosenørnsallé 2, Østermarie.
Mode: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4EM, Niels Dahlbæk Nielsen, Segenvej 16,
3700 Rønne, tlf. (03) 99 92 23.
Sekr.: OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41,
Nyker, 3700 Rønne, tlf. (03) 96 30 82.
Kass.: OZ8TV, Frede Larsen, Årsballevej 48, 3700 Rønne, 
tlf. (03) 99 91 77.

Program:
Onsdag den 16. november: Stort bankospil i CQ, præmier mod
tages med tak.
Sondag den 20. november. Husk sidste frist for tilmelding til 
rævefest til OZ2QZ, Carsten Reker Hansen, Hovedgaden 41, 
Nyker, 3700 Rønne, tlf. (03) 96 30 82.
Lørdag den 26. november: Klargøring af mast og masterejs- 
nlng.
Onsdag den 30. december: Rævejagtsafslutning på Hotel Bo
derne kl. 18,00. Menu: Marineret sild, karry sild, saltstegt sild, 
varm fiskefilet, lun leverpostej, roast beef, mørbradbøf, småfri- 
kadeller, kylling, ost og frugtsalat.
Onsdag den 14. december: Juleafslutning i CQ, hvor festudval
get byder på små og store overraskelser.
Gaver til klubben til brug ved auktion modtages med tak.

Vy 73 de OZ2QZ, Carsten.

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

HOLBÆK

Møde: 1. mandag i hver måned kl. 19.30.
Lokale: Østre skole, Holbæk.
Sekr.: OZ2XC, Henrik Christiansen,
Østerhavnen 5, 2. sal tv., 4300 Holbæk.

KALUNDBORG

Lokale: Kordildgade 4, kælderen ved 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, Aage Hougaard, Set. Olaigade 9,
4400 Kalundborg.

KORSØR

Møde: Månedligt i vinterhalvåret.
Fmd.: OZ3Y, Hans Rossen, Halsebyvej 1, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 58 01 02.
Sekr.: OZ4WI, Børge Lykke Frederiksen, Bragesvej 27, 
4220 Korsør, tlf. (03) 57 52 38.

LOLLAND-FALSTER
Call: OZ1LFA.
Lokale: Bogfinkevej 7, Kraghave, Nykøbing Fl.
Fmd.: OZ5GF, Leif Olsen, Bogfinkevej 7, Kraghave,
4800 Nykøbing Fl., tlf. (03) 83 91 70.
Sekr.: OZ1CUY, Hans Spenner, Volmersgade 12, 1. sal, 
4760 Vordingborg, tlf. (03) 77 24 89.
Kass.: OZ1DTS, Jan Poulsen, Klodskov, 4800 Nykøbing Fl. 
Afd. girokonto: 6 25 98 55.
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NAKSKOV

Call: OZ1NAK.
Lokale: Lienlund, Rodbyvej, Nakskov.
Fmd.: OZ5GE. Erling Madsen, Stationsvej 18.
4983 Danemare, tlf. (03) 94 41 75.
Afd. postboks nr. 111, 4900 Nakskov.
Afd. girokonto: 9 29 83 98.
Program:
24. november kl. 19,30: Hyggeaften med juleg log, forårets akti
viteter skal planlægges.
På grund af julen holdes kun et møde i december måned, 
nemlig 10. december:
Julemøde på Lienlund med XYL og julepakke.
Kl. 18.00: Cocktail.
Kl. 18,30: OZ5GE åbner modet, derefter middag.
Kl. 21,00: Auktion over de medbragte »pakker« samt det tek
niske materiale, klubben vil auktionere bort.
Kl. 22,00: Klubbens »danseorkester« varmer op.
Kl. 24,00: Serveres en let suppeanretning.
Bestyrelsen i Nakskov ønsker alle medlemmer i EDR en god jul 
og et godt nyt år.

Vy 73 de OZ5GE, Erling.

NÆSTVED
Call: OZ8NST.
Lokale: Fodby gamle skole.
Mode: Tirsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ8VN, Vagn Nielsen, Åderupvej 171,
4700 Næstved, tlf. (03) 73 49 81.
Sekr.: OZ8NU, Preben Hemmingsen, Tjørnevej 2, Fensmark, 
4700 Næstved.
Kass.: OZ1BUZ, Niels Braae, Gallemarksvej 48,
4700 Næstved.

ODSHERRED
Lokale: Grundtvigsskolen, Grundtvigsvej 12,
4500 Nykobing Sj.
Møde: Hver fredag kl. 19.00.
Fmd.: OZ1CME, Otto Kragh, Nordstrandsvej 14,
4500 Nykøbing Sj„ tlf. (03) 41 17 11.
Sekr.: OZ1CRL, Jørgen Dudahl-Lasson, »Skillerhuset«, 
Strandhusene, 4500 Nykøbing Sj.
Kass.: OZ-DR 1583, Ebbe Jacobsen, Østre Lyngvej 63,
4500 Nykøbing Sj.

★

ROSKILDE
Call: OZ9EDR.
Lokale: Lejre Maskinfabrik.
Møde: Hver torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ3PO, Poul Schnack Nielsen, Hasselvej 8,
4000 Roskilde, tlf. (03) 35 85 58.
Sekr.: OZ8JK, Jørgen Kristoffersen, Roskildevej 135,
3600 Frederikssund, tlf. (03) 31 55 54.
Kass.: OZ1NY, Niels Ole Nielsen, Keglens Kvarter 17,
Flong, 2640 Hedehusene, tlf. (03) 16 27 36.
Afdelingens postbox: 103, 4000 Roskilde.

Program:
17. november: Generalforsamling, dagsorden iflg. lovene.
24. november: OZ3SW, Steen, vor VHF og UHF expert, vil for

tælle om simple måleinstrumenter og deres anvendelse.
1. december: Mekanisk arbejde.
8. december: Klubaften.
10. december: Bemærk lørdag, JULEFEST med XYL i Ejbopar- 
kens selskabslokaler -  efter de gamle traditioner. Til de nye 
amatører: Tag en pakke med til ca. en tier, som vil blive solgt på 
auktion, samt lidt småpenge i lommen til det amerikanske lotte
ri, og det sædvanlige gode humør.
15. december: Månedens foredrag ved OZ8KC, K. Hammer 
Christensen, emnet er anvendelse af L.S. og X båndene til kom
munikation.
22. december: Intet møde.

Vy 73 de OZ8JK, Jørgen.

SLAGELSE

Lokale: Baggade 43, 4220 Korsør.
Mode: Hver onsdag kl. 19.00.
Fmd.: OZ6LN, Leo Christensen, Broholmvej 130,
4220 Korsør, tlf. (03) 58 06 61.
Sekr.: OZ1BDQ, Henning Nielsen, Ryevej 11,
Kr. Helsinge, 4281 Gørlev.
Kass.: OZ9FG, Per Larsen, Stottsvej 20, 4220 Korsør, 
tlf. (03) 57 08 12.

★

SORØ

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

Torsdag den 17. november 1977 kl. 19,30 får afdelingen besøg 
af OZ3PN, der vil forklare og demonstrere, hvorledes du selv 
kan fremstille film og print »på køkkenbordet«.

Vy 73 de OZ2VJN.

KREDS
Hoved bestyrel sesmed I.:
OZ6MI, Per M. Andersen,
Kirkegyden 4, Avnslev, ■fifc
5800 Nyborg

Kredsmøde
Torsdag den 8. december kl. 19,30 vil vi gerne hermed 
invitere alle EDR-medlemmer i kreds 5 til mode. Afte
nens taler er Hans Otto Pyndt, OZ5DX.

Emnet er: Den efterhånden kendte WARC, eller Ver
dens Administrativ Radio Konference, som afholdes i 
Geneva i 1979.

Temaet bliver: Indskrænkning -  udvidelse -  flytning 
af vore amatørbånd.

Mødet afholdes i lokaler i Ringe hallen.
Program: Ankomst 19,30 prc. Kl. 19,45 foredrag, der

efter kaffebord. Der er lejlighed til at stille relevante 
spørgsmål.

Alle EDR-medlemmer fra andre kredse har vi selvføl
gelig også plads til.

OZ6MI
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NYBORG
Call: OZ2NYB.
Lokale: Kælderen, Holms Allé 17.
Mode: 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.

Fælles med Svendborg afdeling har vi arrangeret en filmsaften 
onsdag den 23. november i Svendborg. Emnet bliver sommer
lejre m. m. Kontakt afdelingen angående korsel, tid og sted. 
Årets julestue bliver torsdag den 1. december. Se opslagstav
len i klublokalet.

Vy 73 de Inge.

ODENSE
Call: OZ3FYN.
Lokale: Vesterbro 90 (indgang fra Roersvej).
Møde: Hvor intet andet anført, på mandage kl. 19.30.
Fmd.: OZ1AMB, Finn Hetebrugge, Skjoldsvej 32, Odense V. 
Kontingent er kr. 50.00 pr. halvår.
Pensionistkontingent er kr. 20.00 pr. halvår.

Program:
21. november: Så er det igen tid til klubaften.
28. november: Lyt og lær aften. OZ9EZ fortæller om integrere
de kredsløb fra PLESSEY. Kom og lær. hvordan man med enkle 
midler kan få »Den eneste rigtige« transceiver. Der er noget for 
både HF, VHF og UHF entusiaster.
5. december: Vi er nu nået ind i december måned, og forman
den skal åbne 5. klap i afdelingens julekalender. Men ellers hol
der vi igen en hyggelig klubaften.
12. december: Kære medlem! Tag dig selv og OM/YL/XYL ved 
hånden og gak i klubben til juleafslutningen. Bortset fra at for
mand Finn åbner 12. klap i julekalenderen, og at vi skal havedet 
hyggeligt med andespil etc., sker der ikke noget særligt denne 
aften.

Vi har nu fået bragt de sidste løse forbindelser i orden på den 
nye VHF-station, så den korer simpelthen bare super godt. 
Kom selv og prøv den -  du vil blive forbavset.

På gensyn.
Vy 73 de OZ3QY, Jan.

SVENDBORG

Lokale: Rantzausmindevej 196-198.
Mode: Hver onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ9HX, Jørgen B. Andersen, Rolighedsvej 15,
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 29 51.
Sekr.: OZ9EG, Eli Michelsen, Simmerbolle Kirkevej 4.
5900 Rudkøbing, tlf. (09) 51 19 17.
Kass.: OZ1CIC, Bent Nielsen, Kukkervænget 11, Thurø,
5700 Svendborg, tlf. (09) 20 50 37.

Program:
Onsdag den 23. november afholdes der filmsaften kl. 19,30. 
Modet bliver muligvis i Maskinmesterskolen.
Den 8. december kl. 19,30 i Ringehallen. Foredragsaften ved 
OZ5DX over emnet WARC 1979. Alle EDR-medlemmer er vel
komne.
Den 14. december vil Svendborgafdelingen i lighed med tid li
gere, afholde juleafslutning i mødelokalet. Nærmere herom be
kendtgøres i afdelingen.

Vy 73 de OZ9EG. Eli.

Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ9QQ, Kjeld Petersen,
Solvej 2, Guderup, 6430 Nordborg, 
tlf. (04) 45 86 25.

HADERSLEV

Call: OZ7HDR.
Klubhus: Den gamle brandstation. Domkirkepladsen.
Møde: 2. og 4. onsdag I måneden kl. 20.00.
Fmd.: OZ8JV, Jens Rossen, Genner Bygade 61,
6200 Åbenrå, tlf. (04) 66 89 04.
Kass.: OZ1AJW, Carl Henning Hansen, Galsted Mark.
6541 Bevtoft, tlf. (04) 54 91 41.
Sekr.: OZ1ALI. Uffe Madsen, Halkvej 181,
6100 Haderslev, tlf. (04) 57 13 17.
Afd. girokonto: 7 09 84 48.

Program:
23. november: Filmaften.
30. november: Byggeaften.
14. december: Juleafslutning m. m., hvis festudvalget laveren 
julefest lørdag den 10. december, holdes der ikke modeden 14. 
december, men i skrivende stund (19. oktober), ved jeg ikke, 
om der kan findes lokaler m. m. Besked om evt. julefest vil tilgå 
hver enkelt.

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.: OZ1CCY, Birger Knudsen, Pøl Søndergade 3,
6430 Nordborg.
Kass.: OZ8ZG, Anders Fogh, Asgårdsvej 8, Lunden,
6430 Nordborg, tlf. (04) 45 03 25.

70 cm Beacon OZ1ALS.
Efter utallige anmodninger vil vor 70 cm Beacon nu blive taget 
ned for at blive repareret. Den vil være ude af drift fra 1. 
november til 1. januar 1978.

Klubben har anskaffet sig en ny station -  en IC 240 med 22 
kanaler. R0-R9 er indlagt tillige med 145,250-500-525-550- 
575.

Skal vi have andre kanaler? Hvis I har forslag, så kom frem 
med dem torsdag den 17. november (se program).

Angående QSL-kort: Medlemmer har mulighed for at få 
sendt QSL-kort til klubhuset. De medlemmer, der er interesse
ret, bedes henvende sig til OZ1CCY, Birger, inden den 1. de
cember (husk medlemsnummer).

Program:
Torsdag den 17. november: OZ1QA, Finn, vi! gennemgå den 
nye klubstation.
Torsdag den 24. november: OZ9QQ, Keld Petersen, kommer på 
besøg og vil fortælle os lidt om EDR's foreningsarbejde. Det er 
kl. 19,30.
Torsdag den 1. december: Klubaften.
Torsdag den 8. december: Filmaften.
Torsdag den 15. december: Juleafslutning. Tag familien med. 
Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer.

Vy 73 de OZ1CCY, Birger.
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SØNDERBORG
Lokale: Sønderborg Teknikum.
Fmd,: OZ8DS, Erich Hansen, Fr. Christiansvej 3,
6440 Augustenborg, tl. (04) 47 16 85.
Sekr.: OZ3GV, Karl-Aage Hansen, Damvej 13,
6320 Egernsund, tlf. (04) 44 23 49.
Kass.: OZ4LS, Leif Schmidt, stenbjergparken 7 C, 
tlf. (04) 42 60 14.

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.
Klubmøde: Hver torsdag kl. 19.30 i klubhuset.

Der vil udgå nærmere besked angående klubfesten med po
sten, da vi endnu ikke har fastlagt arrangementet.

Teknisk kursus er begyndt den 2. november ved OZ1YX, 
Hans, så vi ønsker de nye masser af energi til at fuldføre kurset.

Vi arrangerer ikke CW (morse) kursus i vinter på grund af 
manglende interesse til deltagelsen.

Vy 73 de OZ1ABF, Kay.

Hovedbestyrelsesmedl.: 
OZ1OQ. John Meyer, 
Strandvænget 30, Sædding, 
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.

ESBJERG

Call: OZ5ESB,
Lokale: Peder Skrams Gade 9, Esbjerg.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1LN, H. P. Kjærbro, Jagtvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 16 54 15.
Sekr.: OZ5OH, Ole Gram, Lodsvænget 1, Hjerting,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 11 64 12.
Kass.: OZ1OQ, John Meyer, Strandvænget 30, Sædding,
6700 Esbjerg, tlf. (05) 15 17 20.
Afd. postadresse: Postboks 94, 6700 Esbjerg.

Program:
Onsdag den 23. november: Filmaften.
Onsdag den 30. november: Møde.
Onsdag den 7. december: Auktion.
Onsdag den 21. december: Juleafslutning med vatskæg og 
glogg.

Vy 73 de OZIOQ.John.

GIVE OG OMEGN

Call: OZ6EDR.
Lokale: Dagcenteret, Rådhuset, Rådhusbakken, Give.
Møde: Torsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ4CR, Jørn Christiansen, Præstevænget 39,
7323 Give, tlf. (05) 73 22 38.

HERNING

Call: OZ8H.
Lokale: Møllegade 14, Herning.
Møde: Onsdag kl. 19.30.
Fmd.: OZ1GX, Gunnar Kruger, Benediktesvej 2, Lind,
7400 Herning, tlf. (07) 12 94 91.

I denne måned skal vi se på alternativ energi. OZ9OG, Otto, har 
lovet at komme og fortælle noget om solvarme, og om sine er
faringer med sit eget anlæg. Det bliver ganske interessant at 
høre, hvad Otto har at fortælle.

Vi vil senere tage emnet alternativ energi op med et foredrag 
om solceller.

Og så -  kære OM’s -  er julen ved at være over os; såvel med 
sine gode som dårlige sider. En af de gode sider ved julen er 
Herningafdelingens juleafslutning, den sidste onsdag før jul. 
Det skal nok blive en »Glogglig aften«.

Til slut denne gang, en lille bøn til medlemmerne. Husk at 
sætte på plads og rydde op i klublokalerne. Vi har -  desværre -  
ikke midler til at betale oprydnings- og rengøringspersonale 
med.
Program:
Onsdag den 23. november: Alm. klubaften.
Onsdagden 30. november: Foredrag. OZ9OG, Otto, fortæller 
om solvarme.
Onsdag den 7. december: Alm. klubaften.
Onsdag den 14. december: Alm. klubaften.
Onsdag den 21. december: Juleafslutning.
Vel mødt.

Vy 73 de OZ1GX, Gunnar.
HURUP

Call: OZ5THV.
Lokale: Lindalsminde skole, Vestervig.
Møde: Torsdag kl. 19.00-23.00.
Fmd.: OZ5MR, Svend Olaf Madsen, Klostermøllevej 32,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 14 85.
Sekr.: OZ1AOH, Steen L. Andersen, Vestergade 41,
7770 Vestervig, tlf. (07) 94 11 42.
Kass.: OZ9PK, Søren Erik Nielsen, Brydbjergvej 4,
7755 Bedsted, Thy, tlf. (07) 94 51 80.

I anledning af EDR Hurup afdelings 10 års jubilæum den 18. no
vember, afholdes der fest den 19. november i klubhuset. Der 
rettesen særlig indbydelse til alle amatører, der var med lige fra 
klubbens start, men iøvrigt indbydes alle til at deltage i festen. 
Alle opfordres til at tage XYL eller YL med.

Der vil på festaftenen, som begynder kl. 18,00, blive arrange
ret et »Ta‘ selv bord«, og så vidt det er muligt, blive sørget for 
underholdning i form af musik eller andet godt.

Prisen for herlighederne bliver 25 kr. pr. person, heri er ind
befattet kaffe og brød senere på aftenen.

Tilmelding skal ske senest torsdag den 17. november til for
manden, OZ5MR.

OZ1AOG, Henning, har stillet RTTY materiel til låns for klub
ben. Vi vil derfor prøve på at være QRV på 2 m med RTTY i den 
nærmeste tid.

Vy 73 de OZ1AOH, Steen.

HOLSTEBRO

Call: OZ9HBO.
Lokale: Mågevej 10, tlf. (07) 42 03 51.
Møde: Hver tirsdag kl 20.00.
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 Holstebro, tlf. (07) 42 03 51.

RIBE

Call: OZ1RIB.
Lokale: Bispegade skole, Ribe.
Fmd.: OZ6OC, Ruben Kjær Meier, Bøgevej 14,
6760 Ribe, tlf. (05) 42 24 23.
Sekr.: OZ7XN, Lars Nyboe, Trøjelsvej 46, 6760 Ribe,
tlf. (05)42 19 58. *
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STRUER HORSENS

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.: OZ6TI. Ole Tidemann, Ydumsvej 5, 7620 Lemvig. 
Kass.: OZ5EX. Borge H. Jensen, Anemonevej 23, 7800 Skive.

★
ØLGOD
VHF: OZ5JYL. -  HF: OZ7JYL.
Lokale: Østergade 33, Ansager.
Møde: Hver onsdag 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, Vestergade 11,
6960 Hvide Sande.
Afd. postadresse: Postboks 25, 6870 Ølgod.

KREDS
Hoved bestyrelsesmedl.:
OZ4EV, Orla B. Petersen, Onsted,
8355 Ny-Solbjerg, tlf. (06) 92 83 73.

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 6B,
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:
15. november: Kursus i VTS kl. 19,30.
21. november: Kursus i CW kl. 19,30.
22. november: Kursus i VTS kl. 19,30.
24. november: OZ3MI, Martin Nielsen, holder foredrag og be
svarer spørgsmål om rævejagt, da der ønskes lidt mere gang i 
trekanten Kolding, Vejle og Fredericia. Modet holdes på 
Skjoldborgvejens skole nr. 31 kl. 19.30 og er i samarbejde med 
Kolding afdeling, Vejle er inviteret.
28. november: Kursus i CW kl. 19,30.
30. november: Kursus i VTS kl. 19,30.
5. december: Kursus i CW kl. 19,30.
6. december: Kursus i VTS kl. 19,30.
8. december: Klubaften kl. 19,30.
12. december: Kursus i CW kl. 19,30.
13. december: Kursus i VTS kl. 19,30.
15. december kl. 20 i lokalet i Set. Jørgens Gård ved Svømme- 
badet i Kolding. OZ5MT, B. Mathiesen, Bramming, holderfore- 
drag om måleinstrumenter. Mødet holdes af Kolding og Frede
ricia afdelinger og Vejle er inviteret.

Vy 73 de OZ-DR 1766.

GRENÅ
Lokale: Privat hos OZ9HN, Glentevej 10, Grenå.
Møde: Torsdag i de ulige uger.
Fmd.: OZ8KU, Charly Andersen, Nørrevangsvej 1, Ringsø,
8500 Grenå, tlf. (06) 38 74 66.

Call: OZ6HR.
Lokale: Borgmesterbakken 13, Horsens.
Mode: Torsdag’ kl. 20,00.
Fmd.: OZ1AAY, Arne Ole Poulsen, Storegade 24, Hatting,
8700 Horsens.
Kass.: OZ1BNV, Verner Winum. Oensvej 26, Hatting,
8700 Horsens.
Faste aktiviteter:
Mandage: Rævejagt.
Torsdage: Klubaften.

Vy 73 de OZ1AAY. Arne.

KOLDING

Call: OZ8EDR.
Lokale: Set. Jørgens Gård, Hospitalsgade.
Møde: Torsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ1ZN, Leif Stenlev, Hegnet 4, 
tlf. (05) 53 12 78.
Sekr.: OZ8ZW, Gunner Eriksen, Junghansvej 131, 
tlf. 53 46 23.
Kass.: OZ9DB. Karsten Kjær, Cypresvej 22,
6000 Kolding.
Program:
17. november: OZ2NX, Peter, fortæ llerom transistorer til VHF 
og UHF.
Søndag den 20. november: 40 års jubilæum. Særligt program 
følger.
24. november: Fællesmode i Fredericia. OZ3MI, Martin, holder 
foredrag og besvarer spørgsmål om rævejagt.
1. december: Klubaften.
8. december: Klubaften.
15. december: OZ5MT, B. Matiessen, holder foredrag om måle
instrumenter. Foredraget arrangeres i samarbejde med Fre- 
dericia-afdelingen. Vejle-afdelingen er inviteret.

En lille energisk flok træner hver torsdag kl. 19,00 i CW. Vil du 
være med kan du nå det endnu.

My 73 de OZ8ZW, Gunnar.

RANDERS

Call. OZ7RD.
Lokale: Det gamle Vandtårn, Hobrovej.
Møde: Onsdag kl. 19,30.
Fmd.: OZ4WS, Jørgen Løkke Sørensen, Rensdyrvej 37,
8900 Randers, tlf. (06) 43 81 82.
Sekr.: OZ3PJ, Poul R. Jensen, Klintevej 8, 8900 Randers, 
tlf. (06) 42 00 48.
Kass.: OZ1ATQ, Jul Dørr, Radmans Boulevard 9, 8900 
Randers, tlf. (06) 43 36 03.
Afd. postadresse: Postbox 351, 8900 Randers,
Afd. girokonto nr.: 2 14 61 69.

Indenfor den sidste måneds tid har vi haft den glæde, at kunne 
byde 10 nye medlemmer velkommen i vor afdeling.

VTS kurset ved OZ1ALZ har beslaglagt vort klublokale i stue
etagen som undervisningsrum hver tirsdag aften fra kl. 19,30.

Det koster masseraf penge at indrette vort kære HF rum på 1. 
sal, til indkob af materialer, og selv om et af vore medlemmer 
har foranlediget, at vi fik 4 tons spånplader foræret til formålet, 
er der dog ting, vi må betale med menneskepenge. På bag
grund af dette, foretog vi en »frivillig« indsamling påen almin
delig klubaften, og det gav 145,00 kr. som arbejdsholdet her 
igennem takker for. Vi ser gerne et tilskud -s to rt eller lille - fra  
andre medlemmer. På forhånd tak.

I månederne november og december afholdes der nogle 
rappe lotterier om ænder og gæs til julebordet. Nærmere her
om på vor tavle i klublokalet.

Den planlagte kursus-aften i CW er udsat indtil videre, på
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grund af den store ombygning på 1. sal. Vi kan forøvrigt godt 
bruge et par ekstra medlemmer til dette arbejde.

Bibliotekaren, OZ1BPF har af OZ3FI og OZ8YR modtaget en 
gevaldig stak katalogmateriale og datablade af nyeste dato. 
Kender vi Niels ret, er materialet allerede nummereret og ført i 
kartotek, klar til besigtigelse og udlån.

Vy 73 de OZ3PJ, Poul.

SILKEBORG

Call: OZ7SAC.
Lokale: Lunden, Vestergade.
Mode: 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.: OZ9RK, Jørn Jensen, Pedersmindevej 1,
Virklund, 8600 Silkeborg, tlf. (06) 83 67 02.
Afd. girokonto: 9 21 18 88.

Program:
22. november: Byggeaften.
29. november: Film.
6. december: Byggeaften.
13. december: Klubaften.

Kurser:
Følgende kurser er allerede godt i gang, men tilmelding kan 
endnu nås, henvendelse til OZ7XC.
Hveranden onsdag: Teknik.
Hver mandag: CW.

Vy 73 de OZ1AKD. Karsten.

VEJLE

Call: OZ5VEJ
Lokale: Dæmningen 58, Vejle.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ8XW, Flemming Hessel, Knud Rasmussensvej 4, 
7100 Vejle, tlf. (05) 83 38 89.
Sekr.: OZ-DR 1903, Leo Sørensen, Moldevej 11,
7100 Vejle, tlf. (05) 83 03 56.
Kass.: OZ6DW, Niels Erik Dahl, Svendsgade 64, 7100 Vejle. 

Program:
22. november: Klubaften.
29. november: OZ1DHQ vil holde foredrag om digitalteknik for 
begyndere.
6. december: Klubaften.
13. december: Juleafslutning med det traditionsrige andespil -  
tag børnene med.
15. december er vi inviteret til Kolding, hvor OZ5MT vil fortælle 
om måleinstrumenter. Mødet er kl. 20,00 i afdelingens lokaler 
Set. Jørgens Gård, så vi mødes ved Volmers Plads kl. 19,15, 
hvorfra vi så kan køre sammen.
Vel mødt kl. 20,00 til alle modeaftener.

Vy 73 de OZ-DR 1903, Leo.

Julefrokost:
Fredag den 9. december kl. 19,30 på Peberkværnen, hjørnet af 
Set. Mathiasgade-Lille Store Set. Mlkkelsgade. Pris 45,00 kr. 
pr. person. Tilmelding til OZ9ZZ eller OZ5LD senest onsdag 
den 23. november.

Rævejagt:
Den sidste lokale rævejagt køres onsdag den 16. november på 
Viborg-kortet og ikke som tidligere meddelt på Struer-kortet. 
Afslutning hos OZ8XU, hvor vandrepokalen og andre præmier 
vil blive uddelt. Det samlede resultat kommer i næste OZ.

De nye vedtægter for afdelingen er den 8. oktober blevet god
kendt af EDR's hovedbestyrelse.

Vy 73 de OZ5LD, Leo.

ÅRHUS
Call: OZ2EDR.
Klubhus: Frederiks Allé 164, Århus.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.
Fmd.: OZ4EV, Orla Petersen, Onsted, 8355 Ny-Solbjerg. 
tlf. (06) 92 83 73.
Sekr.: OZ1AHB, Frank Sørensen, Rosenparken 26, 8464 
Galten, tlf. (06) 94 39 31.
Kass.: OZ1AGN, Anne Elgård Hansen, Gudrunsvej 24,
8220 Brabrand.
Afd. girokonto: 3 09 19 29.

Program:
Tirsdag den 15. november kl. 20,00: Kørejagt S.Ø., OZ6EI/1TI 
Onsdag den 16. november kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 17. november kl. ?: Firmabesøg hosKemitallic. Se 
nærmere i X-QTC.
Mandag den 21. november kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 22. november kl. 20,00: Gåjagt. Mars. OZ1DP/6LQ. 
Onsdag den 23. november kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 24. november kl. 20,00: Rævemøde. Se X-QTC. 
Mandag den 28. november kl. 19,00: Kursus.
Tirsdag den 29. november kl. 20,00: Juleskægjagt. Se X-QTC. 
Onsdag den 30. november kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 1. december kl. ?: Firmabesøg på Studstrupvær- 
ket. Se nærmere i X-QTC.
Mandag den 5. december kl. 19,00: Kursus.
Onsdag den 7. december kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 8. december kl. 20,00: Andespil. Se X-QTC dec. 
Mandag den 12. december kl. 19,00: Kursus.
Onsdag den 14. december kl. 19,00: Kursus.
Torsdag den 15. december kl. 20,00: Julestue. Se X-QTC dec.

Vy 73 de OZ1AHB, Frank.

Hoved bes tyrelsesmedl.:
OZ1AT, Anders Hjulskov Andersen 
Ringvejen 101, 9850 Hirtshals, 
tlf. (08) 94 22 24.

KREDS

9
VIBORG

Fmd.: OZ9ZZ, Jens Ole Nielsen, Brombærvej 14, tlf. 62 76 34. 
Sekr.: OZ5LD, Leo Dam, Nytorv 5, tlf. 62 98 03.
Kass.: OZ7OT, Ole Rahn, Tostrupvej 7, tlf. 63 83 52.

Foredrag:
Onsdag den 23. november kl. 19,30 på Viborg Tekniske Skole, 
H. C. Andersensvej, hvor OZ6AI vil fortælle om HF-antenner. 
Lokalenummer vil blive opslået ved indgangen. Der kan serve
res kaffe.

FREDERIKSHAVN
Cali: OZ6EVA.
Lokale: Elling gl. kommunekontor.
Møde: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9NT, Bjarne Andersen, Skræddervej, Gærum,
9900 Frederikshavn.
Sekr.: OZ1AHP, Hugo Larsen, Enghavevej 41,
9900 Frederikshavn, tlf. (08)42 09 14.
Kass.: OZ1MC, Morris Christensen, Overlæge Ottosensvej 7, 
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42 08 81.
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SKAGEN
Vendsyssel arrangement

De 3 skønne Eva'er inviterer denne gang til foredrag 
tirsdag den 22. november kl. 20,00 på Mosbjerg kro.

OZ7CH. kendt fra OZ's spalter, holder foredrag om 
antenner, og hvad der sker, når de livsfarlige stråler (se 
dette nummers ■■ Debat«) forlader den stærkt oxyderede 
antennetråd.

OZ3EVA -  OZ6EVA -  OZ9EVA

Call: OZ9EVA.
Mode: Hver tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9OW, Karl Erik Molbech, Højen Fyr,
9990 Skagen, tlf. (08) 44 50 19.
Sekr.: OZ8CB, Carl Bæhr, Markvej 108. 9990 Skagen 
tlf. (08) 44 49 29.
Kass.: OZ3NG, Jens Jørgen Bindslev, Ryttervej 42, 
9990 Skagen, tlf. (08) 44 23 58.

HADSUND

Call: OZ7HDS.
Lokale: Det gl. motorkontor, Tinggade 2, Hadsund.
Møde: Mødeaften tirsdag kl. 19,00.
Fmd.: OZ7IH. Henning Rehné, Sjællandsgade 9,
9560 Hadsund, tlf. (08) 57 23 42.

Jeg har nu helt overtaget mit hverv som afdelingens sekretær 
og dermed også det at skulle skrive foreningsmeddelelser til 
OZ. (Klager over stavefejl tilsendes redaktionskatten).

Vore værter har været så flinke at nedsætte vor varme- og el
regning til det halve, kr. 500,00.

OZ3GW har startet et kursus i CW, der kører hver tirsdag kl. 
19,30 i klublokalet.

Bestyrelsen forsøger endvidere at arrangere et virksomheds
besøg i vinterens løb, tidspunktet er dog ikke fastsat endnu 
men vil blive bragt her i OZ, hvis det kan nås, ellers bliver der 
sendt breve ud.

Vi vil forsøge at bygge en VFO til sidste vinters 2 meter tran
sceiver og påtænker også at anskaffe en flok ens krystaller til 
stationerne, så vi kan nå hinanden uden brug af repeatere(Hip- 
hurra, red.) interesserede kan henvende sig til OZ7IH.

Sidste mødeaften inden jul er den 13. december.
Husk ny mødeaften: TIRSDAG.

Vy 73 de OZ1 DRW, Jesper.

HJØRRING

Call: OZ3EVA
Lokale: Pensionistboligen, Nørrebro, Hjørring.
Møde: Tirsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ9JE. Peder Jeppesen, Narfesvej 8, 9800 Hjørring, 
tlf. (08) 92 49 56.
Sekr.: OZ1CAT, Axel Sørensen, Skærumvej 3, Lendum,
9870 Sindal, tlf. (08) 47 34 75.
Kass.: OZ5DV, Ejner Christensen, Lundtoftevej 28,
9800 Hjørring, tlf. (08) 92 74 01.
Afd. girokonto: 6 23 99 27.

Nu er vi et stykke henne på sæsonen, og begge kurser, nemlig 
CW og teknisk kursus, er begge i gang med stor deltagelse.

Der har i afdelingen været afholdt en del træningsjagter med 
stor tilslutning, og der vil blive startet flere til foråret, der er tak 
til OZ1BTG, Jørgen, som har assisteret som listig ræv.

Den 11. oktober 1977 blev der annonceret med diagramlæs
ning, men det blev desværre en fiasko, og denne misforståelse 
skal ikke på noget tidspunkt have lov til at gentage sig. Det var 
ikke nogen debataften, det skulle ende med, men et teknisk 
emne i enkel form. Det var afgjort ekspertise der skulle holde 
foredrag, OZ6WN, Vagner, men han fik ikke lov til at udfolde sig 
pågrund af diskussion, det var beklageligt, undskyld ulejlighe
den, Vagner, og alligevel tak.

Når dette blad læses har jeg trukket mig tilbage som sekretær 
for afdelingen på grund af tidnød, menOZICVI, Jørgen, overta
ger dette job for eftertiden, held og lykke med det Jorgen, og så 
et lille forsagt »hi«. Jeg fortsætter som almindeligt bestyrelses
medlem og i aktivitetsudvalget.

Vy 73 de OZ1CAT, Axel.

ÅLBORG
Call: OZ8JYL.
Klubhus: Forchhammersvej 11, 9000 Ålborg.
Møde: Onsdag kl. 20,00.
Fmd.: OZ3MV, Dion Nielsen, Ritavej 17, 9000 Ålborg, 
tlf. (08) 14 45 14.
Sekr.: OZ1BQQ, Bent Pedersen, Bakkebo 4, 9240 Nibe. 
Kass.: OZ5XD, Claus Lindholt, Svenstrupvej 45,
9230 Svenstrup J„ tlf. (08) 19 10 96.
Afd. girokonto: 5 44 47 99.

Program:
Onsdag den 16. november kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 23. november kl. 20,00: Foredrag, emnet er strøm
forsyninger ved OZ8PZ.
Onsdag den 30. november kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 7. december kl. 20,00: Klubaften.
Onsdag den 14. december kl. 20,00: Juleafslutning med sæd
vanlig hygge.
Hver tirsdag kl. 19,30 bygges der digitalvoltmeter.
Hver torsdag kl. 19,30 er der morsekursus.
Yderligere oplysninger og evt. aflysninger i repeaternyt hver 
mandag kl. 19,00.

Sæsonen for rævejagter er forbi nu, men da der i denne skri
vende stund mangler en jagt endnu, vil resultaterne først kom
me i næste OZ.

Foredrag i sæsonen 1977-78:
Onsdag den 23. november kl. 20,00: Strømforsyninger, OZ8PZ. 
Onsdag den 25. januar kl. 20,00: Contest. QRA og pointsbereg
ning ved OZ2NU.
Onsdag den 22. februar kl. 19,30: Hjemmelavede instrumenter 
og deres brug ved OZ5MT.
Onsdag den 22. marts kl. 20,00: Antenner ved OZ7CH.
Onsdag den 26. april kl. 20,00: Oscillatorer ved OZ7OU. 
Onsdag den 17. maj kl. 20,00: SSB og lineær PA ved OZ8CZ. 
(Ret til ændringer forbeholdt).

Problemer og spørgsmål inden for disse emner, som du ønsker 
behandlet, kan du henvende dig til foredragsudvalget OZ5HP 
og OZ7QE med. De modtages meget gerne i god tid før det på
gældende foredrag.

Vy 73 de OZ1BOQ, Bent.

JULIANEHÅB

Call: OX3JUL.
Møde: Første onsdag i måneden kl. 19,30.
Fmd.: OX3ZM, Anny Rasmussen, postbox 165,
3920 Julianehåb.
Sekr.: OX3AC, Ane Pedersen, postbox 88, 3920 Julianehåb. 
Kass.: OX3BL, Bent Christensen, postbox 189,
3920 Julianehåb.

OZ NOVEMBER 1977 583



LÆSERNES M E N IN G
Hello ducky -  Hello Kong Peder.
Hurra for EDR's formand OZ5RO, 0. Blavnsfeldt.

I OZ nr. 10 og OZ nr. 6 står der to gode ledere, der hver især 
giver udtryk for at vi amatører er så forskellige og dog ens.

Under overskriften Hello ducky fortæller OZ6PN om en tur 
ned gennem Jylland, hvor han hørte mange mærkelige call, der 
var »fordansket«.

Det kan godt være det ikke er helt korrekt, at »fordanske« 
diverse call, men hvis det letter forståeligheden, så tror jeg 
ikke, der er nogen, der skrider ind.

Sabromødet- 10 år, - ja  i den artikel benytter formanden for 
EDR en herlig fordansket udgave af OZ2KP-som Kong Peder.

OZ6PN skal ikke hænges ud for noget, han til dels har ret i, og 
OZ5RO skal ikke »skydes« på stedet for sit Kong Peder.

Jeg synes, det er dejligt at se, at der er plads til det hele, for 
det viser som jeg startede med, at vi ER så forskel lig e -og  dog 
ENS.

Ja, det er jo lidt pjattet og skørt, men alligevel:
CQ-CQ 1 A-lmindelig K-ulort l-ndianer kalder 1 A-lmindellg 

L-umpen l-ndianer fo ra t høre, hvordan det går med 5 P-und K- 
rudt i Vejen.

5 P-und K-rudt går i luften med et brag, så 1 A-lmlndellg G- 
ammel O-st i Fredericia bliver fyldt med huller, og 7 l-s V-afler 
smelter på Fyn, mens 3 U-idne S-okker sidder i Nyborg og 
krummer tæer.

1 B-ette J-yde T-amp Poul i Vejle klarer situationen med et 
break inn, så der bliver plads til at 1 ANA kan komme ud i 1 A-l 
M-indelig Q-uikstep med 4 U-ng og Y-ndig, der tænker på at gå 
QRT med 3 G-rønne T-uborg.

Vy 73 de OZ7IV, Helge.

Beklager at Kong Peder smuttede igennem censuren, for ham 
redaktøren plejer at være meget konsekvent. På den anden 
side, havde man kendt Kong Peder ville man nok indrømme, at 
titlen absolut var dækkende i amatørmæssig betydning.

Jeg skulle hilse fra redaktøren, OZ6 Pea Nuts.
Redaktionskatten.

Ak, hvor forandret!
Et stykke pap. Eller, når det skal være særlig fint, en glasfiber
plade. Herpå er anbragt nogle sorte, rektangulære plasticdim
ser med 6-8 ben eller mere. Helst ingen diskrete eller passive 
komponenter. Indiskrete findes ikke, det er skam en pæn bran- 
ce. Eller også har den en særpræget terminilogi. Ad slige veje 
bevæger sig nutidens elektriske strøm og de dermed forbund
ne mennesker. Sproget barsler hyppigt med nye udtryk.»RAM« 
vækker nok kun associationer hos datafolk samt dartspillere, 
skarpskytter m.v. »ROM« er hér altid uden the eller cola. 
McMOS er ikke art skotsk rensdyrlav, men en Integreret kreds, 
der går i stykker, når man rører ved den. Har derfor haft be
grænset succes.

En epoke er forbi. Set i perspektiv af H. Sapiens historie 
noget, der måles i milliontedele. Den har undertegnede levet 
og virket i. Og lært at holde af. En eller anden fra et »underud
viklet folk« skal have udtalt, første gang han så et tog i fart, at 
denne hastighed var farlig, da sjælen ikke kunne følge med. For 
mange km pr. time. For megen udvikling pr. år. Kan sjælen 
følge med?

Nostalgi eller ej, jeg savner det, man kunne før i tiden: At det 
var muligt at se. hvem der havde lavet hvad. Pille bagklædnin
gen af en radio og straks kunne se, hvorfra den kom. Måske 
endda hvem der havde konstrueret den. Fryde sig over en ori
ginal løsning på problemerne. Eller, bevares, græmmes. Som 
tekniker bevæger man sig blandt personligt skabte produkter. I 
dag synes alt at være én grå masse.

Nuvel, der er da også sket meget godt. Den tekniske standard
i alle grene af elektronikindustrien har til forudsætning, at det

Mangler du QSL-kort? - så lad 
os sende dig gratis prøver, 
brochuré og prisliste. Logbøger 
- contestlog og summarylog 
pr. stk. 10,- kr. incl. moms.

JOHN HANSEN
Bogtryk & Offset ApS
5800 Nyborg - Tlf. (09) 31 04 58

meste af det, der er sket, skete. I nogen grad har logikken og 
Booles algebra afløst intuitionen. Booles algebra er genial og 
klarer elegant svære problemer for datafolket. »Papstykkerne« 
er en nødvendig forudsætning for en billig og rationel løsning 
af en masse forskelligartede problemer. O.s.v., o.s.v.

Og så er digitalteknik fascinerende, undertegnede er skam 
selv angrebet af bacillen. Og alligevel. Var det virkelig nødven
digt at opgive hele den nationale radio- og TV industri frareg
net B&O? I den grad at skifte fra fabrikation til agentur. Næsten 
hele den umådelige beholdning af erfaring og viden, som bran- 
cen ejede, ligger nu brak. De mennesker, som personificerede 
disse egenskaber, er for de flestes vedkommende overgået til 
service og salgsarbejde for udenlandske produkter. Fra at 
skabe og mangfoldiggøre formidler man nu blotet hav af tyske, 
japanske, finske o.a. produkter. Er tyske, japanske, finske o.a. 
arbejdere, teknikere og sælgere mindre pengebegærlige end 
danske do.? Er transport, service og toldudgifter så små, at de 
indenlandske produktionsomkostninger langt overskygger 
dem? Har forbrugeren kunnet købe billigere/bedre apparater, 
siden man opgav ånden?

Det er bittert og skammeligt, at der snart sagt ikke er andet 
tilbage afen national, dygtig og original industri i vort land end 
papstykker og salgsafdelinger af multlnationale selskaber. Var 
det virkelig nødvendigt at slagte så meget?

Svend Aage Moller.

KW 109 SUPERMatCll

The KW 109 Supermatch is a High Power version of the 
World famous KW 107. It will handle RF input powers of up 
to 1 KW.

SPECIFICATION:
Frequency Coverage: 80-10 metres with additional coverage on each 
side of these Bands.
Matching Range: 30-1000 ohms resistive on 80 and 40 M; 30-2500 
ohms resistive on 20, 15 and 10 M.
SWR Meter Sensitivity: Will calibrate with as little as 15 watts on all 
Bands.
Power Meter: 100 watts and 1000 watts full scale ranges.
Dummy Load: Temperature limitations 300° C. Convection cooled, 
temperature limit reached in 6 minutes with 100 watts, 1 minute at 300 
watts and 5 seconds at 1 KW.

H.T. ELECTRONIC
v / H. THOMSEN (OZ5BW)

Fredensgade 1, 6300 Gråsten, tlf, (04) 65 09 08
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